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НАЦИОНАЛНИ РАД ВАЉЕВАЦА У СТАРОЈ
СРБИЈИ И МАКЕДОНИЈИ
Aпстракт: У чланку који следи реч је о помоћи Ваљеваца Србима у неослобођеним деловима земље, пре свега у Старој Србији, односно на југу Србије, али и Македонији или Маћедонији како се онда говорило и писало. То
деловање на подручју Старе Србије и Македоније било је усмерено против
поробљивача, а у циљу ослобађање Срба у њима. Оно се одвијало у неколико
праваца: пропагандном, политичком, педагошком, верском, организационом па и војном (борбеном). Та активност одвијала се по недовољно одређеним етапама и са различитим интензитетом. Не ретко мењане су форме
и облици рада па и главни актери међу којима је било доста и припадника
српске војске. Мада је тај рад био веома напоран, ризичан и деликатан био
је и вишеструко користан. У појединим фуснотама рада дате су сажете биографије најзначајнијих актера основних активности. Иако се углавном ради
о познатим личностима сматрамо да су оне пожељне да би се показало и
њихово порекло или веза са ваљевским крајем.
Кључне речи: Национални рад, Ваљевци, Стара Србија, Македонија,
Друштво Свети Сава, Клуб „Словенски југ“, комите (четници), српска револуционарна организација, Народна одбрана, добровољачки одреди...

OСНОВНЕ ПРИЛИКE У СТАРОЈ СРБИЈИ
Тежак је био живот Срба под турским ропством, а постао је
још тежи кад су Бугари добили своју егзархијску цркву и бугарски комити почели их присиљавати да јој приђу, да се одрекну славе и Српства. Српски национални рад у Старој Србији и
Македонији, у прошлом веку ретко је био предмет интересовања српских историчара. Томе пре свега доприноси недостатак
изворне историјске грађе. Уз то, и у оно мало публикованих ра5
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дова појављују се различити подаци, а за неке исте п органе, организације и актере, различити називи. Та збрка око назива и
неке недоумице око редоследа неких активности, па и учешћа
појединаца у њима одвраћају историчаре истраживаче да се студиозније и објективније позабаве стањем и збивањима на том
подручју.
Стара Србија је географски термин, настао у 19. веку под утицајем државних промена које су уследиле након ослобођења
Кнежевине Србије, за области које су чиниле језгро средњевековне Србије, а остале под турском влашћу. Значење речи Стара Србија није довољно одређено па неки писци употребљавају
појмове Стара Србија у ширем, а неки у ужем смислу. Овај појам
у ужем смислу обухвата Рашку област (Санџак), Косово и Метохију, док појам у ширем смислу обухвата и део или целу Вардарску Македонију, а понекад се том појму придодавала и Северна
Албанија. То је условило да се у различитим временским периодима подразумевала њена различита територија.
У периоду од 1885. до 1912. територија Старе Србије је добила коначни облик у смерницама српске спољне политике и обухватала је територију Косовског вилајета и северозападног дела
Битољског вилајета. Јован Цвијић је Стару Србију коначно омеђио границама државе краља Милутина водећи се територијама које су европски географи 16-18. века означавали као Србију1.
Непосредно пред I балкански рат Старој Србији је придодата
Северна Албанија, што је био плод стратешких и економских
потреба Србије за изласком на море.
Дакле, реч је о вишевековном политичком, државном, културном и духовном средишту српскога народа, не само у средњем веку него и неколико векова касније под туђинском османском влашћу. Стара Србија у нововековном значењу нема своје
административно-управне нити политичко-државне границе.
Међу различитим виђењима простирања ове земље чини нам се
најмеродавније научно мишљење Јована Цвијића да Стара Србија обухвата простор Рашке, Косова и Метохије и Скопско-тетовске области.
Јован Цвијић, Сабрана дела књ. 8, Основе за географију и геологију Македоније и Старе Србије, Београд 1995, 52-64
1
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Стара Србија се у овом раду узима пре свега као културно-историјски простор, који обухвата средиште старе српске државне, културне и духовне баштине средишње области Србије
које су после формирања новог државног средишта на северу
почетком 19. века (Кнежевина Србија) остале под османском
влашћу до 1912. године. Између Старе Србије и Македоније као
делова европске Турске није постојала формално одређена граница, нити је икада била и успостављена.
Она је у средњем веку али и касније, све до краја 17. века била
демографски најгушће насељена област српског народа. Стога је
сасвим природно да старо српско наслеђе има изузетно место
у обликовању модерног српског националног и државног идентитета. Није случајно, свакако, што се управо Стара Србија током последњих неколико векова нашла на удару геополитичких,
духовно-религиозних и војностратегијских амбиција великих
европских и светских сила али и суседних народа. Данас она
чами у ''гвозденом загрљају'' и под окриљем новог америчког и
западноевропског ''продора на Исток''.
Истраживачки она је веома занимљива тема.
ВАЉЕВЦИ У АКЦИЈИ
Ваљевски крај2 је познат као слободарски крај. Од давнина
је чувен по бунама и отпорима свим наметима, кабадахијама
и освајачима. У њему су почеле многе буне и устанци, изродили се многобројни хајдуци, јунаци хероји и познате војсковође.
Чини ми се да ни овом приликом није сувишно подсетити на
речи чувеног Јована Цвијића који је тврдио да географски амбијент вишеструко утиче на историјска збивања, укупан живот и
културу поднебља. Зато његови житељи не само да су бранили
своју слободу и независност већ су радо помагали и другима да
их се домогну и трајно очувају. О томе сведоче бројни примери а можда најбоље њихов рад на подручју Старе Србије, па и
Македоније, кроз организовање и активност више патриотских
Под појмом ваљевски крај подразумева се садашња територија Колубарског управног округа кога сачињавају град Ваљево и општине: Лајковац,
Љиг, Мионица, Осечина и Уб.
2
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организација, организовање и вођење четничких (комитских)
акција за ослобођење своје тада још увек поробљене браће на
том подручју.
Многи овдашњи људи још средином 19. века јављали су се у
добровољце, које су тада називали „самовољци“ јер су желели да
иду у помоћ својој браћи у неослобођеним крајевима пре свега на југу Србије. Тим поводом у Ваљеву и Крагујевцу формирани су „лагери самовољаца“ где су се прикупљали да би били
организовано упућивани. Пошто је српска влада одуговлачила
са њиховим упућивањем многи нису могли или хтели да чекају,
па су из тих логора сами кретали на угрожена подручја. Тако
је из Ваљевског корпуса добровољаца 29. октобра 1862. године
побегло 50 лица. Да не би умакли на босанску страну расписана
је потерница за њима.3 У близини Мокре Горе похватани су и
појединци који су касније живели у Ваљеву или околини.
Допринос тој активности био је пре свега: политичко-орга
низациони, едукативни, а каткад и војнички. Но, пођимо редом
да би се потпуније упознали. Најпре, су појединачно деловали
на својим радним местима као учитељи, свештеници, професори, дипломате, лекари итд. То је било и разумљиво ако се зна да
првих година XX века Краљевина Србија није била спремна за
било какве ратне подухвате јер није имала довољно квалитетног
наоружања. Уместо тога водила је лојалну добросуседску политику, трудећи се да се српска ствар у Турској помогне дипломатским путем.
Драгоцен је и допринос Ваљеваца присаједињењу јужних крајева матици Србији не само кроз политичко, већ и практично
деловање. О томе сведочи и њихов допринос конституисању нових органа власти на тим просторима, њиховом повезивању и
обједињавању у Србији. У прилог тој констатацији иде и податак да је Ваљевац Алимпије Васиљевић (Велишевац, Љиг, 1831Београд, 1911)4 1877. и 1878. године обављао дужност министра
Архив Србије: Изворна грађа Начелства округа Ужице бр.2183, од 29. октобра 1982. и Извештај Начелства округа Ужица бр. 110648, од 7. септембра
1862. год.
4
Алимпије Васиљевић је завршио Духовну академију у Кијеву и добио звање магистра. Предавао је у гимназији и богословији, а од 1869. био и професор филозофије на Великој школи. Бавио се књижевном критиком, водио
3
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за ослобођене пределе са основним задатком да уреди управу у присаједињеним окрузима.5
Последњих година XIX века јављају се зачеци српског четовања у Старој
Србији. Оно је представљало оружани
одговор угроженог српског народа у
Турској и одређеног броја људи из Краљевине Србије, на терор арнаутских
качака, Бугарске егзархије и бугарских
комитских чета. Најпре су чете формиране на терену ради самоодбране, а тек
касније су званични и полузванични
кругови их испраћали из Србије. Тако
је отпочела српска четничка акција или
Алимпије Васиљевић
српско четовање, које је себи за циљ поставило одбрану угрожене српске националне посебности у Старој Србији и Македонији.
Повољна реакција становништва Старе Србије и Македоније на појаву српских чета на њиховом подручју, навело је људе
из патриотских кругова ондашње Србије да у границама својих
могућности пруже помоћ новорођеном српском ратовању. Прилично стихијско сабирање и наоружавање српских добровољаца и њихово оделито деловање на терену, наметнули су потребу
једне организације, која би, по узору на бугарске и грчке четничке, одн. андартске комитете, преузела на себе организовање четничке (комитске) организације и команду над њом. Зато је, као
последица потребе институционализације четовања, септембра
1903., настала Српска револуционарна (четничка – комитска)
организација.
Нажалост о томе се још увек недовољно зна, па и говори и
пише. Разлози су бројни, сложени и веома деликатни. Пре свега
бројне књижевне и научне полемике и објавио неколико расправа и уџбеника. Учествовао је и у политичком животу па је био и министар просвете, наш
посланик у Петрограду, државни саветник итд. Написао је Мемоаре који су
објављени.
5
Мирослав Перишић: Либерали и либерализам у Србији 19. века – Кратка
историја, Београд, 2004, 264-265,
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многе од тих активности организоване су у строгој илегали и далеко од места њиховог сталног боравка. Велику препреку представљају поменуте језичке нејасноће и недоумице.
ДРУШТВО СВЕТИ САВА
Оснивање Друштва Светог Саве 1886. године било је у непосредној вези са отпочињањем организоване националне акције
Србије у Старој Србији и Македонији. Српска напредњачка влада на челу с Милутином Гарашанином сачинила је план вођења
осмишљеног просветног, културног и верског рада међу тамошњим Србима и управо те године започела је с његовим спровођењем. Према неким наводима с том акцијом требало је да се
крене претходне, 1885. године пошто се на неколико великих митинга одржаних у Београду, Врању и Нишу у пролеће те године
чуо једногласан захтев да се што пре организовано супротстави
све снажнијој бугарској и грчкој пропаганди у Старој Србији и
Македонији под чијим притиском се у великој опасности нашао
тамошњи српски народ коме је претило однарођавање. Српско-бугарски рат који је вођен у новембру 1885. године зауставио је
почетак акције, али је губитак тога рата био за Србију још један
подстицај у уверењу да се мирним путем, књигом, школом и црквом као и коришћењем легалних метода она може носити са
својим ривалима на тлу европске Турске.
План је подразумевао активно укључење Министарства просвете и црквених дела, као и Министарства спољних послова,
коришћење значајних средстава за посебне намене које је имала
да одобри Народна скупштина и слање агената, учитеља, свештених лица и књига, оснивање конзулата у Старој Србији и
Македонији и отварање школа, читаоница, цркава и покретања
листова на српском језику. Координатор целе акције, која је отпочела 1886. године, требало је да буде српски посланик у Цариграду па је, с том циљем, упућен на то место Стојан Новаковић,
један од најбољих познавалаца прилика у Турској.
Како је то био опсежан програм за званичну српску акцију,
а у питању су били велики и деликатни задаци, изгледа да је у
владиним круговима постојало расположење да би се томе могла прикључити и нека друга акција, незванична, како би се цео
10
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Светомир Николајевић

Милан Ђ. Милићевић

Ђуро Козарац

Љубомир Љуба Ковачевић

Живојин П. Симић

Милан Кујунџић
Абердар

фронт деловања раширио, облици рада постали разноврснији,
а организатора више, чему се и теже могло супротставити. То
је и био разлог што је из напредњачких, односно владиних кругова, дошао подстицај за оснивање Друштва Светог Саве које је
требало да подсећа на некадашњи Одбор за школе и цркве ван
Србије из 1868. године, а чији би рад био изузетно користан као
додатак званичној акцији, покаткад и да покрије неке задатке
који се званично можда не би могли спровести.
Према томе Друштво Свети Сава је добровољно и невладино удружење у области културе, просвете и хуманитарне делатности. Основано је са циљем да ради на одржавању и заштити
српског народа у Отоманском царству, односно у Старој Србији
и Босни и Херцеговини. Организатор Друштва Светог Саве био
11
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је Светомир Николајевић (Радуша, Уб, 1844 – Београд,1922)6.
Одлучио се на то с групом истомишљеника и патриота међу
којима је било доста истакнутих личности и стручњака за проблематику европске Турске, али и опробаних националних радника. То родољубиво удружење је у том тешком националном
тренутку окуражило националисте и патриоте да не клону духом, већ да продуже свој рад и рад претходника.
На оснивачкој скупштини одржаној 24. августа 1886. године
у сали Велике школе реферат је поднео Стеван Владислав Каћански, а до тада је Друштву Св. Саве већ приступило око 300
чланова утемељивача. Поред Николајевића (који је изабран за
председника Друштва), и поменутог Каћанског међу његовим
оснивачима су били: Милан Ђ. Милићевић (Рипањ, Београд,
1831 – Београд, 1908)7, Д. Јовановић, Ђуро Козарац (Винковци,
Хрватска, 1839 – Београд, 1896)8, Љубомир Љуба Ковачевић
(Петница, Ваљево, 1848 – Врњачка Бања, 1918)9, М. Маринковић
Светомир Николајевић, високо образовање стекао у иностранству, српски писац и политичар, угледни професор опште историје и књижевности
Велике школе, члан Српске краљевске академије, председник владе Србије,
градоначелник Београда, министар унутрашњих послова и народни посланик. Један је од оснивача Радикалне странке и масонске ложе Побратим и
велики познавалац прошлости балканских народа.
7
Милан Ђ. Милићевић, књижевник, фолклориста, педагог и преводилац,
средином 19. века као чиновник радио је у Ваљевском окружном суду. Потом је бивао народни посланик, секретар Народне скупштине, секретар и
председник Српске краљевске академије, члан Југословенске академије знаности и умјетности и академије у Петрограду. Веома плодан писац, сарадник више листова и часописа и аутор великог броја вредних књига,
8
Ђуро Козарац (Винковци, Хрватска, 1839 – Београд, 1896), католички свештеник – жупник и професор веронауке. Током 1869. године дошао је у Ваљево и основао прву нижу гимназију, потом је још неке време био гимназијски
професор, а затим директор шабачке и Прве мушке београдске гимназије,
али и директор Државне штампарије. Активно је учествовао у друштвеном
раду и био члан највиших просветних органа и тела али сарадник бројних
листова и часописа)
9
Љубомир Љуба Ковачевић (Петница, Ваљево, 1848 – Врњачка Бања, 1918),
завршио је Велику школу и био професор гимназије и учитељске школе, а
потом и професор историје на Великој школи. Познати српски историчар
и политичар, један од зачетника критичке историографије у српској науци,
Бивао је министар просвете, секретар Српске краљевске академије наука и
уметности, државни саветник и плодан писац;
6
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и протосинђел Фирмилијан (Дражић). По другим изворима су
међу његовим оснивачима су били и: Срета Стојковић, Панта
Срећковић, Коста Шуменковић, Милојко Веселиновић, Милош
Милојевић и др. Од почетка рада овог Друштва у њему су учествовали многи Ваљевци, а нарочито се истицао Живојин П.
Симић (Врело, Уб, 1848 – Београд, 1926),10 који је више од четврт
века био је члан управе Друштва Светог Саве, један од његових
првих секретара и уредника друштвеног часописа Бра(т)ство,
па и појединих књига.
Поред већ поменутих, утемељивачи овог Друштва из Ваљевског краја су били: Марко С. Лазаревић, касациони судија, министар правде и унутрашњих послова, рођен у Доњој Буковици
код Ваљева; Милош Гођевац, познати трговац – извозник из Ваљева, у Београду; Мита Ракић, писац, преводилац и министар
финансија, рођен у колубарској Мионици11; Стеван Добривојевић адвокат у Београду, рођен у Словцу код Лајковца, Ђока
Миловановић, учитељ цртања на Великој школи, пореклом из
Лопатња код Осечине; Ранко Петровић, професор и директор
гимназија и учитељских школа у Нишу и Београду и народни
посланик из Брезовица код Ваљева и још неки.
Друштвена правила је 13. јула 1886. године потврдио тадашњи српски министар просвете и црквених послова Милан Кујунџић Абердар (Београд, 1842 – Београд, 1893)12, који је, такође,
пореклом Ваљевац. Поред заштите нашег народа од терора бугарског егзархата у Старој Србији оно је требало да пружи поЖивојин П. Симић (Врело, Уб, 1848 – Београд, 1926), гимназијски професор у Београду, Неготину, Ваљеву, Књажевцу, где је био и директор гимназије као у Зајечару и Београду. Поред рада у школи бивао је секретар Министарства просвете, начелник тог истог министарства и професор учитељске
школе у Београду. Познато је да је био председник Певачког друштва Станковић, оснивач фондова за помагање сиромашне деце, градски одборник
Београда, народни и краљев посланик, сарадник више листова и часописа,
те плодан писац. У Друштву је обављао више значајних функција.
11
Рођен у кнежевској породици Раке Тешића, по коме су његови потомци
узели презиме Ракићи.
12
Милан Кујунџић Абердар (Београд, 1842 – Београд, 1893),чије отац Јован
Кујунџић Ваљевац био трговац и кафеџија у Ваљеву и Београду, а он песник,
филозоф, професор Велике школе и познати политичар . Између осталог био
је секретар Српског ученог друштва, председник Народне скупштине, министар просвете, посланик у Риму, уредник Младе Србадије и песник.
10
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Лука И. Лазаревић

Драгомир Обрадовић

Богдан Јанковић

дршку Србима у Босни и Херцеговини. Задатак Друштва је био
да шири просвету и негује националне осећаје у целом српском
роду без обзира на веру. Зато су након I светског рата наступали
са девизом: „Брат је мио, које вере био.”
Главни задаци Друштва били су усмерени у три правца: културно-просветни рад на терену; издавачка делатност и оснивање школских установа у Београду за школовање заграничних
кадрова који би се касније враћали натраг. Од огромне важности за рад Друштва била је чврста сарадња с Министарством
просвете и црквених дела и Министарством спољних послова
који су, пре свега, учествовали у покривању његових трошкова.
Већ у току прве године рада код многих у Србији било је велико
интересовање да постану чланови Друштва или његови дародавци. Значајна средства која ће оно прикупити служила су за
финансирање разноврсних активности.
Главно поље активности Друштва Светог Саве било је на тлу
Јужне Србије и Македоније где је требало што брже и организованије притећи у помоћ тамошњим Србима, у првом реду њиховим школама и црквама. Њима је претила велика опасност од
великобугарске пропаганде која је уз подршку Егзархије и турских власти преузела или затворила велики број српских школа
и цркава. Зато је Друштво приступило обнављању старих и подизању нових школа и цркава на том подручју. Слало је и новац
за тамошње учитеље и свештенике, бирало и тамо упућивало
најбоље просветне кадрове. Из ваљевског краја тамо су поред
14
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осталих радили: Драгомир Обрадовић13 који је био професор
и директор Српске гимназије у Солуну, извесно време директор гимназија у Скопљу и Нишу, а од 1913. и школски инспектор
Скопске области; Богдан Јанковић (Ваљево, 1868 – Ница, 1918)14,
професор, извесно време заступа је директора и био директор
гимназије у Солуну; Лука И. Лазаревић (Свилеува, Коцељева,
1857 – Београд, 1936)15 такође професор од 1906. године био је
директор гимназије и учитељске школе у Скопљу, и још неки.
Друштво се залагало и за упућивање младих људи из тих крајева на школовање у Србији и затим њихово враћање натраг да
раде као учитељи или свештеници уз обавезу да утичу на уздизање свести код тамошњих Срба. Разним путевима достављало
је пошиљке материјалних средстава у којима су школе и цркве
посебно оскудевале као, на пример, одежде, утваре и богослужбене књиге за цркве и манастире, разна учила, карте и уџбенике за школе. Велики број књига које је Друштво добијало на
поклон од разних добротвора или их је откупљивало од аутора
или издавача, најчешће националне садржине или родољубиве
проблематике, упућивало је у Јужну Србију и Македонију. За
Драгомир Обрадовић, гимназијски професор, плодан писац, помоћник
министра просвете и вера и минисатар Вера; 13. година био је професор и
директор Српске гимназије у Солуну, извесно време директор гимназија у
Скопљу и Нишу, а од 1913. и школски инспектор Скопске области. Учествовао је у балканским ратовима као резервни официр. Током Првог светског
рата повлачио се са Српском војском до Скадра. Био је одређен да прикупи
српске гимназијалце и одведе их у Француску где су у Ници наставили школовање. Био је члан Управног одбора Удружења Јужносрбијанаца, и инспектор просветног одељења у Ници у Француској. Након рата био је просветни
инспектор за јужну Србију са седиштем у Скопљу.
14
Богдан Јанковић, професор више гимназија (Ваљеву, Алексинцу, Београду, Солуну, Београду и Ваљеву) и професор Богословије Свети Сава у Београду. Од 1904. па до смрти био је директор Ваљевске гимназије и вишегодишњи народни посланик. Био је опчињен учењем Светозара Марковића па је
припремао за објављивање његових сабраних дела15
Лука И. Лазаревић, такође гимназијски професор (Пожаревац, Велико
Градиште, Ваљево, Београд, Свилајнац, Крагујевац итд) и Учитељска школе у Београду. Био је школски надзорник , директор у неколико школа па и
Ваљевске гимназије. У Ваљеву је више пута биран за народног посланика, а
потом и за министра просвете и црквених дела. Оснивач је Фонда потпомагање сиромашних ученика, сарадник више листова и часописа и аутор више
вредних књига.
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Зграда Дома Св. Сава у Београду

веома кратко време Друштво Светог Саве израсло је у значајног организатора националне радње у неослобођеним јужним
српским крајевима. Истовремено Друштво Светога Саве се посветило оснивању просветних установа у Београду на којима су
се образовали младићи пореклом из Старе Србије и Македоније
или они који би дошли по препоруци српских конзула из тих
крајева. Од познатих питомаца Друштва Св. Саве истакли су се
учитељи Богдан Раденковић и Јован Ћирковић те четничке (комитске) војводе Јован Бабунски и Јован Довезански.
Најпре, крајем 1887. године, основало Светосавску вечерњу
школу која је почела с радом у јануару 1888. године. Међу њеним
ученицима било је доста оних који су се бавили разним пословима по Београду, најчешће занатима, а који су били пореклом
из Старе Србије и Македоније али и из унутрашњости Србије.
Поред општих знања, пре свега из прошлости српског народа,
ђаци су учили и по нешто од онога што је било неопходно занатлијама (зидарима). С обзиром да се врло брзо показала потреба
за оним ђацима који су већ имали завршену ову или неку основну школу, а којима је требало дати само нека допунска знања.
Током 1888. године отворена је Припремна светосавска школа,
где су се спремали будући учитељи јер су се њени свршени ђаци
16
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могли уписати у Државну учитељску школу, где су слушали једногодишњи скраћени курс.
Да би се, помогло младим људима који су долазили непосредно из Старе Србије и Македоније, а тамо су већ били започели
или завршили неку школу, а хтели су да наставе школовање у
Србији, за њих је, у новембру 1888. године, био отворен Светосавски пансион. За питомце Пансиона је, поред редовног школовања, била предвиђена и посебна вечерња настава из српског
језика, историје и књижевности, а била им је на располагању и
пригодна читаоница. С обзиром да се број ових питомаца из године у годину увећавао, за њих је почео 1889. године да се гради
Светосавски дом. Када је овај Дом био завршен 1890. године, у
њему је била смештена и Управа Друштва Светог Саве. У новембру 1890. године, Друштво је основало Богословско-учитељску
школу чије управник био познати национални радник, Милош
Милојевић (Црна Бара, Богатић, 1840 – Београд, 1897)16.
Друштво Светог Саве је велику пажњу посветило и сопственој издавачкој делатности. Од свих издања најзначајнији је био
часопис Бра(т)ство који је редовно излазио почев од 1887. године и изашао у 32 књиге. Објављено је више књига, попут пропагандне књижице Друштво Светог Саве, збирке књижевних
радова Братство али годишњих извештаја о свом раду објављених у публикацијама под насловом Друштво Светог Саве и
Поменик. На педесетогодишњицу свог рада Друштво Св. Саве
је1937. године приредило и објавило своју Споменицу.
У часопису су објављивани разноврсни текстови из прошлости и савременог друштва Старе Србије и Македоније, а односили су се на различите области живота и стварања људи. Они
су имали задатак да својом садржином и тумачењима покажу да
се ради о српским крајевима и да тако утичу на осећања људи,
посебно тамошњег народа да буде свестан своје прошлости,
идентитета, језика и обичаја а све у циљу лакшег супротстављаМилош Милојевић је студирао права у Београду и филозофију у Москви
и Кијеву, средином 19. века био је писар у Окружном суду у Ваљеву, бивао
је гимназијски професор и директор богословије, много је путовао по Старој Србији и Македонији, постао писац, фолклорист и историчар, сарадник
више листова и часописа, члан Српског ученог друштва аутор већег броја
стручних и научних књига.
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Насловна страна VII броја часописа
Братство

ња туђој култури и утицају. Већину чланака писали су угледни
истраживачи, међу којима су се већ на почетку појавили Стојан
Новаковић, Милан Ђ. Милићевић, Љубомир Ковачевић, Милојко Веселиновић и др. Објављени текстови доносили су пуно података о тамошњим варошима, људима, збивањима, па је самим
тим часопис веома обогатио научни живот у Србији добивши у
њему веома високо место. Од великог значаја за целокупни рад
Друштва Светог Саве била је чињеница што је оно уживало велику подршку званичних органа у Србији, најпре Министарства
просвете и црквених дела, а од 1889. године и Министарства
спољних послова. Друштво Св. Саве је створило и своје канале и мрежу поверљивих људи, па је тако водило и самосталну
пропагандну делатност што је често доводило до срџбе српске
конзуле у Турској који су због тога упућивали оштре протесте
Министарству у Београду.
Доласком радикала на власт у Србији, 1889. године, неспоразуми Друштва са званичним органима Србије постали су све
чешћи. Радикалске власти су предузеле мере да обједине и ставе под своју контролу све центре српског националног рада у
заграничним крајевима. Министар спољних послова и српски
18
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конзули у Турској хтели су, да активност Друштва у Старој Србији и Македонији подреде себи као јединим представницима
Србије чему се Друштво одупирало. То је изазвало међу њима
многе неспоразуме.
У околностима када се и у Србији, а и изван ње, дизао све јачи
глас против Друштва Св. Саве, влада Саве Грујића 1890. одлучила је да се национални рад у Старој Србији препусти Министарству спољних послова, односно српским конзулима. Дошло је до
још већих неслагања Друштва и Министарства спољних послова, а на Друштво се жалила и Призренска богословија. Министар спољних послова је због тога 1891. године укинуо државну
помоћ Друштву, а њихове питомце разместио по другим државним школама. Након тога Друштво је престало да ради на пољу
националне политике у Старој Србији.
Незадовољство у делу српских званичних кругова због тога
што се Друштво Св. Саве издвојило као исувише самосталан
фактор у заграничној делатности није био једини чинилац који
је кочио његово деловање. Бугарска пропаганда у Старој Србији
и Македонији видела је у њему озбиљног противника. Неке афере, настале у вези с побунама у Пансиону Друштва Св. Саве и
јавног испољавања пробугарских осећања од стране појединих
питомаца, могле су се приписати управо деловању званичне бугарске пропаганде.
Најопаснији за рад Друштва Св. Саве био је став турских
власти. Изгледа да су Турци врло брзо осетили колики је значај
активности Друштва у Старој Србији и Македонији оценивши
да је то заправо централа за вођење пропаганде која на тим територијама de facto поткопава турску власт па су на њен рад све
више неповољно гледали. Од 1890. године у Турској су појачани
прогони чланова Друштва. Није се дозвољавало деловање његових људи, агената, попова, учитеља итд.
Период од 1886. до 1891. године остаће међутим посебно
обележен у његовој историји као златно доба.17То је било време његовог најсвестранијег рада на уздизању српског народа на
поробљеним подручјима и његовог повезивања путем културе,
просвете односно књигом, школом и црквом. Друштво Св. Саве
Из књиге Михаило Војводић: ДРУШТВО СВЕТОГ САВЕ документи 18861891, издање Архива Србије и Друштва Свети Сава, Београд 1999.
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се тада наметнуло као један од најзначајнијих чинилаца Србије
у организовању српског народа. Његово име било је тада међу
Србима ван Србије синоним за Србију као матицу земљу коме
ће се тамошњи појединци много чешће обраћати за помоћ него
званичним органима Србије. После ударца које је доживело
1891. године Друштво Св. Саве ће се само делимично опоравити. Наставиће неке облике свога деловања а пре свега издавачку
делатност. Друштво је озбиљније наставило свој рад тек 1903. године и радиће све до 1941. године, са краћим прекидом током I
светског рата, али, разуме се, са смањеним обимом активности.
Непосредно по оснивању Друштва изграђена је читава његова структура. Основан је велики број пододбора по Србији (Крагујевцу, Ваљеву, Аранђеловцу, Пироту, Нишу, Шапцу, Ужицу и
Жагубици). Дакле, међу тим одборима био и онај у Ваљеву на
челу са др Светозаром Атанасијевићем, кога су потом замењивали: трговац Драгутин Драгић Секулић, директор гимназије
Владимир Војиновић и професор Антоније Делимировић. Ти
пододбори извесно време радили су и у Убу (на челу са протонамесником Васом Ј. Јанковићем) и Обреновцу18 (трговцем Иваном
Гудурићем).19 Тамо где није било пододбора, Друштво је имало
своје поверенике. Већ на првој редовној скупштини одржаној 25.
јануара 1887. године видела се снага и његов полет. Након само
пет месеци деловања било је 43 формираних пододбора, 1 242
члана утемељивача са улогом од 100 динара и 3 500 редовних
чланова, са чланарином од пет динара. Капитал добијен од чланарине и прилога дат је 1886. године на штедњу са каматом, у
Београдски кредитни завод.
Премда није било класична задужбина, Друштво Св. Саве је
средства за свој рад добављало не само појединачним прилозима него и преко фондова задужбина осниваних ван или при
Друштву. Само Друштво утемељено је новчаним прилозима неколико стотина трговаца, чиновника, занатлија, судија, лекара
и духовника из Београда и других места у Србији. Међу утемељитеља нашли су се и министри Михаило Вујић, Чедомиљ МиИ Обреновац је у то време припадао Ваљевском округу.
Милорад Радојчић: Живојин П. Симић (1848-1926), просветни, друштвени,
политички и културни радник у Гласнику Историјског архива Ваљево, 2011,
бр. 45, стр.25.
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јатовић, Милан Пироћанац и Милутин Гарашанин, дипломата Аћим Чумић, радикалски првак Лазар Пачу, индустријалац
Ђорђе Вајферт и трговац Никола Спасић. Ту се нашло и преко
тридесетак људи из ваљевског краја, од високих интелектуалаца
до обичних грађана. Осим што је помагало просветне, културне
и друге установе, Друштво се бринуло за сиромашну, обдарену
децу и студенте, помогне преко стипендија које су им омогућавале школовање.
Од 1887. до 1912. године, Друштво је имало у Београду основну и продужну школу кроз коју је прошло 20.000 деце из крајева под окупацијом. Прилозима чланова, осим ових делатности,
подигнуто је и неколико палата у Београду као и дом Друштва у
Душановој улици. Та имовина сада је предмет захтева за реституцију.20
КЛУБ „СЛОВЕНСКИ ЈУГ“
Имајући све то у виду Србија настоји да појача своју дипломатску активност и отвара привремена краљевска конзуларна
одељења у Солуну и Скопљу 1887, у Битољу 1888, у Приштини
1899 и Серезу 1897. године док су Арнаути осујетили отварање
конзуларног одељења у Призрену. Министарство просвете у
Влади генерала Саве Грујића и просветни одбор иницирали су
формирање црквено-школских општина на том подручју. Још
1881. године донете су следеће одлуке: а) отварање српских муРад Друштва обновљен је 1994. године. Том чину присуствовало је око 80
универзитетских професора, уметника, новинара, представника научних,
културних и других јавних институција и делатности, који су једногласно
усвојили Статут који је у својим најважнијим деловима био наставак старог
и тиме дали подстрек да Друштво настави тамо где је стало 1941. године.
Настављено је издавање часописа и промењен стари назив "Браство" у "Братство". Часопис је обновљен 1996. године штампањем избора из претходних
књига (1887-1941). Од тада до 2010. године изашло је четрнаест бројева часописа. Друштво сваке године организује трибине за грађанство, као и своје
редовне састанке, скупове и прославу славе Св. Саве. За Савиндан 27. јануара, организује се традиционални конкурс за ученике основних и средњих
школа на слободну тему о Светом Сави. Награђеним ученицима додељују се
књиге на поклон. Сваке пете године штампа се Зборник награђених радова
на конкурсу. Органи Друштва су Скупштина, Управни одбор, Председник,
Извршни одбор и Надзорни одбор.
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шких и женских школа где год је било могућно и потребно; б)
давање уџбеника по школама бесплатно где општине не могу да
их набаве о свом трошку; в) одређивање сталних плата учитељима и учитељицама сразмерно њиховој школској и националној
спреми; г) растурање пригодних књига по народу; д) оснивање
при Министарству иностраних дела, одељења за пропаганду и
ђ) оснивање Просветног одбора за пропаганду.
После успешно окончаних српско-турских ратова (1876-78)
набујала су национално слободољубива осећања великог броја
становника Србије. У жељи за дефинитивно ослобођење Македоније и Старе Србије од Турака и бугарских комита долази
до стварања више националних организација попут Народне одбране и Српске револуционарне организације. Њиховом
оснивању претходило је оснивање клуба „Словенски југ“ чије
основни циљ био да делује у свим покрајинама под турском и
аустроугарском влашћу ради уздизања и развоја револуционарног рада на словенском југу. Носиоци тих идеја су били: капетан Јаков Ненадовић (Београд, 1874 – Ниш, 1926)21, поручник
Јаков – Јаша А. Ненадовић, рођен стицајем одређених околности у главном граду а пореклом из славне породице Ненадовића из историјске Бранковине код Ваљева. Завршио је Војну академију и у војну службу Црне Горе
ступио 1. јануара 1896. године где је остао до јануара 1904. године. У четничком покрету би је од 1904. године. Као будући зет знамените црногорске
породице Петровић важио је за поверљивог сарадника књаза Николе и учесник многих значајних догађаја. Током службовања у Црној Гори повезао
се са неким Арнаутима, посебно у подручју Плава и Гусиња, и прикупљао
податке о активностима и плановима појединих њихових сународника.
Убрзо по доласку краља Петра I Карађорђевића на српски престо враћа се у
Србију и ступа у српску војску са чином артиљеријског капетана II класе у
Дунавски артиљеријски пук. Затим је био ађутант мајора Радивоја Бојовића, будућег министра војног. Као капетан I класе 29. новембра 1908. године
преведен је у цивилну службу и постављен за управника Казненог затвора
у Нишу. Има информација да је као резервни официр учествовао у балканским ратовима а пред почетак Првог светског рата пустио је све затворенике
и одржао ватрени говор. Између осталог рекао им је:“Ви сте осуђени за једно
дело, али вас отаџбина ослобађа одговорности, да би служили слободи и били
са својим народом у најтежим тренуцима“. Предложио им да је да се као слободни грађани укључе у одбрану слободе и назависности своје земље. Како
је био веома популаран већина њих одазвала се том позиву а он је образовао
добровољачке формације, ставио се на њихово чело и укључио у борбу.
Пензионисан је као управник нишког казненог завода 8. октобра 1921. го21
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Носиоци активности у Словенском југу:
Јаков А. Ненадовић и Глиша Елезовић

Александар Срб, капетани Мирко Наумовић и Душан Отркић,
универзитетски професор Љубомир Јовановић итд. Чланови
клуба одлучили су да одмах припреме експлозивни материјал за
терористичке акције у Босни и Херцеговини, Хрватској и Новом
Пазару, у коме се тада налазио аустроугарски гарнизон.22
Вођа и душа тог Клуба Ваљевац – млади официр Јаков – Јаша
А. Ненадовић. Драгоцену помоћ и подршку имао је од професора Глигорија Глише Елезовића23, који је извесно време радио
као професор у Ваљевској Гимназији.
По угледу на њега у јесен 1903. године образовано је и истоимено студентско удружење, које је покренуло лист под истим
именом, који је са малим прекидима излазио све до 1912. године.
Његов оснивач био је Љубомир Јовановић, звани Чупа, студент
дине али је још неко време радио као управник Ортопедског завода у Нишу.
Већ 25. јуна 1922. године постављен је за инспектора при Министарству социјалне политике а поново је пензионисан 17. јануара 1923. године.
22
Предраг Пејчић: Четнички покрет у Краљевини Србије, Крагујевац, 2007,
109.
23
Глигорије – Глиша Елезовић (Вучитрн, 1879 – Београд, 1960), лексикограф и историчар, још као студент на Великој школи био је активан члан
омладинског покрета и један од оснивача клуба Словенски југ као и задруге
Српска браћа. Радио је као професор у гимназијама у Пљевљима, Солуну,
Скопљу и Ваљеву, али и богословији у Призрену, Учитељској школи у Скопљу и више института. Био је свестрани истраживач и сарадник многих листова и часописа.
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права. Убрзо потом придружили су му се Коста Јовановић, Милоје Смиљанић, Јован Тановић, Влада Станимировић, Стеван
Симић, Јован Алексић, Милорад Ибровац, Јован Продановић и
још неки.24 Међу члановима тог Удружења било је и више студената пореклом из ваљевског краја.
Српска револуционарна (четничка) организација
Почетком 20. века Стара Србија остављала је мучну слику под
турском влашћу. По њој су планине биле пуне арнаутских одметника – качака који су свакодневно терорисали македонски
и српски живаљ. Многобројне бугарске формације слободно су
крстариле на тим просторима сукобљавајући се са мањим саставима турске војске или нападајући српска села са намером
да наш народ пређе на њихову страну. Те чете били су извршни
органи Унутрашње македонске револуционарне организације
(ВМРО) чије почетни циљ био организовање политичке и оружане борбе против турске власти ради остваривања аутономије за Македонију и Једренску област, а ако се тај циљ не може
остварити ићи на федерацију балканских држава. Зато се годинама радило и покушавало пронаћи јединство са бугарским
непријатељима – Турака. Тим поводом је српска власт помагала
и школовала многе Бугаре али су неки од њих врло брзо по повратку у земљу постајали љути противници Срба и Србије.
Ни остале државе чији су народи живели на тим подручјима
нису мировале већ су настојале да заштите свој народ и делове њене територије припоје себи. У таквим условима Бугарска
је највише звецкала оружјем. О њеној спремности причани су
хвалоспеви. Тврдило се да има најбољу војску у Европи, која је
упоређивана чак и са војском Немачке. Србија и Грчка су ниподаштаване и сматране дезорганизованим и растројеним државама које се малтене налазе пред распадом. Ипак, ни оне се нису
предавале мада су по Старој Србији вршљали бугарске комитете, српски четници и грчки андорити.
И код омладине, младића из Старе Србије и Македоније, који
су студирали у Београду, као и код већине истакнутих људи, није
Стеван Симић: Српска револуционарна организација – Комитско четовање у Старој Србији и Македонији 1903-1912, Београд, 1998, 75.
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постојала потребна заинтересованост за општу ствар, за ослобођење и уједињење српских територија. Такво аполитично стање
вешто су искористили Бугари и у то време основали своју тајну
организацију (ВМРО) у Београду! Преко посебних повереника
сакупљали су комитски порез међу Македонцима који су радили у српској престоници, захтевајући од њих да њихове породице у Македонији прихвате православне свештенике, без обзира
што су у њима били и добри Срби. Ипак, све то није дуго трајало.
Током 1903. године, у Београду су избиле мартовске демонстрације. У мајском преврату убијен је краљевски пар Александар и Драга Обреновић. На чело Србије долази слободарски и
демократски оријентисан Петар I Карађорђевић. Полет настао
по његовом доласку на српски престао изнедрио је Српску револуционарну организацију (комитски – четнички покрет) за
ослобођење својих сународника од турске власти. Омладина је
узбуркана и све више се интересује за унутрашње прилике и
слободу још неослобођеног Српства видевши шансу за проширење своје територије и окупљање целокупног српског народа у
једну државу.
Ослобођен присмотре полицијског режима последњег Обреновића др Милорад Гођевац (Ваљево, 1860 – Београд, 1933)25 је
од 1903. године почео окупљати становнике Београда, родом из
неослобођених крајева желећи да српски народ у Старој Србији
заштити од Арнаута и Бугара. Средином септембра 1903. група
окупљена око њега састала се у кући београдског богаташа и
великог српског добротвора Луке Ћеловића и основала Српску
револуционарну организацију.26 Гођевац је тим поводом поред
осталог рекао: “Ако овако потраје још неко време, Стара Србија
ће изгубити карактер српске земље, јер ће остати без Срба. Ако
Др Милорад Гођевац је најпре радио као срески лекар у Књажевцу, па лекар београдске општине и од 1899. био шеф општинских лекара у Београду.
Држао је јавна предавања о чувању и неговању здравља. Један је од зачетника оснивања хитне медицинске помоћи у Београду. Радио је на оснивању
уређењу завода за стерилизацију млека. Био је члан Српског лекарског друштва и аутор више објављених дела, учесник сва три рата од 1912. до 1918.
године, па и одликован Орденом Карађорђеве звезде IV реда, Орденом белог
орла и Медаљом за ревносну службу.
26
У неким изворима она се назива Српски комитет, Четничка акција, Комитски или четнички покрет.
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Блиски сарадници:
др Милорад Гођевац и генерал Јован Атанацковић

ћути наша влада, ако хоће да чува пријатељство са Турском по
савету великих сила, ми не смемо да ћутимо.“
У Краљевини Србији њен задатак је био да прибира финансијска средства, људство и оружје како би акција била што успешнија. Њене унутрашње организације у Старој Србији и Македонији, поред основне улоге стожера, имале су и улогу стварања
српске парадржавне структуре, која би функционисала паралелно са турском административном структуром. Замишљена
као логистичка подршка акцији, организација је убрзо надрасла
своју првобитну улогу претворивши се у институцију српског
ослободилачког покрета у Турској. Тада су основане и њене три
секције: револуционарна, пропагандна и финансијска.
Три дана касније у кући генерала и пензионисаног министра Јована Атанацковића (Неготин, 1868 – Београд, 1921)27 у
Крунској улици у Београду одржан је нови састанак на коме је
Јован Атанацковић је после основне школе и шест разреда гимназије завршио Артиљеријску школу; обављао више значајних дужности па и начелника Штаба Дринског кора и начелника штаба Дринске дивизије. Касније је
бивао: начелник Штаба команде активне војске, начелник штаба Дунавске
дивизије, командант Тимочке дивизијске области, канцелар Краљевих ордена, делегат Српске владе и Врховне команде у Црној Гори у I балканском
рату, два пута министaр војни; министaр грађевине. Био је носилац многих
одликовања и других признања; у чин генерала произведен је 6. децембра
1897. године.
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усвојен Статут Српске револуционарне организације и основан
Централни револуционарни одбор у Београду. За председника је
изабран др Милорад Гођевац28, а чланове др Василије Јовановић,
Лука Ћеловић, генерал Јован Атанацковић, професор Љубомир
Јовановић Чупа, професор Љубомир Давидовић, рентијер из
Маврова Голуб Марић, академик Љубомир Ковачевић, државни
саветник Живан Живановић, професор Јаша Продановић и академик Љубомир Стојановић.29 Касније им се придружио и председник Извршног одбора у Врању, капетан Живојин Рафајловић.
Дакле, поред др Милорада Гођевца у овом Одбору из ваљевског краја су били: Љубомир Ковачевић30 и Живан Живановић31 (Живковци, Љиг, 1852 – Београд, 1931). Задаци Централног
одбора били су да води револуционарну акцију, врши националну пропаганду на терену и у Србији, именује шефове горских
штабова, војводе и четовође и обезбеђује финансирање тих активности. Седиште Централног одбора се прво налазило у Београду, у кући Луке Ћеловића, који је донирао организацију са
50.000 динара годишње, што је то време била велика сума новца.
Истовремено су изабрани и извршни32 одбори у Врању, Скопљу и Битољу. Одбор у Врању су сачињавали: Живојин Жика
Рафајловић33 (Мионица, 1871 – Београд, 1953), који је као граУ чланку Владимира Илића Национални рад Милорада Гођевца, објављеном у Архиву за неговање здравствене културе Србије (Београд, 1900, број I,
стр. 102) и још по неком чланку пише да је генерал Јован Атанацковић био
изабран за првог председника тог одбора.
29
Према другом извору први чланови Централног одбора су били: Јован Атанацковић (председник), др Милорад Гођевац, Никола Спасић, Димитрије
Ћирковић, Љуба Давидовић. Љуба Јовановић, Јаша Продановић, Голуб Јањић и Милутин Степановић (секретар).
30
О коме је већ било детаљније речи у фусноти број 9.
31
Живан Живановић професор, политичар и историчар. Био је истакнути
члан Либералне странке, председник Народне скупштине 1892, министар
народне привреде 1899, министар просвете 1903., члан Државног савета и
историчар. Аутор је, поред осталих, и књиге Политичка историја Србије у
другој половини 19. века која је објављена у четири тома.
32
По неким изворима и одбори у Врању, Скопљу и Битољу звали су се централни.
33
Живојин Жика Рафајловић, српски официр, познати политичар, истакнути привредник и национални радник. Након завршене војне академије
служио је као поручник у Врањском гарнизону. Илинденски устанак 1903.
28
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Живан Живановић

Живојин Рафајловић

нични официр био упознат са тешким стањем Срба у Старој
Србији и Македонији и још пре почетка устанка покретао формирање чета одметника који су преко границе ликвидирали муслиманске насилнике. Поред њега у том одбору су били: врањски срески начелник Драгић Павловић, учитељи Миле Цупара и
Лазар Божовић (благајник), директор врањске гимназије и Васа
Јовановић.34 Извршни одбор Скопље су чинили: Богдан Раденковић, Михаило Шушкаловић и Момчило Манчић. У Извршном одбору Битоља су били: Јован Ћирковић, Лазар Кујунџић,
Саватије Милошевић, Алекса Јовановић Коџа и Давид Димитријевић. Њихови задаци су били да: врше пребацивање чета на
терен и обезбеђују њихов прихват по повратку, омогућавају пренос оружја, муниције и другог материјала, одабирају способне
путовође, старају се о безбедности старих и отварају нове канале, примају шифроване поруке и извештаје са терена и спроводе
их централном одбору коме одговарају за свој рад.35
га је затекао у Врању где се сусреће са избеглим комитама ВМРО- а. Од 1906.
до 1929. године биран је за народног посланика као носилац Националне
странке у врањском округу. Године 1920. био је министар народног здравља
у кабинету Миленка Веснића а 1922. министар шума и рудника у коалиционој Пашићевој влади. У периоду 1940—1941. био је бан Вардарске бановине.
34
По другим изворима поред њега тај одбор су основали Сима Златановић,
Велимир Карић и Тома Ђурђевић, а његови чланови су постали и Љубомир
С. Јовановић, Јован Ненадовић, Драгиша Ђурић, Љубомир Вуловић, Петар
Пешић и Душан Туфегџић.
35
Воjислав Илић: Ватрено крштење код Самокова, лист Војска, Београд, 19.
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Како је Рафаиловићев таст Јанча Јовановић био најбогатији
човек у Врању, у његовом подруму често су боравили и вежбали
комите (четници). Он је је до оснивања ових одбора имао неколико самостално организованих оружаних група у Старој Србији. Обучавао их је војним вештинама на свом имању, прихватао
их исцрпљене, често рањене, када су се враћали у Србију, организовао њихов опоравак и рехабилитацију. Поново организовао
њихов прелазак преко границе у Турску када је требало да ликвидирају неког злотвора који се много осилио. Ноћима је бдио
да би дочекао уморне осветнике, често крваве, са обавезном
зобницом у којој су носили главе оних нељуди који су отимали
српске девојчице и слали их у хареме. Временом имање Жике
Рафајловића постало је сигурно склониште борбених Срба, а
он њихов главни наредбодавац за извршавање пресуде над насилницима.36 Касније на његовом имању радила је и радионица
бомби за коју је он у Београду набавио графитне лонце, калијум
хлорат, шећер итд.
Централни одбор је првобитно финансирао појединце, као
и мале групе хајдука, који су били самоорганизовани или део
бугарске револуционарне организације у Македонији (Врховне
македонско-једренски комитет или Унутрашња македонска револуционарна организација). Својим деловањем организација је
требало да заштити словенско хришћанско становништво од зулума. Међутим Јован Хаџи Васиљевић наводи да су 1897. године
бугарски револуционари убили 43, ранили 52 особе, углавном
учитеља, свештеника и других виђенијих Срба, а за друге жртве
нема ни броја.
Српски комитет је основан у септембру 1903. године у Београду, спајањем одбора из Београда, Врања, Скопља и Битоља.
Од бораца је захтевана заштита словенског становништва од зулума и спровођење убистава свих познатих прогонитеља. Након
пропасти српско-бугарских преговора о заједничком деловању,
и због растућег национализма у оквиру Бугарског комитета,
Српски комитет је одлучио да у потпуности организује своје
оружане групе. Оружано крило је званично активирано 1904.
мај 1994, стр. 38. и 39.
36
Стеван Јовичић: Живојин Рафајловић из Мионице јатак комитски, Ревија
Колубара Ваљево, , 43-45.
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године. Међу његовим оснивачима су и Друштво Св. Сава, Генералштаб Војске и Министарство спољних послова Краљевина
Србије. Самим тим Српска четничка (комитска) акција од 1903.
до 1912. године представљала је оружани одговор српског живља у Старој Србији и Македонији на великобугарску пропаганду и терор.
Српска влада је страховала да се не изроди сукоб, који би довео и до стране војне интервенције. Зато је водила помирљиву
политику и са Турском и са Бугарском. Кнез Фердинанд је 1904.
године посетио Ниш, а краљ Петар I Карађорђевић те исте године Софију. Типичан пример такве политике је случај са капетаном Живојином Рафајловићем, председником Извршног одбора Српске револуционарне организације у Врању. Приликом
његовог боравка у Београду, полиција је по налогу српске владе
извршила претрес у његовом стану у Врању, и запленила 180 пушака намењених четничким добровољцима. После овог случаја
капетан Рафајловић је дао оставку на војну службу и настанио
се у Београду, а у знак протеста дали су оставке у Централном
одбору Српске револуционарне организације и његови оснивачи: генерал Јован Атанацковић, др Милорад Гођевац и др Васа
Јовановић. Сви прилазе новооснованој Народној одбрани, 1908.
године, приликом анексионе кризе.
Међутим, тамо где је српско становништво трпело највећи терор, спонтано се организовало за отпор и бугарским комитама
и Турцима. Најсмелији појединци прибављали су оружје и окупљали храбре људе око себе ради пружања организованог отпора. Постоје поуздани подаци да их је и поред негодовања српске
владе, српска војска наоружавала тајно. Прву чету организовао
је Павле Младеновић из кумановског села Јачинце. За њим је
образовао чету и Јован Станојковић, учитељ из села Довезенаца,
и покрет се шири и на Скопску Црну Гору.
Образовање борбених јединица и извођење акција
Не налазећи заштите у институцијама система, хришћанима
је одметање у планине и освета над насилницима понекад био
једини могући начин очувања егзистенције. Дружине хришћанских хајдука јављале су се и у косовском и Битољском вилајету највише као директна последица несносног стања. Хајдучке
30

Национални рад Ваљеваца у старој Србији

дружине јављале су се кроз цео XIX век у појединим областима
Старе Србије и Македоније, на планини Козјаку, у Поречу, у околини Прилепа и у Малешу. Лична освета је најчешће била мотив
за одметање, а oбразовање дружина, поред чисто "економских"
разлога, имало је за циљ да осигура рејон свог четовања од качачких банди и локалних зулумћара. У тренуцима повољним за
отпочињање борбе за ослобођење од Турака, као и у годинама
пре, током и након српско-турских ратова 1876-1878, ово четовање добија на својој национално-ослободилачкој компоненти.
Хајдучке дружине постају авангарда српских националних
покрета, у историографији познатих као Кумановски устанак и
Брсјачка буна. Вођа хајдучке дружине у Македонији, источној
Старој Србији и у Бугарској није носио титулу харамбаше, као
што је то био случај са северним и западним српским крајевима.
Он је у овим крајевима носио назив капетана-капудана или војводе. Ове две титуле наизменично се срећу у усменој традицији, али је титула војводе ипак била пријемчивија становништву
и на крају преовладала је хајдучкој и четничкој номенклатури.
Хајдучким војводом постајало се на два начина. Осветник који
се обично истакне убиством познатог зулумћара, сам је у планини прикупљао дружину и постајао њен војвода, или би група
одметника по повлачењу у гору, изабрала једног међу члановима за вођу. Ауторитет хајдучког војводе био је неприкосновен.
Дружина му је била заклета на верност, па су његова наређења
морала бити прихватана без поговора. Он се старао о месту становања, о кретању и акцијама чете, о њеној исхрани о оружју и
муницији својих хајдука. Значајно је и то да је имао функцију
судије у случају размирица у дружини. Све ове компетенције задржале су и прошириле доцније војводе Унутрашње македонске
револуционарне организације – ВМРО-а и Српске четничке организације.37
Вође ових хајдучких дружина предмет су интересовања овог
рада управо због тога што се српско четовање које је организовано отпочело након 1903., наслањало на искуство, обичаје и
праксу претходног хајдучког четовања. Неки од најпознатијих
војвода српског покрета, као Мицко Крстић, Крста Ковачевић и
Урош Шешум: Вoјводе српске четничке организације 1903-1908. Викизворник, 10. јули 2018
37
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Глигор Соколовић, своју каријеру отпочели су као хајдуци или
хајдучке вође, чиме је веза између раније српске хајдучије и доцнијег четовања само потврђена.
Пропашћу српско-бугарских преговора око удруженог деловања, због растућег национализма у бугарским комитетима,
Српски комитет је одлучио да у потпуности организује своје
оружане групе. Централни комитет је послао прве две групе у
Македонију 1904. године, које су се рано изложиле опасности и
због тога одмах биле уништене. Други талас је био много успешнији; међутим, почела су непријатељства између Бугарског и
Српског комитета. Српски четници су се борили против Османлија, као и албанских и бугарских банди. Након избијања Младотурске револуције 1908. године и проглашења Устава, сви
хајдуци у Македонији, укључујући српске четнике, оставили су
оружје, али се герилска борба се наставила, касније кроз балканске ратове.
Од Ваљеваца познате комитске (четничке) војводе су били:
ВОЈВОДА БОГДАН – Богдан Хајнц Југовић, рођен 1882. у Ваљеву, као син Пољака, санитетског официра др Освалда Хајнца,
који је као емигрант нашао уточишта у Србији. Он је од малена
одгајан као прави српски родољуб. Оставши рано без родитеља
прешао је на школовање у Београд и по завршетку шест разреда
гимназије, ступио у војну академију 1. септембра 1899, а 2. августа 1901. године постао пешадијски потпоручник.
Одличан официр, одушевљен родољуб и уверен демократски
дух, Хајнц никако није могао да прежали што га другови завереници нису увели у Мајски преврат 29. маја 1903. године. У пролеће 1905. је своју кућу и имање опоруком одредио за циљеве четничке (комитске) организације, изузимајући један легат од 3.000
динара једном свом другу, и онда је и сам пошао у рат.
Уочи 30. маја 1905. чета, коју су водили Боривоје Јовановић,
звани војвода Брана, и војвода Југовић заноћила је у селу Петраљци код Куманова. Неко их је пријавио Турцима. Ујутро,
када су хтели да крену даље, видели су да су са свих страна опкољени турском војском. Борба је трајала скоро цео дан. Тог дана у
Петраљици погинуле су обе војводе и сви четници, изузев једног,
који се као чудом спасио. Војвода Богдан као пешадијски поручник погинуо је међу првима, а војвода Брана последњи пошто
32

Национални рад Ваљеваца у старој Србији

се бацио у ватру и умро певајући слободи пред запрепашћеним
непријатељима.
На Петровдан 1923. армијски официри I и III армије открили
су споменик војводама Богдану и Брани и њиховим четницима,
на месту где су јуначки пали. О двадесетогодишњици Петраљичке битке, 30. маја 1925, код тамошње цркве освећен је споменик
који је војводи Богдану подигао његов друг, тадашњи генерал и
командант Краљеве гарде Петар Живковић коме је претходно
дао оне три хиљаде динара. Њихова смрт је опевана у народу.38
ВОЈВОДА ДРАГОМИР – Драгомир Протић, родио се у Ужицу 1877. у познатој учитељској породици. Одрастао је у ваљевском крају где му је отац Грујица углавном службовао као учитељ. Основну школу учио је у Осечини, гимназију у Шапцу, a
војну академију у Београду.
У пролеће 1905. поручник Протић са још неколико подофицира добија задатак да се са четом војводе Владимира Ковачевића пробије до Пореча и тамо са официрским кадром појача
горски штаб. Циљ је био да се Скопска Црна Гора наоружа као
база за операције у горњем току Вардара. У његов задатак спадао
је и пренос великог броја пушака и муниције за наоружавање
Пореча.
Чета је по силаску са планине Козјак нападнута од турске
војске код села Табановци. После пар сати неравноправне борбе
готово цела чета је уништена, а Протић је погинуо. Преосталих
неколико четника се предало Турцима који су их спровели у Куманово. Пред Кумановским ућуматом заробљене четнике сачекала је бесна маса локалних муслимана и линчовала на лицу места. По њему је једна улица у Београду, на Врачару, добила име.39
Биографија је сачињена на основу података из Ратничког гласника ( Београд, 1925, 6/7, 214-215) и чланка М. Радојчић: Југовић – Хајнц Богдан, Биографски лексикон ваљевског краја, Ваљево, 1999/2000, II књига, стр, 185.
39
Биографија је сачињена на основу података из: А. Јовановић, Споменица
двадесетпетогодишњице ослобођења Јужне Србије 1912-1937, Скопље 1937,
288; В. Илић, Српска четничка акција 1903-1912, Београд 2003, 52-53;. С.
Краков, Пламен четништва, Београд 1930, 199-204; Љ. Алексић – Пејковић,
Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914, Организација
Српска одбрана, Додатак 1, Београд 2008, бр. 156, 157, 159, 160, 161, 200, 210;.
М. Радојчић: Ко је био војвода Драгомир?, „Напред“ Ваљево, 3. март 2000. и
М. Младеновић: Родослов Протића азбуковачких, Љубовија 2010. године ,
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ВОЈВОДА ТАНКОСИЋ – Војислав Воја Танкосић (Рукладе,
Уб, 1880 – Трстеник, 1915), био је и један од оснивача и чланова
Црне руке, члан Младе Босне и учесник више важних историјских догађаја у Србији, од Мајског преврата 1903. до Сарајевског
атентата. По завршетку основне школе, његова породица се
преселила у Београд, где се уписао у II београдску гимназију.
Војну академију уписао се 1899. у 32. класи, да би је завршио
1901, после чега је као водник био распоређен у VI пешадијски
пук Краљ Карол. Са 15. класом завршио је и Вишу школу Војне
академије.
Био је то период великога националног заноса српске омладине. Трудио се да стекне поверење генерала Јована Атанацковића, који је почео да прикупља добровољце за комитску акцију
у Старој Србији. У својству члана комитске (четничке организације упућен је зими 1903/04 у Скопље, Битољ и Солун, где је радио на организовању акција. Важио је за једног од најодважнијих
војвода и доброг стрелца. Учествовао је 16. априла 1905. у борби
на Челопеку крај Куманова у чети војводе Саватија Милошевића.
Нешто касније командовао је четом у бици на Великој Хочи. Године 1907/1908. био је шеф горског штаба Источног Повардарја,
тј. командант свих чета на потезу од српске границе до Вардара.
Водио је напад на бугарску чету у селу Страцину 1908. што умало
није изазвало српско-бугарски рат. У Београд се вратио јула 1908.
После аустроугарске анексије Босне и Херцеговине, формирао је у Прокупљу четничку школу у којој су припремани добровољци за извршавање специјалних задатака у Босни и Херцеговини. Ширио је мрежу и у Србији организовано око 5.000
добровољаца. Међутим, када је Србија 1909. признала анексију
распустио је логор за обуку добровољаца у Ћуприји. Ипак, стечена војна знања добровољаца ће бити корисна у предстојећим
ратовима.
Пред избијање рата марта 1912. прекомандован је у штаб граничних трупа, са циљем да обучава добровољце. Долазили су му
добровољци из свих српских крајева. Био је веома строг при селекцији, па је од 2.000 одабрао само 245 добровољаца. Тада је одбио Гаврила Принципа због слабе конституције. Пред избијање
рата српска влада је покушала да искористи Арнауте против Тустране 101-102.

34

Национални рад Ваљеваца у старој Србији

Богдан Хајнц Југовић

Драгомир Протић

Војислав Танкосић

Панта Радосављевић

Борко Паштровић

Јован Стојковић
Бабунски

рака, па је Танкосић одлазио на Косово и дотурао оружје арнаутским вођама. Са Исом Бољетинцем предводио је Арнауте јуна
и јула 1912. током њиховог сукоба са Турцима крај Митровице.
У I балканском рату командовао је Лапским четничким одредом, који је отпочео операције у турској позадини два дана пре
избијања рата код карауле Мердаре. Тако се четничко-арнаутска
чарка развила у прву битку тог рата. Добровољци (четници) су
три дана водили борбу све док се није укључила српска редовна војска, која је однела победу, а његови борци први су ушли у
Приштину.
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После Сарајевског атентата 1914. аустроугарска влада га је у
Ултиматуму упућеном српској влади означила одговорним за
атентат на Франца Фердинанда, због чега је био притворен у
штабу Дунавске дивизије I позива. По избијању I светског рата
постао је командант Добровољачког одреда у Београду, а затим
Рудничког четничког одреда. За време битке на Дрини 1914. командовао је посебном четом добровољаца и четника у саставу
Лимског одреда у источној Босни, потом код Лознице, Крупња,
на Мачковом камену и др.
За време повлачења српске војске као командант батаљона
смртно је рањен код Великог Поповића 31. октобра 1915. Од последица рањавања, умро је 2. новембра 1915. у својој 35. години
живота у Трстенику. Његови војници су га однели и тајно закопали на трстеничком гробљу, али су Аустријанци ипак успели да
га пронађу, откопају и након установљивања идентитета, сликају
леш, како би уверили јавност да је мртав. Уз слику гроба и леша,
објављен је и текст у коме су, осим обавештења како је дошао
крај Воји Танкосићу, помињани престолонаследник, Ултиматум
њихове владе, као и детаљ да је Танкосића, погибијом у њиховој
балканској офанзиви сустигла заслужена казна. Његове посмртне остатке пренела је мајка Миља, уз помоћ Удружења српских
четника и сахранила на београдском Новом гробљу 1922. године.
Када ја погинуо имао је чин мајора српске војске. За показану
храброст добио је бројна одликовања и признања. Међу којима
и Златни војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима. Више
десетина улица у местима широм Србије носе његове име.40
ВОЈВОДА ДУНАВСКИ – Пантелија Панта Радосављевић
(Београд, 1876 – Нирнберг, Немачка, 1941), рођен је у учитељској
породици, од оца Јакова Радосављевића из Маркове Цркве код
Лајковца и мајке Јелене – Ленке сестре Мите Петровића, високог
државног чиновника и публицисте. Углавном је одрастао у Боговађи код Лајковца где му је отац службовао.
Биографија је сачињена на основу података из: АВИИ Београд, ДПП,
К-1819/166; С. Краков: Пламен четништва, Београд, 1930, 103-104; Споменица XXXII класе Војне академије, Београд, 1936; М. Живановић: Апис, Београд,
1955; Т. Влаховић: Витезови Карађорђеве звезде, Аранђеловац, 1990,2-4; Г. Николић: Војвода Танкосић, Београд, 1998; М. Белић: Комитски војвода Војислав
Танкосић, Ваљево, 2005. и М. Радојчић: Бесмртни ратни ваљевског краја у
ратовима 1912-1918. Витезови Карађорђеве звезде, Ваљево. 2014, 386-388.
40
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После три завршена разреда гимназије 1892. уписао је Артиљеријску подофицирску школу. Потпоручник је постао 1902, а
капетан 1914. године. Септембра 1905. придружио се четничкој
акцији у Македонији. Одмах по доласку постао је начелник горског штаба у западном Повардарју и на тој дужности остао од
октобра 1904. до јануара 1906. године у звању војводе (големиота) Дунавског.
Крајем 1906. изабран је за секретара Главног четничког (комитског) одбора у Београду, а у јесен 1907. постао је секретар Извршног четничког одбора у Врању. Након Младотурске револуције 1908. долази до затишја и обуставе четничких акција због
обећања да ће нове турске власти поштовати Устав и законе. Радосављевић се тада повлачи из четничке организације.
Радосављевић је као командир артиљеријске батерије учествовао у I и II балканском рату и гасио Арнатску побуну 1913.
као командир VI чете граничних трупа у Прибоју. У I светком
рату учествовао је као командир батерије и командант батаљона. Краљ га је лично 1914. одликовао официрским Орденом Карађорђеве звезде са мачевима IV степена а имао је још неколико
ордена, медаља и споменица. У тим ратовима настрадала су и
његова браћа Војислав и Владислав.
Након 1918. обављао је више значајних дужности у војсци, а
пензионисан је као артиљеријски пуковник и преведен у резерву.
Објављивао је чланке и песме у листу Српско Косово две мање књиге патриотског садржаја Кроз славно Косово и Шта је Маћедонија?
Као резервни пуковник југословенске војске учествовао је у
Априлском рату 1941. након чега је заробљен и интерниран у
Немачку (логор Офлаг XIII/Б). Боловао је од туберкулозе па је
његов рођак заробљени дивизијски генерал Душан Трифуновић
покушао да издејствује да га сместе у болницу или да га отпусте
кући. То се није десило и он је преминуо крајем 1941. године.41
Биографија је сачињена на основу података из: АВИИ Београд, ДПП,
К-1474/146; С. Краков: Големиот Дунавски, „Телеграф“, Београд, 6, 7 и 8. јануара 1940, 21; М. Радојчић: Радосављевићи из Врачевића и Маркове Цркве,
„Напред“ Ваљево, 12, 19 и 26. децембра 1997, 5; М. Бјелајац и П. Трифуновић:
Између војске и политике. Београд, Крушевац,1997 и М. Радојчић: Бесмртни
ратни ваљевског краја у ратовима 1912-1918. Витезови Карађорђеве звезде,
Ваљево. 2014, 344-344.
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ВОЈВОДА БОРКО ПАШТРОВИЋ – Борисав Борко Паштровић (Крагујевац, 1875 – Дајче, село код Скадра, у Албанији 1912),
артиљеријски официр, извесно време на служби у Ваљеву и комитски (четнички ) војвода.
После основне школе и шест разреда Мушке гимназије у
Крагујевцу уписао 25. класу Војне академије у Београду. Био је
одличан друг и пријатељ одушевљен националним идејама и
врло способан артиљеријски официр. Извесно време као млад
официр службовао је и у Ваљеву. Важио је за истакнутог националног радника и доброг руководиоца четничких (комитских)
акција у Македонији 1904-1912. године. Као поручник у крагујевачкој чети учествовао је у чувеном боју на Челопеку 16. априла
1905. године и показао велику храброст.
Био је учесник I балканског рата 1912. и са својим одредом артиљераца ишао на челу српске војске, која је избила код Љеша на
Јадранско море. Идући у сусрет црногорској војсци сукобио се
са војском Есад-паше, која је покушавала повлачење из Скадра
након дуге опсаде том приликом је на положају Бушати у селу
Дајче код Скадра тешко рањен. Преминуо је 5. децембра 1912.
године као артиљеријски мајор и командант једног дизизиона у
артиљеријском пуку.42
ВОЈВОДА БАБУНСКИ – Јован Стојковић (Мартолци, Велес,
1878 – Велес, 1920), почео је да иде у школу тек у десетој години,
па га је отац одвео у Велес, који је био бугарска тврђава у Македонији па је учио нешто и бугарске школе. Завршио је четири
разреда. Дошао је у Београд, у гимназију и учио годину дана, па
прешао у Богословско-учитељску школу, отворену за Србе из
Турске. Затим је у Ваљеву завршио нижу гимназију, па учитељску школу у Нишу и Београду.
Постао је српски учитељ у селу Теову где је трпео разне притиске ВМРО и приступио Српској револуционарној организацији.
Врло брзо постао је војвода, а по планини Бабуни у Македонији око
које се борио добио надимак Бабунски. Против њега одмах се дигла ВМРО па је са још неким војводама имао више сукоба са њима
очистивши десну обалу Вардара од бугарских чета или ВМРО-а.
Биографија је сачињена на основу података из Споменице Мушке гимназије
у Крагујевцу, Крагујевац 1934, 378 и књиге М. Пауновић: СРБИ – биографије
знаменитих, Београд, 1998, 188-189.
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Треба знати да су ове борбе биле страшне, на нож и да је годишње
гинуло у Македонији по две хиљаде српских, бугарских или грчких четника. До 1907. био је шеф Горског штаба у Прековардарју.
Када је 1908. године у Турској извршен преврат и када су дошли на власт Младотурци, прогласили Устав и опште помирење, војвода Бабунски је неко време прекинуо четовање. Међутим, балкански чир се није могао лечити фразама. Младотурци
су ухапсили војводу Бабунског али је успео да побегне у Србију,
одакле је 1912. на челу српске војске састављене од елитних четника прошао Балкански рат од Куманова до Битоља..
На дан објаве I светског рата ступа у одбрану свог народа, па
је са својим комитама дигао у ваздух савски железнички мост и
потопио мађарску лађу. После завршене Колубарске битке одлази
на планину Бабуну, где се бори против бугарских и арнаутских
пљачкашких банди. Крајем 1915. године са VIII француским пуком ловаца 122. дивизије повукао се ка Ђевђелији. На врху Оџа
Тепе дао је значајан допринос спасавању француског Летећег
одреда од Бугара и тако заслужио високо одликовање Француске.
Истакао и на Солунском фронту. У децембру 1917. године уништио је један немачки чамац у Преспанском језеру. За тај подвиг
унапређен је у виши чин и одликован Карађорђевом звездом са
мачевима. Пред стројем савезника прочитана је и похвала савезничког команданта, а Бабунски је одликован Ратним крстом са
златном палмом. Имао је још неколико домаћих и иностраних
одликовања.
По завршетку рата неко време радио је као учитељ у Азбуковици. Умро је 17. фебруара 1920. године у Велесу где му је између
два светска рата подигнут споменик.43
ГОЛЕМИОТ ПЧИЊСКИ – Илија М. Јовановић Часлав (Преображење, Врање, 1876 – Београд, 1912), најпре је завршио подофицирску школу, али је потом због храбрости и пожртвовања
Биографија је сачињена на основу података из: Ј. Хаџи Васиљевић, Јован
Бабунски о себи, Споменица Јована Бабунског, Београд 1921, 15-20; С. Краков
Краков. Пламен четништва. Београд, 1930,стр. 208—210; Алекса Јовановић,
Српске школе и четнички покрет, Скопље 1937, 281, 288, 306; М. Поповић,
Споменица учитељима и учитељицама изгинулим и помрлим у ратовима
1912—1918, Београд б.г., 8-10; Т. Влаховић, Витезови Карађорђеве звезде, Београд 1989, 274 и М. Д. Пешић, Стари четници, Крагујевац 2000.
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преведен у официрски ранг. Најпре је радио као командир вода у артиљеријским
јединицама.
Као поручник српске војске Илија Јовановић, лечио се од туберкулозе у Абацији.
Седећи пред „Кварнером“ упознао је човека који је од богаташа прикупљао новчане
прилоге за Српску револуционарну организацију у Старој Србији и Македонији.
Одушевљен његовом причом и идејом,
прикључио му се и он. Када су сакупили
приличну своту новца, нови познаник се
без трага изгубио, а њега је полиција после
саслушавања протерала у Србију. Вратио се
Илија у свој гарнизон у Алексинцу. Избегавао је друштво осрамоћен, али и друштво
је избегавало њега. Седећи пред кафаном,
зачуо је познат глас и препознао свог „приИлија М. Јовановић
јатеља“ из Абације. Није му ни пришао,
Часлав
већ је пожурио кући по револвер. Брзо се
вратио, и без објашњења убио је познаника
из Абације – Николу Милојевића. Одмах је ухапшен и изведен
пред војни суд. Осуђен је на затворску казну, али је потом помилован, преведен у резерву и упућен у Стару Србију. Додуше, и он
је сам изјавио да жели из те средине да се уклони, па му је војни
суд изашао у сусрет и пружио прилику.
Пошао је са четницима увек последњи у низу, уморан и болестан. Сви су га памтили због његовог штапа. Ослањао се као
старац и као просјак. На Козјаку је створио горски штаб, курирску службу, командни ланац и општу стратегију српских чета.
Након примања дужности шефа горског штаба за коју се залагао
и коју је сам створио успео је да спречи расуло настало након
погибија на Петраљци, Бељаковцу, Гуглину и Великој Хоџи, у
пролеће и лето 1905. године. Реорганизовао је и повезао српска
села од српске границе до Овчег Поља и Криве Реке. Козјак му је
вратио здравље, веру у човека и жељу за живот. Добио је звање
војводе и постао славни големиот Илија Пчињски. Био је шеф
Горског штаба за Источно Повардарје. Ишао је из битке у битку.
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По окончању ангажовања у Старој Србији и Македонији вратио се у војску и службовао у гарнизонима у Београду и Ваљеву.
Био је један од оснивача и чланова Врховне централне управе
организације „Уједињење или смрт“ (Црне руке). Као капетан I
класе поново му се вратила туберкулоза па је поново пао у постељу. Умро је у београдској војној болници, у часу када је српска
војска освојила Битољ и избила на Јадранско море. Живео је свега 36. година.44
Према неким писањима45 и Драгомир Васиљевић, активни
потпоручник Српске војске, који је ступио у четнике 1905, постао војвода а погинуо у борби у Табановцима код Куманова 14.
марта (априла) 1905. године, рођен је у околини Ваљева али тај
податак није потврђен.
КОМИТЕ
Мало знамо о српским четницима – комитама, друговима
слободе, јунацима које савременици назваше правим рођацима
Краљевића Марка, Они су својом храброшћу вишеструко надмашивали многе познате јунаке. Били су то, најчешће голобради
младићи, који нису гинули по команди официра, што треба, него
зато што су то хтели, што су бранили поробљену браћу Србе на
још неослобођеном југу Србије, у Македонији и на Косову. Живот комита је био тајанствен, скривали су права имена и док су
славно гинули морало се о томе чути.46
Први добровољци (четници, комите) јављају се у Македонији
у другој половини XIX века јер је она још увек била под турском
владавином. Њихова већа активност започиње тек после Српско-турског и Руско-турског рата 1877-78. године. Они се тада
појављују у већем броју у Македонији која постаје поприште
акција бугарских комита, српских четника и грчких андраста,
Биографија је сачињена на основу података из: књиге С. Кракова: Кракова, Пламен четништва. Београд: 1930. стр. 198—201; Народне енциклопедије,
Народна енциклопедије, српско-хрватско-словеначка, Београд 1929, II, 166. и
Српског биографског речника, Нови Сад, 2009, IV, стр. 508. и 509.
45
Предраг Пејчић: Четнички покрет у Краљевини Србији 1903-1918, Крагујевац, 2007, 380
46
Стеван Јовичић: Живојин Рафајловић из Мионице јатак комитски, Ревија
Колубара Ваљево, , 43-45.
44

41

Милорад Радојчић

као израз аспирација буржоазија суседних балканских држава,
њихових сукоба и планова за освајање македонске територије.
У почетку, српске чете у Македонији су образовали виђени
људи и учитељи, од тамошњег српског становништва. Касније
кад је покрет добио у замаху, чете су формиране, опремане и убациване из Србије, Бугарске или Грчке. Рађено је то јер је свака од
тих држава настојала да појача свој утицај у Македонији, негирајући постојање македонског народа. Добровољци за ове формације у Србији врбовани су из свих слојева друштва, а на челу тих
одреда били су официри или подофицири српске војске.
У тим четама било је највише добровољаца из Србије, али их
је бивало и из Босне и Херцеговине, Црне Горе и Војводине. Највише чета је отпремљено из Београда, Лесковца и Ниша а њихово пребацивање у Турску вршено је преко Врања и Мердара. Јачина ових четничких формација била је од пет до педесет људи.
Већ 1912. године оне су имале и по 1500 људи. Њихова организација била је заснована на војничкој хијерархији, са строгим војним правилима и дисциплином. По правилу непослушност или
неверност кажњавана је смртном казном. На челу сваке од тих
јединица био је старешина који је називан војводом.
Ове јединице имале су углавном одбрамбени карактер. Нису
избегавале сукобе, али су их изазивале само када је требало чистити терен од туђих чета, најчешће бугарских комита.47 Са Турцима су се сукобљавале само када су биле приморане, у циљу
самоодбране. Чете које су водили српске старешине, кретале су
се по правилима ратне службе а остали руковођени логиком и
здравом памети. Месно становништво им је било наклоњено,
јер су их штитили од насиља комита, качака и Турака.
Српска влада није никада званично стајала иза тих јединица у
Старој Србији и Македонији, ни у време Обреновића. ни под Карађорђевићима. Свака влада водила је помирљиву политику са
Турском, одричући сваку везу са убацивањем четничких одреда
у Стару Србију и Македонију.
Из ваљевског краја у њих је регрутовано више десетина, а
вероватно и стотина људи. У овом крају они су углавном били
познати као комите. Један од најпознатијих комита био је Јосип
Јерас (Љубљана, 1891 – Љубљана, 1967) који се школовао се у
47

Миодраг Д. Пешић: Стари четници, Крагујевац, 2000, 27.
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Јосип Јерас

Илија Радивојевић

Богдан Божа
Петковић

родном месту и Бордоу. Живео је у Ваљеву и радио у овдашњој
гимназији. Почетком августа 1914. године добровољно је ступио
у Јадарски четнички одред мајора Војина Поповића, популарног
војводе Вука, у коме је било Срба пречана, доста Хрвата, Чеха и
Пољака, али и „понешто Словенаца“ и са српском војском остао
је до краја рата, па и у њеном повлачењу преко Албаније. У годинама између два светска рата био је председник Удружења словеначких добровољаца у Првом светском рату. О свом ратовању
на српској страни и преласку преко Албаније написао је књигу Планина Смрти (Љубљана, 1929). Учествовао је и у Другом
светском рату, а на заседању АВНОЈ-а у Јајцу биран је у његово
Председништво. Солидарност коју је Јерес испољио према Србима, новинар Слободан Нешовић оценио је као „један готово
легендарни пример југословенског патриотизма, узор без преседана“.48
До њихових имена појединачно се и даље тешко долази јер
нема никаквих спискова. За сада знамо за: Милосава Јелића
(1883 – 1947), официра из Скобаља код Смедерева на служби у
Ваљеву, који је био четник и добровољац, блиски сарадник војводе Вука49; Илију Радивојевића – Чичу (1871-1913) из Брезовице код Ваљева, пешадијског потпуковника, а потом команданЗдравко Ранковић: Јерас Јосип, Биографски лексикон ваљевског краја, Ваљево, 1999, књ. 2, ст. 117
49
Био је познати песник, аутор чувене збирке песама Србијански венац.
48
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та жандармерије, који је учествовао
у ликвидацији краља Александра и
краљице Драге 1903. године и био вођа
илегалне организације Уједињење или
смрт (Црна рука); Мијаила Кићића
из Ваљева, Миленка Матића из Велишевца код Љига, Радојицу Богдановића из Ваљева, Драгољуба Урошевића из Гуњака код Осечине, Лукијана
Бирчанина, монаха из Суводања код
Ваљева, Радојицу Ранковића из Белотића код Осечине, Јеротија Павловића из Љига, Владана Недељковића из
Надежда Петровић
Крчмара код Мионице, Богдана Божу
Петковића из Лалинаца код Љига50, Луку Миљковића из Осечине, Станислава Ковачевића, зв. Змај из Горњег Мушића, који
је касније држао кафану у Словцу код Лајковца, Радојицу Грујичића из Плушца код Осечине.
Официр српске војске а потом и комитски (четнички) војвода Војислав Танкосић више пута прелазио у Стару Србију разним поводима и учествовао у акцијама заштите и спашавања
српског живља. И позната сликарка Надежда Петровић51, која
је као добровољна болничарка лечила болеснике и рањенике у
чувеној ваљевској болници где је и умрла 3. марта 1915. године,
са својим Колом српских сестара несебично је помагала српске
добровољце у Старој Србији и Македонији.
Зна се да су биле образоване школе за обуку комита (четника)
попут Ћуприје, Прокупља и још неких места. Највећи логор за
њихову обуку налазио се у Прокупљу. И Ваљево је такође имало
Касније је постао носилац Ордена Карађорђеве звезде са мачевима.
Надежда Петровић (Чачак, 1873- Ваљево, 1915), била је најзначајнија српска сликарка с краја 19. и почетка 20. века. Поред сликарства бавила се педагошким и хуманитарним радом. Са Делфом Иванић и Милицом Добри 26.
августа 1903, оснива хуманитарно друштво Коло српских сестара. Друштво
је настало као одговор на погроме над Хришћанима у старој Србији након
Илинденског устанка. Надежда је са Милицом Добри крајем 1903. чак ишла
у Македонију и тамо делила хуманитарну помоћ које је друштво сакупило.
Са њима је под маском пратиоца ишао и Војислав Танкосић који је радио на
стварању српске четничке (комитске) организације.
50
51
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своју „школу за четнике“, којом су управљала двојица војвода а
која је била смештена у једној кафани у Ваљеву, одакле су дигли
столове и столице и набацали сламу по патосу, где је ставио и двадесетак ученика. То су све били младићи, сви из Босне. Они су
носили прописану блузу, шајкачу и опасач српске пешадије. Напротив, пушке и фишеклије биле су аустријске, из ратног плена.
Један од војвода, Крста С. Вудакаић, омаленог је стаса, плећат и носи легендарну браду четника са Челопека и дуг сребрни
ланац, знак његовог чина. То је сељак световао још десет година
у турској Македонији. Други војвода Милан Вујић, дугачак је, мршав, с енергичним лицем које је препречено риђим брком. И он је
четовао десет година у Македонији. Ту је дошао у часу великог
омладинског македонског покрета и одушевљени патриота као
што је био, није могао да се не придружи онима који, жртвујући свој живот, хоће да ослободе земље Јужне Србије. Он је очувао
чист „челопечки дух“ и са једва прикривеним презиром говори ми
о мојој земљи, Швајцарској, која, неутрална, нема војника. Он
исправља донекле своје помало презриво мишљење кад ми износи
појединости о организацији наше војске и кад му кажем да је та
земља од четири милиона становника мобилисала 450 000 људи
да брани своје границе. Поред свега тога , он нема сувише поверење у нашу швајцарску милицију и предлаже ми да пође тамо
да организује четнике. Пошто нисам један од управљача моје
земље, нисам овлашћен да примам његову понуду. Али ја на њој
благодарим војводи и обећавам му да о томе говорим коме треба
чим се вратим у Швајцарску. Нажалост рат се завршио, а Вујић
није имао прилике да организује швајцарске четнике.
Наравно, оба шефа су ме позвала да видим вежбе њихових регрута – позив који нисам пропустио да користим. И тако сам
могао да се убедим о великој дисциплини, усвојеној добровољно,
међу овим младићима од којих најстарији има 25 година, а најмлађи 15. Сви су унапред жртвовали свој живот. Они су знали
врло добро шта их све чека, кад падну у руке свирепог противника. Стога је сваки чувао једну бомбу – стару српску правоугаону
бомбу – да се убије. Кад не буде начина да измакне непријатељу.
Обучен у гађању од редовног официра, они су маневрисали као
стари ратници. Они су ми такође показали како се употребљава ручна бомба а за то је војвода био изабрао најмлађег четника.
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Лежећи на леђима, овај деран је бацио беспрекорно своју бомбу
уназад и она се распрсла на растојању од 50 метара. Шта је било
са овом одушевљеном омладином? Вероватно је изгинула на духовном путу и свесно, одала или у редовима хероја војводе Вука
на висовима Чуке.52
НАРОДНА ОДБРАНА
Народна одбрана је била национална невладина организација у Краљевини Србији основана 8. октобра 1908. године (у време Анексионе кризе) у Београду, као протест против нелегалне
анексије провинције Босне и Херцеговине од стране Аустроугарске. За председника Средишњег одбора изабран је генерал
Божидар Јанковић53, а секретара мајор Милан Васић. У њеном
оснивању учествовали су и потоње војводе Радомир Путник,
Степа Степановић и Живојин Мишић, али и комите Војин Поповић и Војислав Танкосић, књижевници Јован Дучић, Бранислав Нушић54 и др. Касније у њеном раду се посебно истичу:
Љубомир Јовановић, Љубомир Давидовић, Велисав Вуковић,
Живојин Дачић, Коста Тодоровић, Милан Прибићевић. Танасије Средојевић, Мита Павловић, Чеда Павловић и други.55 ДоПрема писању Арчибалда Рајса у чланку У Ваљеву главном стану српске
војске објављеном у књизи Шта сам видео и преживео у великим данима,
Београд, 1928, 10-20.
53
Божидар Јанковић (Београд, 1849 – Херцег Нови, 1920) је био српски и
југословенски генерал, учесник српско-турских ратова, Српско-бугарског,
балканских и Првог светског рата. У војску је ступио као питомац 9. класе
Артиљеријске школе, 1. марта 1869. године. Школовање је завршио 20. септембра 1874, као други у рангу, када је произведен за инжењерског потпоручника. Као официр обављао је многе одговорне дужности. Између осталог био је министар војни, командант III армије у балканским ратовима итд.
За време прве пензије, у периоду 1908—1914, био је председник Народне одбране, организације чија је делатност омогућила низ успешних дејстава у ратовима 1912—1918. године. Носилац је многих одликовања и других признања, а њему у част названо је насеље Ђенерал Јанковић које је било седиште
истоимене општине а налази се на граници Србије и Северне Македоније.
54
Јован Пејчић: Весници буре и слободе, Национална ревија Србија, Београд,
бр. 72
55
Предраг Пејчић: Четнички покрет у Краљевини Србији 1903-1918, Крагујевац, 2007, 110.
52
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брим делом настала је на захтев тамошњих Срба који су тражили сопствену заштиту и тежили припајању матичној земљи. Са
раније образованом Српском револуционарном организацијом
(четничком акцијом) тесно је сарађивала, узајамно се помагале
и допуњавале у раду и акцијама иза турске границе, пре свега
на тлу Старе Србије. Ова организација је из Краљевине Србије у
Босну слала четничке одреде, ради борбе против Аустроугарске.
За време балканских ратова преко ове организације су регрутовани добровољци и за борбу у Македонији.
У Јулском ултиматуму 1914., Аустроугарска је захтевала од
Србије да распусти друштво звано „Народна одбрана“ и да конфискује сва његова средства за пропаганду. Српска влада у свом
одговору наводи да нема никаквих доказа да је друштво „Народна одбрана“ учинило ма какво кривично дело ове врсте у лицу
кога од својих чланова; но ако постоји такво дело, распустиће
друштво „Народну одбрану“.
Имајући у виду широк регион који су Срби насељавали, познато је да српски народ никада није био уједињен у једну државу. Ту је такође било сукоба између њих и других, као што
су Бугари и Турци. Аустроугарском анексијом БиХ (где је била
велика концентрација Срба), Срби су изразили потребу за заштиту народа одбрамбеним организацијама, као што је била Народна одбрана.
Средишњи одбор Народне одбране 1911. године штампао је
памфлет који садржи шест главних тачака њене активности: 1)
Подизање, инспирисање и јачање сентимента националности
(народности); 2) Пријављивање и регрутација добровољаца; 3)
Стварање јединица добровољаца и њихово припремање за оружани сукоб; 4) Прикупљање добровољних прилога, укључујући
новац и друге ствари неопходне за остварење својих задатака;
5) Организација, опрема и обука специјалних револуционарних
група (комита), намењено за посебне и независне војне акције и
6) Развијање активности за одбрану српског народа у свим другим правцима.
Из њега јасно произилази да мржња против Аустроугарске
није био циљ већ природна последица жеље за независност и
јединство у оквиру своје нације. Неки одбори у унутрашњости
образовани су чак и пре него што је организација била формално конституисана, па је централа у Београду наставила са обра47
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зовањем одбора у свим већим местима где их још није било. По
варошима и градовима Србије било је, за непун месец дана основано чак 223 окружна и среска одбора који су окупљали по више
хиљада чланова и активиста. Нешто касније основан је и Амерички огранак на челу са Михаилом Пупином, угледним професором Колумбија универзитета и познатим научником српског
порекла, који је имао 83 месна одбора. Потом је уследило и оснивање сличних одбора у Канади, Енглеској и још неким земљама.
Један од првих окружних одбора – пододбора постојао је и
радио у Ваљеву. Нажалост о њему се мало зна. Из до сада пронађених докумената види се да је овај одбор постојао и функционисао још 1909. године. Сви су изгледи да је први председник
тог одбора био апотекар Милорад Ж. Тадић56, секретар учитељ
Михаило Д. Максимовић57, а благајник – трговац Милош Љ.
Кораћ кога је у мају 1914. године заменио Живорад С. Вујић, благајник новчаног завода Ваљевска задруга. Остало је забележено
да су његовој управи били и инжењер Чедомир Гагић, чиновник
Гаврило Протић и учитељ Стеван Поповић, сви угледни житељи
овог града.
Након Сарајевског атентата и почетка Првог светског рата, у
Аустроугарској су примењене врло оштре мере против Народне
одбране, Младе Босне и сличних национално патриотских организација. На најгласовитијим од тих процеса, на суђењу људима из
покрета „Народне одбране“ одржаном у Бања Луци 1916. године,
оптужено је 156 особа, од којих је 16 осуђено на смрт, 86 на робију.
Тадић (Живка) Милорад, рођен 1860. године у Ваљеву у познатој трговачкој породици а отац му је бивао и председник ваљевске општине. Од 1894.
године Милорад је имао своју апотеку у овом граду на Колубари. У браку са
Фросином, имао је петоро деце (Петра, Михаила, Драгомира, Стану и Веру).
Био је резервни капетан I класе. Као председник Обора Народне одбране у
Ваљеву неуморно је радио на смештају и збрињавању рањених и повређених. Оболео је од пегавог тифуса и умро у Ваљеву 4. марта 1915. године.
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Максимовић (Димитрија) Михаило – Мика, рођен 1872. године у Ваљеву, учитељ у Бранковини и вршилац дужности школског надзорника за срезове ваљевски и подгорски у Ваљеву, ожењен, отац осморо деце, а једно од
њих је и песникиња Десанка Максимовић. Био је дугогодишњи председник
Учитељског друштва у Ваљеву, секретар Окружног одбора Народне одбране,
благајник Црвеног крста, председник Певачке дружине Чика Љуба, писац и
задругар, а као благајник Главне ваљевске војне станице оболео од пегавог
тифуса и умро на војној дужности у Ваљеву 4. марта 1915, године..
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Централни комитет Народне одбране налазио се у Београду.
Организација је имала свој лист који се такође звао Народна одбрана и излазио је од 1926. до 1941. године. Углавном је излазио
недељно а каткад и два пута недељно или петнаестодневно. Пошто се очекивао скори рат она је образовала одреде и распоређивала дуж Дрине. Њима су командовали Војислав Танкосић,
Војин Поповић Вук и Јован Бабунски. Под притиском европских
сила, њена активност је обустављена а Србија је приморана да
прихвати анексију.
УЧЕШЋЕ У ОСЛОБОДИЛАЧКИМ РАТОВИМА
Четничка акција у Македонији почиње да слаби од 1907, а престала је 1912., кад су балканске државе закључиле Балкански савез
да би спречиле велике силе, нарочито Аустроугарску, да продру
преко Санџака и Космета ка Солуну. После закључења Балканског савеза 1912. године и договора Србије и Бугарске о подели
Македоније, српски добровољци су се повукли из Македоније.
Према неким подацима својевољним нападима војводе Танкосића на турске карауле Репоњу и Мировце у јужној Србији,
почетком октобра 1912. године, отпочео је I балкански рат и пре
званичне објаве рата владе Србије Турској. Преостала четири
добровољачка (четничка) одреда у Македонији, који су у Првом
балканском рату деловали у турској позадини, уз подршку Македонаца и чета унутрашње македонске револуционарне орга49
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низације (ВМРО), наступали су испред I и III српске армије.58
Они су у значајној мери помогли регуларним јединицама да се
одрже на сопственим положајима, пре свега пружајући им информације које су им омогућавале даљи продор. Значајан је и
њихов допринос ослобођењу Приштине 22. октобра 1912. године
после петовековне турске окупације. Из ослобођене Приштине
у садејству са III армијом, они отпочињу даљи ослободилачки
маневар према Скопљу и Куманову.
И у II балканском рату, српски добровољци нарочито су се
истакли у борби против Бугара и њихових добровољаца и тако
дали свој непроцењив допринос извојеваној победи у балканским ратовима и од Косова жељеној српској слободи. Својим ангажовањем посебно су били запажени у борбама на Брегалници,
Криволаку, Орлибаири, Китки....
Кад је избио Први светски рат, четници су били најпре формирани у четири одреда (Јадарски, Руднички, Златиборски и
Горњачки) са 500-750 бораца и додељени III армији и Ужичкој
војсци за четничко ратовање. Ови одреди су у Церској бици,
борбама на Дрини и Колубарској бици 1914. године с највећим
пожртвовањем и храброшћу успешно извршавали добијене задатке, при чему су претрпели велике губитке. Касније је дошло
до образовања још неких истурених одреда (Љубовијски, Лознички, Лешнички, Шабачки, Обреновачки итд.
Руднички четнички одред под командом мајора Војислава
Танкосића учествовао је у више борби и других акција. Док је
Танкосић био у притвору по захтеву Аустроугара он се звао Савски четнички одред а њиме је командовао учитељ Јован Стојковић – војвода Бабунски. Због упада бугарских чета у Србију, он
је отишао у бој у свој завичај, па није учествовао у борбама на
Дринском фронту.
Војвода Војин Поповић Вук је 1915. од преосталих четника и
добровољаца формирао Добровољачки одред од 4.000 људи који
је водио тешке борбе против Бугара на Чемернику, Гачиној Пољани, Грамади, Малом Врху и другим местима, а затим се повукао са
осталом војском на Крф где је стигао са једва 400-500 људи.
Одред је на Солунском фронту поново ојачан добровољцима
до 2.200 људи и истакао се у борбама, нарочито на Сивој стени
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19. IX и Груништу 16-18. XI 1916. када је спао на 450 људи. Ту је
погинуо и Војин Поповић (војвода Вук), па је одред расформиран а његово људство упућено у друге јединице.
По поузданим историјским подацима током 1914. године у
Српској војсци било је ангажовано 8.043 добровољца – четника.
Велика већина поменутих Ваљеваца и комита учествовала и
у балканским и Првом светском рату. Било је и појединаца који
због година старости, нарушеног здравља или из неких разлога
нису могли учествовати у њима. Но, било је и оних које су заменили синови јединци и који су њима страдали попут Владете
(Љубомира) Ковачевића и Сање (Живана) Живановића дарујући своје младе животе за слободу отаџбине. Посебно је био
оригиналан и дирљив опроштај академика Ковачевића од свог
јединца, тада секретара Министарства спољних послова.59
Не треба заборавити ни да су многи чланови илегалне организације Уједињење или смрт, познатије по неформалном називу Црна рука, учествовали у националном раду на простору
Старе Србије и Македоније. Они најистакнутији су већ помињани па се на њима не би више задржавали. Утолико пре што се
још увек не зна ко је све био члан те организације. А не би хтели
да се бавимо нагађањима и претпоставкама.
Summary
Mutual understanding, solidarity and help are among the greatest human
virtues. The contemporary political, financial and military circumstances, the
enormous territorial distance, numerous bans and other limitations did not
prevent the patriotic people of Valjevo to provide the much-needed help and
support to their fellow Serbs in the Old Serbia and Macedonia. They were not
prevented neither by the frequently wavering attitudes of the authorities, nor by
the strict bans and numerous risks. The available documents show that they were
able to overcome all these seemingly hopeless situations. Sometimes they had to
change the forms and methods of their actions, as well as the forms of organizing.
Поред поменутих извора и литературе у наведеним фуснотама за припрему овог чланка коришћена је и ова литература: Д. Ђорђевић: Националне
револуције балканских народа 1804 – 1914, Београд, 1995; Ј. Хаџи Васиљевић:
Четничка акција у Старој Србији и Маћедонији, Београд, 1928; В. Илић: Српска четничка акција 1903-1912, Београд, 2006. и С. Симић: Српска револуционарна организација, комитско четовање у Старој Србији и Македонији
1903-1912, Београд, 1998.
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In various periods, that help was not always timely or appropriate due to
different restricting factors. Nevertheless, those the help was indented to
appreciated the efforts and the results made, having been fully aware the help was
coming from their brothers in faraway regions and that it was provided honestly
and without any enforcement. The mentioned frequent changes confirm this to
be true.
It is significant that the support came from highly influential individuals of
the Valjevo region, some of them belonging to the Serbian elite. They invited other
people to the cause and thus contributed to a significant enlargement of the circle
of benefactors over time. Therefore, despite the importance of individual actions,
group and collective forms of action should not be overlooked. This work did not
have immediate effect at times, though it helped preserve the national traditional
and culture, raising awareness and military morale in the long run and thus had a
significant contribution to the final national liberation in these regions.
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ВАЉЕВО 1904-1910. И 1915.
У АУТОБИОГРАФИЈИ САНИТЕТСКОГ
ПУКОВНИКА ДР МИЛАНА ПЕЦИЋА
Апстракт: Др Милан Пецић (1865-1959) је био један од припаднике прве
генерације војних лекара – државних стипендиста школованих у Бечу. Током радне карије, од 1893. до 1923. године, у чину од капетана 2. класе до
пуковника службовао је у 9 различитих гарнизоних места. За време трајања балканских ратова и Великог рата прошао је сва ратишта на којима је
учествовала Шумадијска дивизија, а радио је и у Тулону и Крфу. У Ваљеву
је службовао у два наврата; први пут од 1904. до 1910, када је био управник
војне болнице, а други пут током ратне 1915. године, када је, у јеку епидемије тифуса, као дивизијски референт санитета координирао рад свих ратних
болница у граду и околини.
Пред крај живота др Пецић је написао Аутобиографију. Описујући веома детаљно свој животни пут он је посебну пажњу обратио на службовање
у Ваљеву. На овим страницама је приказан животни пут др Пецића, као и
делови из његове Аутобиографије посвећени боравку и раду у Ваљеву.
Кључне речи: др Милан Пецић, Ваљево, болница, лекар, војска, санитет,
Велики рат, Први светски рат.

Током првих година Великог рата, 1914 – 1915. године, Ваљево је било велики полигон за активан санитетски рад на којем
су се истакли бројни лекари из Србије и иностранства. Један
од њих је и санитетски пуковник др Милан Пецић. О њему се
до сада, за разлику од неких других његових колега, релативно
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мало знало, те је низ чињеница остало скривено иза
велова заборава које могу
да разоткрију нова темељнија истраживања.1 Да се то
олакша потрудио се и сам
др Пецић. Он је пред крај
живота, током 50-тих година прошлога века, написао
и Архиву Српске академије
наука и уметности предао
обимну Аутобиографију, до
скоро непознату како широј
тако и стручној и научној
јавности.2 У њој је детаљно
описао свој животни пут,
Др Милан Пецић на почетку каријере
(Музеј науке и технике, збирка Музеја указујући на многе занимљиве детаље. Темељно се
Српског лекарског друштва)
освртао на период одраста„Вршио сам и разне дужности. По
овоме био сам: општински лекар, био
ња, школовања, рада и посам школски лекар, железнички лекар,
себно ратовања, завршавазаступао сам среског лекара и физикуса, јући рукопис са одласком у
био сам зубни лекар и приватни лекар.“
пензију 1923. године. Тиме
(Аутобиографија)
је поколењима оставио ис
торијски извор драгоцен за изучавање прошле стварности са
различитих аспеката. Између осталога указао је на чињенице да
он није био само војни лекар и администратор, како је до сада
упамћен у историји, већ да је стекао и вештине војног хирурга,
али и да је био један од пионира зубног лекарства.
До сада познати биографски подаци о др Пецићу су објављени у In
Memoriam који је после његове смрти приредио др Владимир Станојевић
(Станојевић 1959); исти текст је, уз мање измене, прештампан у: ССЛД 1972.
2
Аутобиографија др Милана Пецића. Архив САНУ, Београд, док. бр. 13354
(даље: Аутобиографија). Рукопис је аутор уступио Архиву САНУ 1958. године. У оном делу који се односи на прве године Великог рата Аутобиографија
је коришћена у раду: Божић 2015. Целина Аутобиографије је сумарно представљена на Десетом конгресу историчара медицине (Кривошејев, Станојловић 2019), а претходно је у мањој мери коришћена у: Кривошејев, Недок
2018, Кривошејев 2018а и Кривошејев 2018б.
1
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Циљ овога рада је да се презентују они делови Аутобиографије који су везани за Пецићев боравак и рад у Ваљеву и да тако
овај сегмент рукописа буде доступан јавности, док целокупан
корпус не буде публикован у целини.3 У складу са тим, изнете
су опште биографске информације, како основне, до сада познате, тако и проширене на основу података из Аутобиографије и
других доступних извора, затим додатне, опширније биографске информације везане за периоде рада др Пецића у Ваљеву, и
на крају интегрални делови из његове Аутобиографије који се
односе на те периоде.
Животни пут др Милана Пецића
Др Милан Пецић је рођен 13. (25.) августа 1865. године у Алексинцу, као млађи, од два сина мутавџије Саве и његове супруге
Илинке.4 Основну школу и ниже разреде гимназије завршио је
у родном Алексинцу, а више разреде гимназије у Нишу, где се
школовао захваљујући државној помоћи – „благодејанију“. По
завршетку гимназије 1885. године започео је студије права на Великој школи, али је образовање привремено прекинуо због избијања Српско-бугарског рата, а потом, по његовом завршетку
одлази на служење војног рока, које је прекинуо због наређења
да се студенти врате на студије. Пошто је током лета 1886. године
довршио прву годину права изабран је за једног од десет питомаца прве организоване групе студената коју је Министарство
војно у јесен исте године упутило у Беч, на студије медицине.5
Аутобиографија се налази у завршној фази припреме за објављивање (Кривошејев, Станојловић к.пр).
4
Мутавџија: занатлија који се бавио ткањем употребних предмета (торбица
и сл.) од козје длаке. У Аутобиографији др Пецић пише да су његови родители имали још троје деце (два сина и ћерку2, али да су они врло рано умрли.
5
То су били: Чеда (Чедомир) Ђурђевић, Сима Карановић, Милан Пецић,
Влада (Владимир А.) Поповић, Чеда (Чедомир) Михајловић, Лазар Генчић,
Негослав Велизарић, Михаило Митровић, Воја (Војислав) Стојановић, и
Благоје Николић; видети: Аутобиографија и Станојевић 1992.
Поред доктора Пецића још најмање тројицу војних лекара из ове сјајне генерације је животни пут довео у Ваљево. Пуковник др Владимир А. Поповић
је пре, а делом и током ратова 1912-18. био на функцији референта санитета
Дринске дивизијске области и Дринске дивизије. На ту функцију се вратио
после рата, а по пензионисању је до смрти остао у Ваљеву. Пуковник др Него3
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По успешном окончању студија, почетком 1893. године, доктор
Пецић је остао на клиници у Бечу, на додатном шестомесечном
усавршавању из хирургије, које је обухватало и једномесечни
курс из „зубног лекарства“.
Још током боравка у Бечу Министарство војно Краљевине
Србије је донело указе којим се 2. (14.) августа др Милан Пецић
производи у чин санитетског капетани 2. класе, а затим (31. августа / 12. септембра), за време „док се још налази на клиници у
Бечу“ распоређује „на службу при санитетском одељењу војног
министарства“, уз напомену да ће „потом добиће друго опредељење“.6 А то „потом“ је уследило врло брзо, јер се почетком јесени
санитетски капетан др Пецић обрео прво у касарни у Крушевцу, као трупни лекар а убрзо, у новембру исте 1893. у Прокупљу.
Ту се, пошто је у новембру наредне 1894. године добио начелно
одобрење војних власти, оженио Јелисаветом, ћерком „бившег
трговца Јована Марковића“.7
После две године службовања у Прокупљу др Пецић је премештен за трупног лекара и лекара у Сталној болници Моравске дивизије у Нишу, одакле је у пролеће 1899. године, сада као
капетан 1. класе, прешао на положај управника војне болнице и
трупног лекара у Горњем Милановцу.8 Ту се задржао наредне две
године, током којих је отишао на додатно шестомесечно усавршавање на војно-медицинску академију у Берлин. Горњи Милановац је напустио у априлу 1901. године, прелазећи у Београд где
је постављен прво за гарнизоног трупног лекара, а месец дана
касније за деловођу санитета при Министарству војном.9 Током
рада у Министарству исказао је своје знање стечено у Берлину.
Између осталога конструисао је нова практична рањеничка носила и пољску апотеку. Повремено је асистирао и у хируршком
одељењу београдске војне болнице, при којем је постојала и зубна
слав Велизарић је пред ратове био управник војне болнице у Ваљеву, пошто
је заменио др Пецића, а пуковник Михаило Митровић је после Колубарске
битке дошао у Ваљево и заразио се пегавим тифсом; умро је у Пожаревцу, где
је транспортован; видети: Недок 2017, Nedok, Krivošejev 2017 и Кривошејев,
Недок 2018.
6
Аутобиографија; СВЛ: 4. 9. 1893.
7
СВЛ: 5. 11. 1894; Аутобиографија.
8
СВЛ: 10. 4. 1899.
9
СВЛ: 7. 4. 1901; СВЛ: 6. 5. 1901.
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амбуланта. Крајем 1901. године др Милан Пецић је произведен
у чин санитетског мајора а у априлу 1903. године премештен је у
Краљево, за трупног лекара и управника војне болнице.10 У пролећа 1904. године доктор Пецић прелази на функцију управника
војне болнице у Ваљеву.11 У граду на Колубари је остао наредних
шест година, током којих је био и на шестомесечном усавршавању зубног лекарства у Бечу (1904.). 1908 године је добио чин
потпуковника, а наредне 1909. је учествовао на Међународном
конгресу зубних лекара у Берлину.12
Са положаја управника војне болнице у Ваљеву санитетски
потпуковник др Милан Пецић је у пролеће 1910. године премештен у Крагујевац на положај референта санитета команде Шумадијске дивизијске области.13 На тој функцији је остао наредних
пет година, учествујући у балканским ратовима, током којих је, у
априлу 1913. године добио и чин пуковника. Као референт санитета Шумадијске дивизијске области је отишао и у Велики рат, да
би 8. (21.) фебруара 1915. године био распоређен у Ваљево на функцију референта санитета Дринске дивизијске области.
После јесење непријатељске офанзиве 1915. и повлачења војске и становништва преко Албаније, др Пецић је у јануару 1916.
године упућен у Француску, у Тулон, са задатком да председава
војно-лекарском комисијом. Ту остаје до децембра исте године,
када је добио наређење да исте послове обавља на Крфу.
По завршетку рата пуковник др Милан Пецић се на самом
крају 1918. вратио у Крагујевац, где је, после краћег боловања, 1.
(14.) маја 1919. године постављен на положај који је вршио и пре
рата: референт санитета Шумадијске дивизије.14 Наредне 1920.
године му је умрла супруга Јелисавета, и он врло брзо по том
СВЛ: 6. 12. 1901; СВЛ: 20. 4. 1903.
СВЛ: 28. 4. 1904. Др Пецић је припадао првој генерацији санитетских официра који мајорски чин нису стекли на основу претходне праксе већ после полагања мајорског испита, који је положио годину дана раније (СВЛ:
12. 6. 1899, СВЛ: 22. 4. 1900 и СВЛ: 18. 11. 1900.).
12
СВЛ: 29. 6. 1908; Аутобиографија.
13
СВЛ: 18. 4. 1910.
14
Према Аутобиографији; а у СЛВ: 22. 5. 1920, објављен је збирни указ престолонаследника Александра Карађорђевића о постављењима, међу којима
и постављењу пуковника др Пецића на наведену функцију.
10
11
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оженио „Љубицом, ћерком Петра Моачинина бившег трговца у
Београду“.15 На служби у Крагујевцу је остао до јула 1922. године,
када је постављен на виши положај, за начелника санитетског
одељења Прве армијске области, са седиштем у Новом Саду.16
Са тог положаја је у октобру наредне 1923. године пензионисан,
како сам сматра преверемено и неправедно, у 59-тој години живота, „после пуних 30 год. и 7 месеца непрекидне службе у миру
и рату“.17
Вишедеценијски пензионерски стаж, који је трајао дуже од
радног стажа, пуковник др Милан Пецић је највећим делом
провео у Београду. Био је активан у Друштву за чување народног здравља и Српском лекарском друштву, где је „и у деведесетој години иступао на говорницу годишње скупштине“. Био
је и донатор и велики хуманиста и добротвор. Поред поклона
Српском лекарском друштву и Медицинском факултету, у више
наврата је награђивао одличне ђаке у свом родном Алексинцу.
Поред активног лекарског и администраторског рада у различитим војним гарнизонима, др Милан Пецић је написао и три
књиге: Још једна истина о тифусу (1906), Трупна санитетска
служба (1910) и Народна хигијена (Хигијена за народ; 1920), као
и петнаестак стручних радова које је објављивао у часописима:
Ратник, Српски архив за целокупно лекарство, Српска војска и
Трговински гласник.18
Доктор Пецић је умро у Београду 23. септембра 1959. године,
а сахрањен је дан касније на Новом гробљу.19
Аутобиографија.
СВЛ: 13. 7. 1922
17
Аутобиографија; По свему судећи, при овом обрачуну времена радног стажа др Пецић за почетак рада не сматра август 1893, када је добио први чин
и потом распоређен на прву дужност, већ завршетак студија неких пола године раније!?
18
Аутобиографија.
19
Према: Станојевић 1959; а у подацима са Новог гробља у Београде је уписано да је умро 23, а сахрањен 24. септембра. Сахрањен је на парцели 1, гроб
25, ред 3 (Ново гробље, Београд, Регистар гробних места). Сахрану је извршила његова друга супруга Љубица, са којом је до краја живота, живео у
Београду, у Мутаповој улици бр. 50; иза др Пецића нису остали наследници,
после Љубицине смрти извесна Марија, без уписаног презимена се старала о
породичном гробу Пецића (Ново гробље).
15
16
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Боравак и рад у Ваљеву
Како се види из претходног излагања др Милан Пецић је у
Ваљеву боравио и радио у два наврата, од маја 1904. до маја 1910.
године, и од фебруара до октобра 1915.
Почетком априла 1904. године мајор др Милан Пецић је био
постављен за управника Привремене војне болнице у Ужицу,
које је припадало Дринској дивизијској области, али само осам
дана касније донета је нова одлука о његовом постављењу на
исту функцију, али у Сталној војној болници у командном месту те дивизијске области, у Ваљеву, где је стигао, како пише у
Аутобиографији, 1. Маја (по јулијанском календару) 1904. године.20 Поред функције на коју је распоређен др Пецић је извесно
време, током 1905. године, вршио и вишу дужност референт санитета Дринске дивизијске области, преузимајући је од др Јосифа Хрњичека, који је то био и 1904, престајући да обавља функцију управника болнице, предавши је др Пецићу. Током 1906.
на функцију референта санитета је постављен Пецићев колега
из Бечких дана, санитетски потпуковник (од 1912. пуковник)
др Владимир А. Поповић, и на тој функцији је остао до почетка
рата 1914.21 Поред обављања управничких и лекарских послова
др Пецић је повремено асистирао и хирургу др Јордану Стајићу
при хируршким захватима, а када се вратио из Беча са усавршавања „зубног лекарства“, у склопу војне болнице је отворио и
зубно одељење које је радило до његовог одласка из Ваљева. То
би могло бити друго зубно одељење у војно-санитетским објектима у Србији. Прво је отворио санитетски мајор др Милош Поповић 1904. године у војној болници у Београду, оној у којој је
пар година раније повремено радио и др Пецић, али тада је те
послове стално обављао стари лекарски помоћник Данило, који
је фактички само вадио зубе.22
У другој години рада у Ваљеву, током лета 1905, управо у време када је др Пецић привремено вршио и дужност дивизијског
референта санитета, у ваљевским јединицама је дошло до велиСВЛ: 20. 4. 1904; распоређивање на рад у Ужице др Пецић не помиње у Аутобиографији; СВЛ: 28. 4. 1904.
21
Nedok, Krivošejev 2017 и Кривошејев, Недок 2018, према: ДККС.
22
Аутобиографија.
20
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ке епидемије трбушног тифуса. Са епидемијом су се, уз др Пецића борила још два лекара, 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.23 Друга епидемија, али са мањим последицама, епидемија
дизентерије, забележена је у лето 1909.24
Војна болница којом је управљао др Пецић је била неусловна
за стандардне санитетске службе. Налазила се у центру града, у
ненаменским просторима изнајмљене механе, недалеко од хотела Секулић. Како је у једном чланку записао сам др Пецић:
„болесник у болници умире, а преко пута све трешти од музике“25 А анонимни аутор је у београдском листу Вечерње новости
написао: „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“.26 Преузимајући функцију управника болнице др Пецић се заузео да
се она, колико је то могуће, доведе у ред, и то са веома скромним средствима. Тако је, на једном месту у Аутобиографији,
описујући послератно уређење болнице у Крагујевцу, написао:
„Ја сам у Ваљеву за уређење болнице добио 300 дин. кредита и
болница је била уређена, да је служила за мустру, а ова са 30.000
била је и остала пуна стеница и вашију!“. Том приликом, поред
хигијенског уређења болнице, из главне, неусловне болничке
зграде издвојено је хируршко одељење и премештено у посебан дворишни објекат.27 Поред тога, залагањем доктора Пецића
23
Пецић 1905 и Карановић, Петковић 1906; видети и: Кривошејев 2018а, Кривошејев 2018б и Кривошејев, Недок 2018 и Nedok, Krivošejev 2017.
24
Аноним. Срдобоља. Труба, од 10. јула 1909. Београд 1909 (према: Ранковић
2007, 21); Аноним. Болест. Труба, од 13. августа 1909. Београд 1909 (према:
Ранковић 2007, 21) и Аутобиографија.
25
Пецић 1905.
26
Аноним. Штетно за здравље. Вечерње новости од 8. новембра 1909. Београд; 1909 (према: Ранковић 2007, 20)
27
Та зграда и данас постоји, у центру Ваљева; видети: Кривошејев, Недок
2018.
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Двориште ваљевске војне болнице, са хируршким одељењем
(фото др Ариус Ван Тинховен 1914; оригинал: фонд Краљевске националне
библиотеке Холандије у Хагу; збирка дигитализоване грађе трећих лица,
Народни музеј Ваљево)
„За болницу узета је кафана /.../. За интерно оделење служиле су две собе и
једна соба за хируршко оделење. /.../ Доцније сазидана је једна мала зграда за
хируршко оделење.“ (Аутобиографија)

болничарска чета, која је претходно биваковала на периферији
Ваљева, добила је новосаграђени, велики, па у неку руку и репрезентативан објекат.28
Поред бриге за болницу којом је управљао, др Пецић је заједно са др Јорданом Стајићем организовао и водио курс за добровољне болничарке и основао Читаоницу војних лекара.29 Радећи
И та зграда постоји и данас, у кругу касарне. видети у: Кривошејев 2018а.
Будући да је наведена зграда била пространа и функционалнија од војне
болнице, била је и санитетски центар за прегледе регрута приликом наредних мобилизација; према сећању др Александра Недока (изнетих ауторима), који је своје рано детињство провео у Ваљеву, у тој згради се између
два светска рата налазио и рендген кабинет ваљевске војне болнице. Постоје непотврђене индиције да је пред Велики рат била планирана и изградња
нове наменске зграде војне болнице, непосредно уз новоподигнуту касарну
болничарске чете, што није реализовано.
29
Аутобиографија; СВЛ: 10. 11. 1906.
28
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Касарна болничарске чете (фото др Ариус Ван Тинховен 1914; оригинал:
фонд Краљевске националне библиотеке Холандије у Хагу; збирка
дигитализоване грађе трећих лица, Народни музеј Ваљево)
„Дринска болничарска чета лето је проводила под шаторима у логору на
левој страни пута идући за касарну V пешад. пука. Шатори за војнике били
су мали и ниски и посве неудобни за становање. Ако је лето кишно, онда је
тежак живот у малим шаторима, зато сам се решио да болничарска чета
подигне себи зграду.“ (Аутобиографија)

у Ваљеву др Пецић је објавио књигу Трупна санитетска служба
(Београд, 1910),30 ауторски чланак Епидемија тифуса у XVII пешад. пуку (Српски архив за целокупно лекарство, 1905) и полемичку брошуру Још једна истина о тифусу.31 Такође је објавио
и ауторске чланке: Из живота нашег војног санитета (Српска
војска 1908), Значај црвеног крста у рату и Међународни конгрес
зубних лекара у Берлину (Трговински гласник, 1909) и Злоупотреба Службеног војног листа (Српска војска 1909) као и преводе: Из Руско-јапанског рата и Медицинске поуке из Руско-јапан.
СВЛ: 7. 4. 1910.
Ова брошура је по свему судећи била наставак полемике о епидемији, коју
је са др Симом Карановићем, колегом из бечких дана, водио на страницама
Српског архива за целокупно лекарство (видети: Пецић 1905 и Карановић,
Петковић 1906).

30
31
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рата (Ратник 1909.) Радећи у Ваљеву одликован је Орденом Светога Саве 4. реда.32
У Ваљеву је др Пецић остао до маја 1910. године, када са положаја управника болнице дивизијске области прелази на вишу
функцију референта дивизијског санитета, али Шумадијске дивизије, у Крагујевац. Функцију управника болнице предао је санитетском мајору (од 1912. потпуковник) др Јордану Т. Стајићу
који је истовремено и био и шеф хируршког одељења, док је на
интерном одељењу капетан 1. класе др Павле Војтех, а апотекар
је Мелхиор Артико.33
По други пут др Пецић, сада као санитетски пуковник, у Ваљево долази за време Великог рата, у јеку епидемије тифуса. До

Др Милан Пецић (први у средини) и др Јордан Стајић, са полазницама
курса за добровољне болничарке у Ваљеву 1908/9. године (разгледница,
Народни музеј Ваљево)
„Настава је извођена у војној болници и трајала непрекидно цео један
месец. Наставници су били др Пецић и др Јордан Стајић. По свршетку
вежбања свака је добила сведочбу о свршеном вежбању и за коју је службу у
рату способна. Све болничарке са наставницима сликале се за успомену, па
су израђене и поштанске карте од ових фотографија.“ (Аутобиографија)
СВЛ: 27. 8. 1905.; први пут овај орден, али 5. реда, добио је док је службовао
у Београду, почетком 1902. године (СВЛ: 22. 2. 1902.).
33
Видети: Nedok, Krivošejev 2017 и Кривошејев, Недок 2018.
32
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Др Милан Пецић (пети у средњем реду), са колегама и сарадницима, у
Ваљеву, пре Великог рата (Музеј науке и технике, збирка Музеја Српског
лекарског друштва)
„Опхођење лекарског и болничког персонала међусобно било је увек другарско
и пријатељско.“ (Аутобиографија)

тада, од почетка рата, референт санитета Дринске дивизијске
области био је пуковник др Евгеније Ђена Брановачки, који се
на тој функцији налазио и почетком века.34 Међутим, убрзо по
избијању епидемије, почетком 1915. године, и сам се разболео од
ове опаке болести. Послат је у Ниш на лечење, где је преминуо
током фебруара.35 Током трајања болести, а по свему судећи још
пре одласка за Ниш, заменио га је пуковник др Милан Пецић,
34
35

Видети: Nedok, Krivošejev 2017 и Кривошејев, Недок 2018..
Видети: Недок 2017.
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напуштајући дотадашњу функцију референта санитета Шумадијске дивизије. Преузимајући нови положај, који је краће време,
у в.д. статусу, обављао и у мирнодопским условима 1905. године,
доктор Пецић је имао задатак да у епицентру велике епидемије
организује целокупан санитетски рад, укључујући и функционисање бројних ратних болница, као и сарадњу српског санитета са ту присутним страним лекарском мисијама, а потом, по
завршетку епидемије, да координира активности санације последица.36 Радећи на овим пословима он је по трећи пут одликован орденом Светога Саве, овај пут 3. реда.37 У Ваљеву је остао до

Др Милан Пецић (у средини, у доњем реду) са колегама у Ваљеву 1915.
године (Народни музеј Ваљево)
„Сада да опишем укратко како су болнице уређиване. У Ваљеву је било онда
6 резервних војних болница, свака је требала по уређењу да прими око 1000
болесника. /.../ Свака болница имала је свега по једног лекара, који је био
уједно и управник и лекар.“ (Аутобиографија)
О болницама у Ваљеву током Првог светског рата: Кривошејев, Лазаревић– Илић 2015 и Недок 2017.
37
СВЛ: 4. 6. 1915; после рата, 1921. године добио је и орден Белог Орла 4. Реда:
СВЛ: 19. 2. 1921.
36
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нове непријатељске офанзиве у октобру 1915. године, после које
је Србија окупирана, а српска војска се преко Албаније повукла
на територију Грчке.
Ваљево у Аутобиографији др Пецића
Као што је већ наглашено, доктор Пецић је свој животни пут
детаљно описао у Аутобиографији, која је похрањена у Архиву
Српске академије наука и уметности.38 У закључном делу Аутобиографије бележи: „Биографија је писана у годинама мога живота 87– до марта 92 г.“39 Свој животни пут је писао „на наговор
једног колеге“, који га је „молио да му напишем о нечему из мог
живота, па ће он то штампати, јер, вели, ви стари лекари заслужујете, да се за вас старе и заслужне што забележи.“40 Рукопис
је садржан у „5 табака“, око 60.000 речи, односно око 338.000 карактера. Аутобиографија је већим делом писана по сећању, што
наводи на претпоставку да је, због протока времена и писања
у позним годинама, реално очекивати извесне грешке и забуне,
али део који се односи на учеће у ратним операцијама са Шумадијском дивизијом је знатно прецизнији, будући да је писан на
основу ратног дневника.
Аутобиографија се састоји из две тематске целине. Прва је
хронолошка, са презентацијом животног пута од најраније младости до октобра 1923. г, када је „стављен у пензију“, док се друга
састоји од више различитих, неповезаних цртица из ауторовог
живота. Имајући у виду да је велики део свог радног века провео
у Ваљеву, и да је то био град у коме се и најдуже задржао,41 не
Архив САНУ, Београд, док. бр. 13354; др Пецић је рукопис насловио: Биографија.
39
Аутобиографија; по свему судећи од 1952. до марта 1957. године, што указује да је писање завршио више од две године пре смрти (септембар 1959),
те да смрт није прекинула аутора у писању, већ да је његов и намера била
да хронолошку нит излагања свога живота заврши са тренутком пензионисања. Аутобиографију је сам аутор, уз новчану надокнаду, предао Архиву
САНУ 1958. године.
40
Иако је прошло више од шест деценија од њеног настанка, Аутобиографија
др Милана Пецића није објављена. У току су завршне радње за њено објав
љивање: Кривошејев, Станојловић к.пр.
41
Шест и по година, у два наврата; истина, у Крагујевцу је био распоређен од
38
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Рукопис Аутобиографије др Милана Пецића
„Биографија је писана у годинама мога живота 87– до марта 92 г.“
(Аутобиографија)

чуди што је велики део Аутобиографије посвети Ваљеву и раду
у њему.42 Ту спадају две целине из хронолошког дела Аутобиографије; једна посвећена раду у мирнодопским, а друга у ратним
условима, са посебним освртом на стране лекарске мисије и евакуацију. Поред тога о Ваљеву, директно, или индиректно, је било
речи и у појединим деловима цртица из живота.
1910. до 1915, па поново од 1919 до 1922, али је током тих перида добар део
времена провео на фронту.
42
7.800 речи, односно 13% целокупног текста.
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Изводи из Аутобиографије др Милана Пецића
Рад у Ваљеву у мирнодопским условима
(мај 1904 – мај 1910)43
У Краљеву сам био са службом свега једну годину, па сам првог маја 1904. г. премештен за управника дринске сталне војне
болнице у Ваљеву.44

Потпис пуковника др Милана Пецића на крају рукописа

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 одељење. За
интерно одељење служиле су две собе и једна соба за хируршко
одељење. Поред тога једна четврта мала соба са неколико кревета и одвојеним улазом служила је за заразно одељење. Доцније
сазидана је једна мала зграда за хируршко одељење и основано
зубно одељење. Од персонала био сам ја као управник болнице и
шеф интерног одељења, др Јордан Стајић као хирург, командир
болничарске чете, један водник и један апотекар у апотеци.
Поред тога, што сама зграда није била за болницу, ова је била
невероватно нечиста и загађена, била је преко сваке мере стеничава. Просто се не може веровати како су могли болесници
да бораве по болесничким собама. Када су мајстори почели да
чисте и обијају зидове, ови су се просто црнели од стеница. Да
на описујем дуго, за један месец болница је тако очишћена и уређена, са креветима и свима стварима да није било више ниједне
стенице. Болничко двориште било је врло узано, једва је било 2-3
клупе за седење. Да би се болница мало проширила, број кревета
увећао се а уједно и лекарски рад олакшао у дворишту сазидана
43
44

Наслов приређивача; у рукопису је ово поглавље насловљено: Ваљево.
У овом делу рада сви датуми су по јулијанском календару, сходно рукопису.
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је једна мала зграда за хируршко одељење, које је имало 2 собе за
болеснике и две мање собе за операције и то једна соба за чисте
операције а друга за гнојаве.
Дринска болничарска чета лето је проводила под шаторима
у логору на левој страни пута идући за касарну V пешад. пука.
Шатори за војнике били су мали и ниски и посве неудобни за
становање. Ако је лето кишно, онда је тежак живот у малим шаторима, зато сам се решио да болничарска чета подигне себи
зграду. Ово је било онда могуће зато, што су биле порушене старе штале возарског ескадрона. Штале су биле старе, али је сама
грађа била одлична. Био је велики број растових греда дугачких
до 10 метара. Од команданта дивизије добио сам дозволу да употребим ту грађу и војници су подигли себи једну дугачку зграду,
у којој је било: канцеларија четна, дугачка соба за војнике, једна
кујна и магацин. Када је болница славила Св. Врача лети, ту је и
слава слављена.45 Поред зграде била је башта са лепим цвећем а
онда још и врло лепо уређена војничка башта. Све заједно било
је право уживање.
Када је министар војни, генерал Михаило Живковић вршио
инспекцију логора и војне болнице, био је задовољан и написао
је за целу војску наредбу у којој је изјавио: управник дринске
сталне војне болнице, санитетски мајор др Милан Пецић заслужује сваку похвалу.
Лекарски рад у болници био је исправан и увек рађен споразумно. Када је требало, ја сам др Стајића позивао на консултовање а тако исто ја сам увек био др Стајићу добар асистент при
тежим операцијама.
Када пишем о операцијама, морам напоменути да су војни хирурзи у оно доба имали од Министарства војног доста олакшица
и награда за рад. Тако напр, хирург је могао да оде у које оближње место без нарочите дозволе свог претпостављеног. Имали
су за сваку оперисану килу код војника по 10 динара. Др Стајић
У време рада др Пецића у Ваљеву Свети Врачи нису могли бити слављени
„лети“. Наиме, од успостављања војних слава 1888. године болничарске чете,
као „јединице са заставам“, а уз њих и војне болнице, „јединице без заставе“,
заједно су обележавале летње Свете Враче – 1. јула/14. јула, а после смене
династија, од октобра 1903. године, прослављани су „зимски“ Свети Врачи
Кузман и Дамњана – 1/ 14. новембра.

45

69

Владимир Кривошејев и Нинослав Станојловић

је имао лепо уређено и снабдевено хируршко одељење и примао
је грађане на операције, користећи своје одељење а они су плаћали за утрошени завојни материјал и лекове и њему награду за
операцију. Поред тога вршио је све операције у окружној болници за споразумни хонорар.
Да би се у болници одржала што боља дисциплина, да би се
што боље указала потребна нега и помоћ болесницима уведено
је ноћно дежурство у болници и ако то није морало да се изводи, јер је било свега 2 лекара. У помоћ су узети командир чете,
водник чете и војни апотекар. Према израђеном распореду, вршен је ноћни обилазак болесника у болници, а извештај бележен
у нарочиту књигу. На овај начин осигурана је ноћна болничка
служба код болесника.
Опхођење лекарског и болничког персонала међусобно било
је увек другарско и пријатељско. За доказ навешћу један случај.
Једног лепог, летњег дана седели смо заједно на клупи у болничкој башти; управник, др Стајић, командир и водник чете и апотекар. Седећи тако у пријатном разговору и шали, ја сам предложио да скачемо, да видимо ко ће најдаље скочити. Ови су одмах
пристали, али др Стајић каже: да скачемо, али под погодбом, да
плати пиће ко најмање скочи. Сви смо одмах пристали. Пошто
нас је било пет, то се двојица, који највише скоче, ослобађају плаћања, трећи плаћа леба, четврти ђевапчиће а пети плаћа пиво.
После скакања признали су ми да су рачунали да ћу ја платити
пиво, али су се преварили јер ја сам добро скочио и ослобођен
сваког плаћања. Када смо увече отишли на пиво у пивницу Код
Конзула,46 било је задовољство видети, како се пријатно и весело
проводи једући ћевапчиће и пијући одлично пиво.
За време моје шестогодишње службе у Ваљеву, биле су две
епидемије: епидемија дизентерије у V пешад. пуку и епидемија
трбушног тифуса у XVII пешадијском пуку. Епидемија дизентерије није била опасна нити многобројна. Пук је исељен у логор,
осигуран водом, исхрана добро контролисана, пољски нужници строго дезинфицирани и држани у реду и зараза је престала.
Није било смртних случајева. Али епидемија тифуса, била је у
Ресторан Ристе Топаловића Конзула, ваљевског кафеџије и рентијера; би
је председник општине од 1906. до 1912; у више мандата био и народни посланик.
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сваком погледу тешка и опасна. У једном пуку – XVII било је
близо 200 тифозних болесника па је и проценат умрлих износио
око 6%. Војна болница била је мала да прими све болеснике, па
смо узели и један павиљон од касарне XVII пешад. пука а у помоћ дошао је и др Стајић напуштајући сав рад у хируршком одељењу. Да би се епидемија угушила, XVII пук исељен је у логор,
у коме су предузете све потребне мере и мало по мало болест је
престала. Овде морам напоменути, да ми је онда – војној болници – Министарство војно односно санитет. одељење, начелник
санитета био је санитет. пуковник др Димитрије Герасимовић,
одобрило неограничени кредит, што ће рећи, да набавим све
што је потребно, не тражећи нарочити кредит. Ово одобрење је
доиста и коришћено, поред разних потреба за болницу и за логор војницима, набављен је за хируршко одељење један велики
орман нарочито за хируршке инструменте, набављен је један велики апарат удешен за прање руку при операцијама, набављена
је једна велика ролна за глачање болесничког рубља, чиме је постигнуто да болеснички кревети изгледају боље. Пре ове епидемије никада није одобраван неограничен кредит.
Да допуним ово напоменућу, да су болничари за време тифусне
епидемије имали непрекидно врло тешку службу, па је ипак постигнут добар успех. Они су вршили своју службу врло ревносно
и уједно су успели да себе сачувају јер за време епидемије није се
разболео ни један болничар. Били су добро упућени, како се тифус преноси и они су строго поступали по добивеном упутству.
На крају овог излагања морам да објасним, како је дошло до
епидемије тифуса у XVII пешад. пуку. Касарна пешад. пука налази се у равници на левој обали Колубаре. Одмах више касарне
иде узбрдица, на којој је био известан број кућа са обичним нужницима. У мају месецу падала је тако јака киша, да су сви нужници и многи бунари више касарне поплављени, сва нечистоћа спрана је наравно низ брдо право у круг касарне XVII пешад.
пука а и сами нужници у касарни били су иначе нехигијенски,
а сада и они преплављени и изливени тако да је сав круг био
заражен и природно и војници су се морали заразити. Поплава
је била изненада, врло брза а врло јака. И у грађанству на овом
делу Ваљева било је неколико случаја тифуса. После поплава а
пре повратка пука у касарну извршена је врло темељна оправка
и дезинфекција касарне. Тако исто и кујна је уређена, нужници
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су доведени у ред, дезинфицирани. Цео круг касарне очишћен и
насут колубарским песком.
Као допуну мога рада у Ваљеву описаћу укратко опремање добровољних болничарки. Када је 1908 г. објављена анексија Босне
и Херцеговине и било у изгледу да ће Србија морати ратовати,
у Ваљеву је образован курс добровољних болничарки. Ваљевке
су биле просто одушевљене и пријавило се равно сто. Биле су
подељене у две групе, на курсу биле су врло ревносне и трудиле
су се, да постигну што бољи успех. Настава је извођена у војној
болници и трајала непрекидно цео један месец. Наставници су
били др Пецић и др Јордан Стајић. По свршетку вежбања свака
је добила сведоџбу о свршеном вежбању и за коју је службу у рату
способна. Све болничарке са наставницима сликале се за успомену, па су израђене и поштанске карте од ових фотографија.
Као допуну живота у Ваљеву описаћу и једну коњичку трку
у Ваљеву. Једног лета приређена је једна коњичка трка, на којој
су учествовали: активни коњички официри, резервни официри, одгајивачи коња и још једна група ваљевских јахача, у свакој
групи морало је бити најмање три јахача. У Ваљеву није било ни
јахача а камоли тркача, али се један ваљевски кочијаш досетио,
како да добије све три награде: пријавио је за трку сва три своја
коња и добио је прву, другу и трећу награду. Сва се публика смејала кочијашевој вештини а и цело Ваљево дуго је причало о овој
ваљевској трци.
У почетку мога службовања у Ваљеву било је свега 2 лекара и
један лекарски помоћник, који је био трупни лекар за цео гарнизон. Па када др Стајић оде лети на двомесечно одсуство, онда ја
остајем сам и вршим дужност референта санитета у дивизији,
дужност управника војне болнице, да вршим службу шефа зубног одељења, унутрашњег одељења и хируршког одељења. Доцније је дошао референт санитета.
Све шест година провео сам у Ваљеву врло пријатно, нисам
имао никаквих неприлика ни у служби ни иначе у животу. Командант дивизије, пешад. пуковник Илија Гојковић, трупни официр
али одличан и друг и командант. Помагао ми је у раду увек и примао сваки мој предлог. Давао ми је оцене, да не може бити боље
наводећи као нарочито: способан за инструктора војног санитета.
Поред тога живот у Ваљеву био је у оно доба врло пријатан. Ја сам
имао врло леп и удобан стан са 4 собе, кујном, девојачком собом,
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подрумом, одељењем за дрва, и вешерницом и шталом за коње на
лепом месту и у лепој улици и плаћао сам месечно 70 д. Ваљево
има лепу околину у којој се лети проводи врло лепо. Напослетку
као круна свему овоме и Ваљевци су били културни, пријатни и
друштвени људи. Било је неколико врло угледних и познатих ваљевских породица, којима се Ваљево доиста могло поносити а у
друштву са њима било је право задовољство.
Првог маја 1910. год. после пуних 6 година проведених у Ваљеву премештен сам за референта санитета у Крагујевац.
Рад у Ваљеву у ратним условима
(фебруар – октобар 1915)47
Као што сам испред већ писао у Ваљеву сам био од 1.ог маја
1904 до 1.ог маја 1910. Сада сам дошао у Ваљево 8.ог фебруара
1915. За непуних 5 год. једна огромна разлика. Пређе живот у
Ваљеву врло весео, било је свачег за живот у изобиљу, људи здрави а варош чиста за углед. Сада пак јад и жалост, варош прљава,
пуна ђубрета. Велика оскудица у свему за живот, људи преплашени, болесни а умирање да је страшно на то и мислити. Свакодневно умрли се износе колима на сарану.
У Ваљево сам дошао у 7 сати изјутра и прва ми је брига била
да нађем себи собу за становање и био сам јако срећан. Без нарочитог тражења добио сам собу код свога рођака ваљевског адвоката Владе Недељковића, резервног артиљеријског капетана I,
који ја тада био на положају у својој команди.
Пошто сам се осигурао за собу, већ у 8 сати одем да се јавим на
дужност. Командант дринске дивизијске области био је ђенерал
у пензији Леонида Соларевић. Он је онда имао без сумње преко
70 година, и са здрављем, према годинама, био је слаб. Без дужег
описивања морам рећи, да није био способан за тај положај и ко
га је поставио за команданта, много је погрешио, што ће се јасно
видети из даљег мог писања. Какве је он војничке способности
нећу да ценим, али тврдим да је он од овог официрског знања
сачувао само једно једино: да сви официри имају бити, без изговора, на време у канцеларији, не сме бити ни минута задоцњења.
Наслов приређивача; у рукопису је ово поглавље насловљено: По други
пут у Ваљеву.
47
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Да ли пак они у канцеларији раде или седе беспослени, као што је
радио његов начелник штаба коњички мајор Драгутин Окановић,
он о томе није ни мислио, нити је знао и умео да види. Ја сам имао
у Ваљеву велики број болница, огроман број болесника а мало
лекара и болничара. Болнице су биле у жалосном стању и све то
чинило је, да сам ја морао да обилазим свакодневно болнице, да
помажем свуда у раду и дајем потребна упутства, иначе се не би
постигао никакав успех. Он ово није разумевао и чим примети
да ме нема у канцеларији – зло! Чим дођем, одмах ме зове и пита
где сам и некад изгледа, да разуме објашњење али много пута не
разуме и не прима објашњења. Место дугог описивања, овде ћу
написати, да он у целом раду око уређивања болница нема никаквих заслуга, него напротив много пута био је просто на сметњи,
да изјавим: добро или лоше све је то мој лични рад у дивној колегијалности и сарадњи са ондашњим лекарима у Ваљеву.
Сада да опишем моје прво јављање и какво је изненађење
било. Чим сам ушао у његову канцеларију, он ми одмах, место
свега другог рече: "Е врло добро, што сте дошли" (рефер. санит.
пуковник Брановачки био је болестан, заступао га је један гимназијски ђак из V раз. Дојчиновић, који је имао 15-16 год.). Нашли смо једног аустриј. војника умрлог на улици, па не можемо
да га саранимо. Неописано изненађен, зашто да се не сарани,
питам га. Не може, вели, јер не знамо име умрлог. Па ми смо
наше умрле сарањивали и ако се деси, да не знамо име. Он на то
одговара: ја, ако сутра Фрања Јосиф покрене истрагу за умрлог,
шта ћемо ми? Ту је немогућ сваки рад са њиме. Зове референта
артиљерије, па редом рефер. инжињерије, судства, начелника
интендантуре и наравно нико не зна име умрлог. На послетку
као врхунац свега овог, овај гимназијалац стоји поред мене а
командант пружајући руку на њега вели: и он ми ништа не зна
помоћи! Умрли је наравно сарањен и ако нико није знао његово
име. Да се ово не би више понављало, моје прво наређење болницама и начелнику станице било је: ако се нађе умрли на улици
или где на другом месту, да се запише име, ако се зна име, иначе
да се запише приближна старост и изглед па да се сарани, а да се
о томе ова команда не извештава.
Тако је рађено и било је све мирно. Пошто је прошло неколико недеља, он ми једном приликом рече: видите нема много
мртвих по улицама. Насмејао сам се али му ништа нисам рекао.
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Сада да опишем укратко како су болнице уређиване. У Ваљеву је било онда 6 резервних војних болница, свака је требала по
уређењу да прими око 1000 болесника. За болнице узете су све
велике зграде у Ваљеву: касарна V пешад. пука, касарна XVII
пеш. пука, касарна артиљер. пука, па онда гимназија, окружно
начелство, окружни суд, зграда дринске сталне војне болнице у
вароши, Гранд хотел, Секулићев хотел и још мање и веће кафане
и кафанице. Свака болница имала је свега по једног лекара, који
је био уједно и управник и лекар. Поред наших лекара било је и 2
аустријска заробљена лекара, који су у нужди помагали. У Ваљеву
су били: др Аца Стојковић, др Милутин Башовић, др Љуба Стојановић, др Боривоје Јанковић Грејач, др Александар Савић и др
Панајотовић. При моме доласку све болнице биле су поново пуне
и то највећи број од пегавог тифуса, који је онда беснео не само у
трупама на положајима него и у грађанству у самом Ваљеву.
Саме зграде нису биле удобне за болнице, биле су врло оскудно снабдевене а што је најгоре разбацане по целом Ваљеву. Чисто је невероватно, да није било ни сламе за болеснике. Слама је
била толико истрошена, да се једва познавало, да је било икад
сламе. И ја сам прво и почео са сламом. Пошто у Ваљеву и околини није било могуће набавити сламу, јер је није било, обратио
сам се Врховној команди и описао у каквом су жалосном стању
болесници по болницама и молио сам да се слама из позадине
дотура благовремено тако, да увек има довољно сламе. Уместо
да се одмах увиди неопходна потреба и да се слама испоручи на
моје то тражење, добио сам поучан одговор, да у војсци постоји
само следовање и требовање, а довољно не значи ништа. На ову
поучну поруку и ја сам поучно одговорио: у рату се ратује и гине
без следовања и требовања а овде у Ваљеву болује се и умире на
стотине и то све без следовања и требовања, а довољно сламе
значи велику гомилу. Овај одговор имао је потпун успех, јер је
слама слата у Ваљево, да је увек било довољно сламе.
Друга неопходност за успешан рад у болницама био је број
болничара. За време рата нико се није сетио да изврши и попуну
болничара, јер су и они у рату умирали и зато се број болничара
смањио толико, да је рад у болницама био просто немогућ и зато
се и дешавало да је болесник примљен у болницу, а није заведен
и о њему се не зна ништа и ако је био у болници, или је умро у
болници и сарањен, а не зна се да је сарањен. Ова оскудица мо75
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рала се брзо уклонити и ја сам убрзо, по мом доласку у Ваљево,
писао Врховној команди, да се што пре повећа број болничара,
и ако ових нема, да се у Ваљево упути већи број заробљеника –
најмање 300. Чисто је невероватно, да сам за ове болничаре писао неколико пута и послао неколико депеша, па да се у Ваљево
упути 300 заробљеника, који подељени по болницама и тек тада
било је могуће почети уређење болница и вршити службу код
болесника.
По болесничким собама за болесне и рањене служили су војнички кревети али ових није било довољно, па су рањеници
и болесници били принуђени да леже на патосу и ако само за
кратко време. У току овог уређења болница одобрен је кредит
за израду малих асталића уз болесничке кревете. Набављене су
чаше за воду и потребан прибор за јело. Болничари су чинили
све могуће да се по собама одржи чистоћа а болесницима укаже
нужна нега.
За управљање болницом, свака болница имала је свога управника. Болницом на Крушику, касарна V п. пука, управљао је др
Милутин Башовић, др Александар Савић имао је болницу у окружном начелству и окружном суду, у гимназији био је др Боривоје
Јанковић, у артиљ. касарни радио је др Аца Стојковић, у касарни
XVII пеш. пука била је болница др Панајатовића и на послетку
дринску сталну војну болницу имао је др Љуба Стојановић. Болесне и рањене по хотелима и кафанама обилазили су и лечили горе
поменути лекари, који су били најближи.
Сви лекари били су врло ревносни у своме раду и трудили су
се и улагали све своје знање да постигну што бољи успех. Ја сам
их редовно обилазио и помагао и давао упутства. Да се постигне
што бољи успех код свију, имали смо сваке суботе увече састанак.
На овом састанку они су износили свој недељни рад а уједно и
све што им је потребно. На овом састанку ја сам истакао што сам
нашао добро или што треба да се исправи, али нисам означавао у
којој болници што неисправно. Они су били тиме јако задовољни.
Прилив болесника био је врло велики, и зато се морала вршити евакуација болесника. Сваке недеље један пут долазио је у
Ваљево санитет. воз, и онда се евакуација вршила врло брзо, јер
је воз остајао у Ваљеву кратко време.
Поред евакуације болесници и рањеници пуштани су на боловање и то најкраће један месец а најдуже три месеца. Ако је за
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опорављање потребно дуже од 3 месеца, болесници су пуштани
кућама као привремено или стално неспособни. За ова боловања
и оглашавања неспособних штампани су нарочито формулари,
који су у болницама испуњавани и послати дивизији на решење. Свако тако решење ја сам морао на два места да потпишем а
командант дивизије један пут. Када све болнице пошаљу по 100
и 150 формулара на решење, онда сам ја морао да се потпишем
више од 1000 пута. Ко је имао прилику да се више пута потпише, може да разуме, да ја требало много времена и муке да се
потпише 1000 пута. Ја сам ово упростио на тај начин, што сам за
све формуларе из једне болнице потписао два пута, а командант
једним потписом одобрио свима боловање или решења за неспособност. Поред тога за сваког болесника морао сам засебним
актом да известим његову команду. То се није дало упростити.
Поред евакуације болесника, поред пуштања на боловање и
пуштања кућама неспособних и смртност је била доста велика.
Рачунајући и умрле аустриј. војнике и наших осуђеника, о којима ће бити доцније објашњење, дневно је умирало 20, 40, 60,
80, 100 и једног дана 150. Било је то ужасно умирање али пренос
свих умрлих био је и страшан и ужасан, да човеку срце стане од
страха. Сви умрли товарени су у проста сељачка, отворена кола
и то по 8-10 у колима, па су та кола са умрлима пролазила усред
бела дана и то главном улицом. Како су кола била отворена, у
њима се виделе руке, ноге, главе умрлих, неки мало обучени, по
неки само у кошуљи и гаћама. Ја сам одмах наредио, да се израде
затворена кола тако, да се ништа није могло видети шта има у
колима. Свет је био ужасно преплашен, гледајући овај ужасан
пренос умрлих, а одмах је дануо душом и ослободио се и јавно
се говорило, од како дође др Пецић престаде и умирање. Није
престало умирање али је ужасан пренос умрлих престао. Па и
онда када сам радио у Ваљеву и сада, после толиких година, када
ове редове пишем, не могу никако да разумем, како се нико није
сетио пре мога доласка у Ваљево, да нареди да се израде затворена кола, што доиста није било тешко измислити ни израдити
овака кола.
Доста је мука задавало и поновно јављање за лекарски преглед и продужење боловања свих болесника, који су већ провели
неко време на боловању и нису се опоравили толико да се вра77
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те у трупу, и траже продужење. Како је вршен овај преглед пре
мога доласка у Ваљево ја не знам. Прегледе је вршио др Душан
Поповић.
Дневно је било увек око стотину и више. Но сви ти болесници нису могли бити истог дана прегледани и добити дозволу за
продужење боловања, него су у Ваљеву морали остати обично
два дана а некад и три. Без дужег описивања ја сам и овде прегледе тако упростио, да су сви пријављени истог дана прегледани и добили продужење, којима је то било потребно. За преглед
свих болесних војника узета је кућа Манојла Пањевића у главној
улици. Ова кућа била је ужасно загађена, вршена је по собама и
нужда. Срећом баш у те дане дошао је на службу санит. ппуковник др Јордан Стајић који је био одређен да прегледа све болесне
војнике. Преузео је чишћење ове куће и ту је радио и вршио прегледе. Приликом чишћења ове куће ја сам обилазио и надгледао
рад и при том приметио сам једна закључана врата од једне собе,
на прозору од собе била је дебела артија, кроз један мали отвор
приметио сам, да у соби има нешто бело спаковано и наслагано. Врата су отворена и било је велико и пријатно изненађење, у
соби је био велики број нових креветских чаршава. Они су одмах подељени били болницама и то је била доиста срећна помоћ
рањеницима и болесницима. Онда сам се распитивао да дознам
од куда су и како дошли ови чаршави, али нисам ништа успео.
Да ли су то Аустријанци донели, па у брзом повлачењу оставили или је нека наша команда донела, па се више није вратила у
Ваљево рачунајући, да су чаршаве морали однети Аустријанци.
Када пишем како је ова кућа била загађена, морам неколико
реда написати и о томе како је Ваљево било загађено. Доиста ко
није живео у оно доба у Ваљеву, неће и не може веровати, када
кажем да је Ваљево било просто претрпано ђубретом, по зградама, по свима двориштима, по улицама али свуда гомиле ђубрета,
прљавштине и смрада. Морало се све то чистити и то брзо. Радне снаге за овај рад није било, и по тражењу ове команде упућени
су наши осуђеници око 200 на броју и они су вршили само и
једино чишћење Ваљева. Прво је изнето ђубре, које је било свуда у гомилама, па су онда чишћене улице. За поливање улица
удешена су била нарочита кола са једним великим буретом, за
буре је везана гумена цев са решетком и тако су улице поливане
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и чишћене сваког дана. Чистећи Ваљево и живећи у зараженом
Ваљеву и они су се заразили пегавим тифусом и било је доста
смртних случајева.
У вези са овим да пишем неколико речи и о аустриј. заробљеницима у Ваљеву. Они су били смештени одвојено, према
приликама доста добро, нису ишли никуд на рад, али они сами
нису ништа предузимали да се одрже у животу. Да се ово боље
разуме, учинићу једно упоређење између наших војника и аустријских. У првој половини месеца децембра 1912 г. био је XIX
пеш. пук једно кратко време у Лум кули, једно дивље арнаутско
место, па ипак наши војници испомагали се, нашли су дугачку
сламу и направили лепе колибе за становање, наложили ватре,
па кувају јело, брију се, шишају, перу своје рубље па преко свега
тога свирају и играју. Један весео вашар и весео живот на вашару. А шта раде аустр. заробљеници. Њима је потребан собар да
им почисти собу, потребан кувар да им скува ручак, праља да их
опере, берберин да их обрије и ошиша, а то није било могуће и
морали су пропадати.
У Ваљеву је у то време било још наших избеглица из шабачког
округа. Разуме се да им је указивана свака могућа помоћ. Била је
уређана нарочито, смештени су били добро, кујна само за њих и
јело им је доношено. Једног дана при обиласку, питам их шта су
имали за ручак, они ми одговорише да још нису добили ручак и
ако је подне прошло. Одмах сам отишао у њихову кујну и они ме
известише да су били спречени да носе ручак, а избеглице опет
нису сами отишли да траже свој ручак и остали су без ручка.
Дрвене бараке. Рачунајући да ће се рат још продужити а да
се рањеници и болесници што боље осигурају, Врховна команда одобрила је команди шумад. дивиз. области 300.000 динара
кредита за грађење дрвених барака. Овај кредит одобрен је концем марта 1915 г. и грађење је почело одмах у априлу. Бараке су
грађене код касарне V пеш. Пука. Биле су доста велике, имале су
и по које одељење, споља су требале бити олепљене да се могу
употребити и зими, и у рату служиле би доста добро. Преко лета
бараке су већ биле готове и у септембру др Алекса Савић је једну већ бараку за пробу био заузео. На нашу велику жалост, ове
бараке нису могле користити, јер је почетком октобра извршена
евакуација Ваљева.
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Помоћ из иностранства48
У току 1915. стизала нам је помоћ из иностранства и ја ћу ову
помоћ укратко описати и то редом како је текла.
Као прва помоћ дошли су француски лекари, неколико на бро49
ју. Они нам нису донели ништа. Хтели су да зидају нешто ради
сузбијања пегавог тифуса, али нису имали кредита, ми им нисмо
могли дати потребан материјал и одмах су одустали. Када су путници излазили из железничке станице, они су вршили дезинфекцију путника шприцајући их раствором карбола. Вршили на грађанима инјекције против трбушног тифуса. То је била сва помоћ
од француских лекара. Они су у Ваљеву остали 8-10 дана.
Друга помоћ. Концем марта дошао је из Швајцарске доцент др
Хиршфелд са гђом.50 Чим је дошао у Ваљево, јавио се мени у канцеларији и одмах ми је рекао, да је он дошао ради угушивања пегавог тифуса и да је већ све писмено спремио, шта ћа све радити.
Ја сам га замолио, да ми то прочита, и он је одмах то и учинио.
Ја сам пажљиво слушао, па када је са читањем био готов, ја сам
рекао, да од свега тога што је он предлагао, не може бити ништа.
Био је јако изненађен, јер ја теорно-научно било доиста лепо
смишљено, али код нас оних дана просто неизводљиво. Замолио
сам га да читамо поново, реченицу по реченицу и одмах сам рекао, то је немогуће, јер нема ништа, он помиње дезинфекциона
средства и разне апарате, па тако све редом. Он је наравно и сам
увидео и пристао, да се почне са оним што ми имамо или што ми
можемо да израдимо. Као први резултат нашег споразума биле
су зидане пећи, у којима су уништаване ваши у оделу војничком
и болесничком, као и постељних ствари. Уништавање вашију у
овим пећима вршено ја врло успешно. Др Хиршфелд становао је
и радио у болници-касарни V пешад. пука код др Башовића, а
уједно и са њима, који је био врло ревносан у својој болници. И
др Хиршфелд и др Башовић трудили се много да уреде болницу.
Долазили су често мени у канцеларију а ја сам им посете враћао.
За уређење болнице и набавку свега што је било потребно болНаслов из рукописа.
Могуће да је реч о познатом француском инфектологу др Ернесту Консеју,
и његовом тиму?
50
Бактериолог др Лудвик Хиршфелд и његова супруга Хана.
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ници и болесницима одобраван је нарочити кредит, колики је
успех постигнут, може сваки видети и оценити, када кажем, да
више није нико од болничара и лекара боловао од пегавог тифуса, докле је раније то била обична појава, да се сав персонал
зарази, болује па често и умире, као што је то био случај са лекарима, који су у Ваљеву помрли.
Трећа помоћ. Почетком априла 1915. дошле су у Ваљево две
Енглескиње, жалим што их не могу именовати.51 Оне су донеле
много ствари а највише одела, које су оне саме, по своме нахођењу и својој оцени делиле грађанима. Од донетих ствари користиле су и болнице али не много. Ради допуне ове две Енглескиње повукле се са нашом војском и једна од њих прешла је у
Солуну у трупу, борила се са нашим војницима у рову и постала
пешад. поручник.
Четврта помоћ. Такође у априлу месецу дошла је у Ваљево гђа
Грујић52 са ћерком. Оне су живеле дуго у Лондону, говориле су
енглески и скупиле су врло много разних ствари; кревете, душеке, јастуке, чаршаве, ћебета, јоргане, многе ствари врло потребне
болницима па онда врло много одела за грађане. Две куће биле
су дупке пуне тако да се у њима једва могло кретати. Начелник
санитета Врховне команде др Генчић наредио ми је да ја строго
водим рачуна како ће се све те ствари делити болницама и грађанима. Гђа Грујић била је о томе извештена, али она није хтела
ни да чује за наређење. Била је самовољна и сујетна. Сигурно је
мислила, када сам ја могла да скупим толико ствари, умећу их и
делити. Да би ове ствари користили за болнице морали смо приступити једном лукавству. Управник једне резервне болнице оде
гђи и замоли је за ствари речима: молим вас гђо за доброту, да ми
дате за болницу 100 кревета са душецима, јастуцима и осталим за
једну или две собе, које ће носити ваше име. То је помогло и на тај
начин једна је болница била брзо и лепо снабдевена. То су дознали и сви управници, па су и они на исти начин добили што им је
По свему судећи реч је о Флори Сандс и Емили Симон.
Мејбл Грујић, американка, жена српског дипломате Славка Грујића. Међутим, не сме да се одбаци могућност да је због протока времена др Пецић
њу помешао са Елизабете Беси О Брајан – Христић, супругом другог српског
дипломате Љубише Христића, и њиховом ћерком Аном Христић (видети у:
Поповић-Филиповић 2015).
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за болницу било потребно. На овај начин све резервне болнице
биле су доста лепо снабдевене и лепо уређене, да су болесници и
рањеници могли наћи сву потребну негу и лекарску помоћ.
Као што сам напред рекао, гђа Грујић донела је много мушког
одела. Али и поделу овог одела вршила је такође на свој начин
али врло неразумно. Било је обвезника у Ваљеву, који су носили
своје грађанско одело. Људи ови радили су врло тешке радове и
било је сасвим природно, да им се рубље и одело и обућа поцепа.
Таквог обвезника упутим са мојом цедуљом, гђи да му помогне
и било је логично да га одене. Она је то одевање вршила тако,
да скоро није било никакве користи. Ако неком треба ципела,
он добије чарапе, добије капут без панталона или панталоне без
капута, или само гаће, или само кошуљу једном речи, никад не
снабде поцепаног човека потпуно, него само делимице.
Напослетку на крају долази најгоре. У другој половини септембра 1915. већ се јако осећало, да ће рат поново почети и према тома вршила се разна осигурања. Ја сам једног дана отишао
гђи Грујић и рекао јој, да би ствари требало убрзано да раздели
у Ваљеву или да их спакује и што пре евакуише у позадину. Она
ми на то одговара; ја сам разговарала са војводом Мишићем и
он ми је рекао да не бринем ништа. После те изјаве, ја нисам
имао ништа више, али се моја сумња обистинила. Она није разделила ствари, и када је дошла евакуација Ваљева, она је ствари
спаковала, пренела у вагоне и ови су вероватно где у возу обијени и опљачкани. С тиме је и њен рад свршен. Ја је нисам више
нигде видео.
Пета помоћ. Ову помоћ чинила је једна енглеска лекарска мисија и она је дошла априла месеца у Ваљево.53 Дивизији је било
благовремено јављен њен долазак и за дочек одређен је санит.
капет. др Александер Леко,54 који је дочекао мисију на ваљевској станици и допратио у резервну болницу V пешад. пука др
Милутину Башовићу. Ова енглеска лекарска мисија била је врло
богата и од велике користи за наше болесне и рањене. Када кажем, да је била врло богата, хоћу да кажем, она је имала свега у
изобиљу. Имала је свога шефа лекара – сав персонал био је женРеч је, по свему судећи, о Болници шкотских жена, на челу са др Алис
Хачисон.
54
Вероватно је реч о санитетском капетану др Томи Леку!?
53

82

Ваљево 1904-1910. и 1915. у Аутобиографији санитетског пуковника др М. Пецића

ски – све потребне лекаре, имала је довољно болничарки, персонал за магацине, за кујну, за дезинфекцију. Тако исто мисија је
имала велике, нове шаторе за болницу, лепе шаторе за сав свој
персонал, шаторе за магацин, за апарате, једном речи све могуће.
Мисија је подигла своје шаторе на слободном пољу код касарне
и било је доиста велико задовољство посматрати ову лепу колонију од шатора, а још веће задовољство било је гледати како
се сав персонал бело обучен, креће и ради по овим шаторима.
Чим је све било постројено, одмах је мисија тражила, да јој се
пошаљу болесници и све резервне болнице упутиле су известан
број болесника мисији на лечење. Морам нарочито напоменути,
да су наши болесници и рањеници били примљени онако, као
што то може да учини само једна велика и доиста хумана нација.
Имали су све што им је за негу, лечење и исхрану било потребно,
да се више и лепше није могло ни желети ни захтевати. Мисија је
радила непрекидно све до евакуације Ваљева. Она се онда спаковала кренула из Ваљева за свој рачун и прекинула сваку везу
са дивизијом. Ништа нисам могао чути за ову мисију.
У Ваљево је долазио и енглески посланик Пеџет.55 Први пут
је дошао у мају месецу и обилазио је све болнице, јер се јако интересовао за нашу војску уопште а нарочито за болнице. При
обилажењу болница ја сам га свуда пратио. Болнице су нам онда
биле доста добро снабдевене и уређене и био је задовољан при
обилажењу.
Пратећи га тако, постављао ми је разна питања, па онда пита,
да ли имамо магацин црвеног крста. Имамо. Ко вам рукује магацином? Ја одговарам један каплар. Како сте могли да поверите
магацин каплару? Ја сам му јако благодаран. Где вам је управник? Умро. Магационер? Умро. Благајник? Умро. Када су сви
помрли, неко је наредио да каплар прими магацин а у њему је
било само 2 џака сувих шљива, које су подељене болницама, па
је нестало и магацина. Посланик Пеџет био је врло љубазан и
приступачан. Разговарали смо и о политичким и војним питањима, па му ја у разговору кажем своје мишљење, да се светски
рат не може свршити без учешћа Јапана у рату. Он ми одговара,
да би то коштало здраво много. Скратите рат, велим ја, за једну
годину, па се трошак исплати. То је истина вели он.
55

Сер Ралф Пеџет.
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Други пут је дошао у првој половини септембра заједно са
својом гђом и сада је она обилазила болнице, које су сада биле
потпуно у реду. Када се г. Пеџет вратио из Ваљева у Крагујевац
изјавио је да је са Ваљевом задовољан и препоручио је Врховној
команди, да ја извршим инспекцију болнице у Ужицу. То је усвојено и ја сам добио наређење и одмах сам кренуо за Ужице. На
путу за Ужице задржао сам се у Косјерићу, ту сам затекао око 20
сељачких кола, у свима колима била су болесна деца и то сва од
дифтерије. Децу су донели лекару а лекара није било. Никад ми у
животу није било теже него тада. Када су чули да сам лекар, нигде веће радости, али од једном највеће жалости, када су чули да
им ја ништа не могу помоћи. Питао сам их да ли има где среског
лекара, реко сам им да има сигуран лек од дифтерије, само треба децу водити што пре лекару. У Ужицу бавио сам се свега један дан, при повратку у Ваљево послао сам одмах извештај Врх.
команди у коме сам нарочито истакао ово ендемично оболење
деце од дифтерије и да је неопходно нужно послати што пре једног лекара са лековима. Да ли је што по овоме учињено не знам.
У Ужицу сам извршио инспекцију болнице, где је био запослен
др Спира Димитријевић, дао му потребна упутства, па се преко
Пожеге вратио у Ваљево. У Ужицу је било као у Ваљеву пегавог
тифуса, од кога је био велики број болесника и велика смртност.
Ту је умро и санит. потпуковник др Велизарић Негослав.
У Ваљеву је било и неколико Францускиња, које су радиле у
болници код др Алексе Савића, и оне су остале до евакуације.
За све време биле су врло ревносне и др Савић био је с њима
задовољан. Као допуну напомињем да је у болници код др Панајотовића била једна врло лепа, млада, врло фина Енглескиња,
без сваке сумње из отмене породице. Дошла је да ради у болници
као болничарка, али се задржала једва неколико дана. Дошло је
строго наређење да се одмах упути у Лондон и то је учињено и
она се вратила.
У јуну месецу дошао је у Ваљево митрополит Димитрије да
обиђе болесне и рањене у болницама и ја сам га при обиласку
пратио. При уласку у болесничку собу јављао се болесницима и
тихим свештеним гласом поздрављао је болесне, проговорио је
коју утешну реч што је на болесне врло побожно утицало, што се
несумњиво видело на болесницима и по изласку митрополита
из болесничке собе.
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После свега овога да додам, да је и командант дивизије ђенерал Соларовић обилазио болнице. Када су ове биле доста добро
уређене и снабдевене, ја сам га позвао да обиђемо болесне. Он је
одмах пристао и заједно смо обилазили болнице. Он је прошао
болесне потпуно лајички без и једне примедбе. Када је било у
болници нешто нарочито за похвалу, ја га зауставим и упозорим: да стане и загледа. Тако исто прелазио је без примедбе ако
нешто није у најбољем реду. Главно је, да је он обишао болесне,
био задовољан после обилажења и ако није умео да ово задовољство видно изјави.
Живот у Ваљеву. Не могу много да пишем како се 1915. живело у Ваљеву. Као што сам напред већ писао, на Ваљевце је нарочито умирујуће дејствовало, што су умрли преношени у затвореним колима, па је престао и страх од пегавог тифуса, а овај
је у току лета све ређи био. Ја сам од команданта издејствовао,
да у недељу после подне будемо слободни и сви официри су то
искористили. Моја жена била је тада са мном а тако исто и гђа
др Љубе Стојановића. Имали смо кола на расположењу, правили
смо излете у околини Ваљева. То нам је била сва и једина забава.
Иначе у Ваљеву тада није било позоришта, није било музике, ни
биоскопа. Највећи догађај и најлепша забава била је, када је војвода Мишић удавао своју кћер за апотекара М. Марковића. Др
Стајић је кумовао. Слегло се, чини ми се, цело Ваљево, да види
сватове и сви смо били расположени.
Евакуација из Ваљева56
Овај скроман, миран живот и лепи дани у том скромном
животу трајали су преко целог лета 1915. г. до конца септембра.
Од тада тај живот је одједном пресечен и настају мучни и црни
дани, настаје ужасан живот у ропству. Као што је познато, напали су нас у исто доба Немци и Бугари и наша славна, дотле
непобедива војска, морала се повлачити. Природно и команда
дринске див. области морала је кренути из Ваљева а са дивизијом кренуле су и све резервне болнице. Пре евакуације болница
Врховна команда издала је наређење да се из болнице отпусте
кућама сви болесници и рањеници који могу да иду и да се при
56

Наслов из рукописа.
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отпусту изда сваком по једно ћебе. Ово је наређено зато, да што
мање материјала остане у болницама и што мање непријатељу
припало. Болнице су добиле благовремено наређење за евакуацију и оне су брзо спаковане и кренуле из Ваљева у Мионицу.
Сви болесници, који су морали остати на лечењу, пренети су у
касарну на Крушику и било је око 400 болесника и рањеника.
За управника ове болнице остао ја др Аца Стојковић, који је био
са здрављем доста слаб, па је зато добио још два млађа лекара да
му помогну. Од овог тренутка, дивизијска команда изгубила је
цео свој значај, јер је при повлачењу у позадину др Алекса Савић
по наређењу ове команда покушао да инсталира своју болницу у
Горњем Милановцу, па није успео, јер је морао брзо да повлачи.
То исто је покушао др Милутин Башовић у Чачку али такође без
успеха. Од тога тренутка сваки се повлачио за свој рачун а према
својој могућности.
Болнице су добиле благовремено наређење и оне су по наређењу и поступиле али дивизијски штаб умало да буде заробљен
у Ваљеву. Командант није добио наређење за покрет из Ваљева,
а сам се није сетио, или можда није смео и цео штаб био би заробљен. Срећом кроз Ваљево прошао је официр, који је имао да
руши мостове, прошао је поред самог штаба и био јако изненађен, да се још налазимо у канцеларији. Известио је команданта о
томе и овај је наредио, да се одмах крене и ми смо се за пола сата
спаковали и кренули за Мионицу, после подне и у први мрак
стигли тамо на први конак. Пролазак наш кроз Ваљево био је
неописано тужан и жалостан. Маса света мушког и женског,
изашла је на улицу да нас испрати, али нико није ни речи проговорио. Из Ваљева смо пошли 8. октобра после подне.
Од овог тренутка моја сва функција референта санитета потпуно престаје и ја ћу одсада писати само толико, да се види како
сам се са дивизијским штабом повлачио. При поласку из Ваљева
у дивизиј. штабу било је официра, војних чиновника, обвезника,
подофицира и редова нешто преко 50. Сваки је ишао како ја могао: на колима, коњима и пешке. Командант је имао доброг коња,
а за остале слабо се бринуо и зато при доласку у Скадар у дивиз.
штабу није било више од 15. Ја сам ишао колима у друштву помоћника команданта пешад. пуковника Саве Димитријевића. Ја
сам се користио његовим колима а он се користио успут поред
мене, да добије што за јело.
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Први наш конак био је у Мионици, ту смо добили једну лепу,
удобну собу. Друго преноћиште било нам је у Г. Милановцу код
мога земљака, трговца Марка Димитријевића. Трећег дана били
смо у Чачку,
Из аутобиографских цртица57
/.../58
Гледајући ово напредовање Крфа и ово злато у њему једног
дана рече ми Риста Конзул59 ваљевски посланик: „Е докторе, не
бесмо ми срећни да сачувамо нашу Србију, па да ми добијемо
ово злато него га дижу Грци!“
/.../60
Ја сам у Ваљеву за уређење болнице добио 300 дин. кредита и
болница је била уређена, да је служила за мустру, а ова са 30.000
била је и остала пуна стеница и вашију!
/.../61
Године 1904. био је начелник санитета санит. пуковник др Димитрије Герасимовић. Он је био према мени врло добро расположен и једног дана, када сам са службом био у Ваљеву, предложи
ми да у Бечу изучим зубно лекарство и ја се тога примим и у почетку октобра 1904. г. одем у Беч и јавим се шефу зубне клинике
професору др Шефу, који ме прими љубазно. Споразум је био
врло кратак, да ја на клиници под његовим надзором и упутству
студирам 6 месеца, он за то не тражи никакву новчану награду,
али да од нашег министарства војног добије одликовање, пошто
мене шаље на његову клинику министарство војно. Тај споразум
је потпуно испуњен. Он је добио одликовање, а ја сам успешно
свршио студију зубног лекарства.
По свршетку студије у Бечу и повратку у Ваљево, отворена је
зубна станица при дринској дивиз. војној болници. И ако су офи57
Изводи из различитих делова рукописа, где се помиње Ваљево. Наслов
приређивача.
58
У посебном поглављу где пише о боравку на Крфу и великој своти новца
која се ту током рата сливала.
59
Риста Топаловић Конзул, ваљевског кафеџије и рентијера; био је председник општине од 1906. до 1912; у више мандата био и народни посланик.
60
У хронолошком делу Аутобиографије, описујући лоше стање војне болнице и Крагујевцу после Првог светског рата.
61
У посебном поглављу где пише о својим усавршавањима.
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цири и војници имали бесплатно све у овом одељењу, ипак је долазак на одељење и тражење стручне помоћи био у почетку доста слаб. Ја сам морао да држим предавање, да објашњујем значај
здравих зуба за човека. Тако исто слабо разумевање било је и код
грађана у Ваљеву. За доказ овога да наведем само један случај, који
се у то време десио у Ваљеву. Један судија имао је болестан зуб
и уместо да тражи помоћи код специјалисте, он иде берберину
и овај невешт а прљавим кључем просто га осакати. Судија тако
повређен, да покаже своје правничко знање, пише тужбу против
берберина. Цело Ваљево причало је о овом догађају.
Ово зубно одељење радило ја за све време моје службе у Ваљеву, када сам ја 1-ог маја 1910. премештен из Ваљева, престало
је и одељење.
/.../62
Када пишем о женидби, да поменем још два мени позната случаја, па ће се видети, да у овоме има нешто напред одређено, што
човек не може да избегне у животу. За време службе моје у Ваљеву је био један артиљеријски пук. У пуку је било младих и лепих
артиљ. официра. Један млад, артиљ. капетан забављао се дуже
време са ћерком једног ваљевског трговца, то је било познато у
Ваљеву и сваки је веровао, да ће се њоме и оженити, али на изненађене свију, он је напустио. Када су га питали зашто је одустао,
он одговара: изгледа ми сумњивог здравља. Када се женим, хоћу
да узмем здраву девојку. Није прошло дуго време после тога, из
Швајцарске долази из једног девојачког завода за васпитање девојака, једна млада ваљевка. Било је доста света при дочеку на
станици, био сам и ја присутан, Весела, здрава девојка а као лутка лепа. Наш капетан, који хоће здраву девојку, узме је за жену.
Она му роди једно дете и умре.
/.../63
У рату смо имали дизентерију, маларију, морбиле, трбушни
и пегави тифус и колеру, па нисам добио ниједну болест. За време пегавог тифуса био сам у Ваљеву, где је умирало и грађана и
војника и остао сам поштеђен иако је у Ваљеву умрло неколико
лекара.

62
63

У посебном поглављу где пише о својим женидбама.
У посебном поглављу где пише о својим болестима.
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ВАЛУТНО ПИТАЊЕ И ЊЕГОВЕ ПОСЛЕДИЦЕ НА
ВАЉЕВСКИ КРАЈ 1920. ГОДИНЕ
Апстракт: У раду се говори о валутном питању и финансијским недаћама које су задесиле ваљевски крај у поратној 1920. години. Какав је био однос
разних монета које су колале непосредно после рата и како су оне узроковале
велике привредне и социјалне кризе међу грађанством вароши Ваљева тема
је овог рада. На основу бројних државних аката везаних за валутно питање
описан је и рад локалне администрације. Дат је пресек плата као и систем
социјалних давања тог времена.
Кључне речи: динар, круна, унифицирање валуте, законодавство, финансије, Суд, Начелство, министарства, скупоћа, кријумчарење новца, плате, социјална давања, спорови око вредности новца и имовине

Након заузимања Србије од аустроугарских, немачких и бугарских трупа, у јесен 1915. године, аустроугарска круна je постала законско средство плаћања и успостављен је паритет по
принудном курсу од 1 круна = 2 динара. Српски динар, печатиран од окупаторских власти, скоро да је ишчезао из саобраћаја; међутим, поједини грађани сакривали су га у сламарицама, или закопавали, чувајући га за нека боља времена.1 Динар
Међуопштински историјски архив Ваљево (у даљем тексту МИАВ), Фонд
Окружни Суд Ваљево (у даљем тексту ОС), 1920. година, дел. бр. 1167, 1346 и
17441. Аустроугарска монархија је штампајући енормне количине круна без
покрића финансирала своје велике ратне трошкове, те је своје ратне издатке
покривала зајмовима. Аустроугарска војна власт је облигацијама извлачила
велике суме новца и робе од становништва Ваљевског среза, које већ 1918.
године нису биле реално наплативе. На основу сачуваних историјских извора, познато нам је да су аустроугарске окупационе власти одузимале динаре
грађанству ваљевског краја, а дешавало се да су разне српске комитске или
1
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се ипак показао као постојанија монета од круне, јер, иако је у
рату постепено губио своју вредност (више је то био случај код
металних кованица), вредност круне је опадала још више услед
тешке привредне и војне ситуације у Монархији.2 Године 1911. у
новчаним заводима 100 круна вредело је 104,15 динара, а 1 круна заснивала је своју вредност на подлози од 304,88 mg злата.3
Али, у ратно доба стање се сасвим изменило. Вредност круне у
рату је била прецењена због протекцијског односа окупационих
власти према царској круни, а однос цена и круне у Србији није
био уравнотежен што због инфлације што због глади у народу
и раста цена основних животних намирница. Тако је откупна
цена за кукуруз, утврђена од стране окупационих власти у Ваљеву, у септембру 1917. године, износила 20 динара за 100 килограма, али се исти испод руке продавао и за свих 100 круна. Годину
дана касније иста количина кукуруза продавала се за 150 круна.
Треба истаћи да је априла 1918. године аустроугарско цесарско и
среско заповедништво Ваљева наредило грађанству да је свако
куповање и препродаја кукуруза, а нарочито из других срезова, строго забрањена: ко би се ухватио у недозвољеној трговини,
кукуруз му се одузимао, а појединац би био најстроже кажњен.
Августа 1918. године, среско заповедништво у Ваљеву подигло је
цену шљивама, па је килограм маџарке уместо 10 круна скочио
на 14 круна, а килограм сувих шљива лошијег квалитета са 0,60
на 0,70 круна. Последње ратне године Двојна монархија штампала је огромне количине круна, стварајући тако велику инфлацију, па су се ионако велике количине круна које су биле у промету
у окупираној Србији удесетостручиле након формирања Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца (СХС). Децембра 1918. године, 1 динар вредео је 2 круне, али круна се врло брзо показала
хајдучке чете, у јесен 1918. године, пљачкале куће по селима среза отимавши
имаоцима како круне тако и динаре, било жигосане или нежигосане. У селу
Горњој Буковици крај Ваљева сељани су, по окупацији, закопали динаре,
знајући за њихову већу вредност од круна, а по завршетку рата су их откопавали и користили за трансакције – нап. аут.
2
МИАВ, ОС, 1920. година, дел. бр 744, ОС, 1921. година, дел.бр. 36525 и
Фонд Општина града Ваљева (у даљем тексту ОГВ), 1918. година, кут.бр.165,
пр.бр.523 и кут. бр.166, пр.бр.88 и 97.
3
У аустроугарским новчаним заводима године 1911. за 1 амерички долар
добијале су се 4 круне – нап. аут.
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као нестабилна монета, па јој се вредност у односу на динар све
више смањивала. Динар и круна нису биле једине монете у новоствореној краљевини; користиле су се и немачке марке, бугарски
леви као и црногорски перпер. Након распада Аустроугарске,
новонастале државе Аустрија и Угарска (Мађарска) су наставиле да у још већим количинама доштампавају круне, како би
спречиле банкрот, а исте су највише долазиле на тле Краљевине
СХС преко њених западних и северних области. На тај начин
су Аустрија и Угарска дестабилизовале финансијске прилике у
новонасталој Краљевини. Влада је била присиљена да у најкраћем временском периоду реши питање круна у новчаном систему, јер је то било питање финансијског опстанка земље. Тиме би
се решило и валутно питање, а то је био најбржи пут стабилизације финансијског сектора и постепеног отклањања великих
привредних поремећаја и криза у новонасталој краљевини. Децембра 1918, Влада Краљевине СХС забранила је грађанству уношење у земљу већег износа од 1.000 круна, и изгласала је Закон о
жигосању и попису целокупног папирног новца. На основу решења Министарског савета, 7. септембра 1920. године, министар
унутрашњих дела је пооштрио ове одлуке – грађани су могли
да изнесу до 1.000 крунско-динарских новчаница преко граничних царинарница, уз констатацију да иста није „здрава валута“.
Ко би покушао да изнесе веће количине новца казнио би се као
кријумчар новчаница и новчанице би се конфисковале у корист
државне касе.4 Међутим, ипак је долазило до појаве кријумчарења круна и фалсификовања печата на истима, што се показало као уносан посао и то је довело фискални систем Краљевине
СХС у велике неприлике. Кријумчарење новца било је веома тешко зауставити, па је број новчаница са свакојаким „жиговима“
свакодневно растао. Од новембра 1919. до јануара 1920. године
извршена је друга национализација крунских новчаница, па је
на сваку (изузев најмањих апоена) лепљена нарочита маркица,
све у циљу да се спречи фалсификовање круна. Све ове мере
нису дале резултата, па се само по себи наметало питање како
круну заменити у што је могуће краћем времену неком другом
банкнотом. Круна је и даље нагло губила своју вредност, тако да
је Влада, јануара 1920. године, утврдила курс круне у односу 1
4

МИАВ, ОГВ, (1915-1920), 1920. година, кут. бр.169, војно одељење, пр.бр.64
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динар за 4 круне. У међувремену, недозвољени прилив круна из
страних држава попримио је забрињавајуће размере. Због целокупног стања у привреди и потпуног монетарног хаоса повлачење крунских новчаница није се могло продужити унедоглед.
Јануара 1920, Министарски савет дао је дозволу Министарству
финансија да отпочне штампање новца ради реформе. Министарство финансија означавало је на свакој издатој новчаници
износ у динарима и крунама, па је створена динарско-крунска
новчаница, која је требало да у најскорије време замени крунске
новчанице и да се на тај начин реши проблем унифицирања валуте. Динар Краљевине Србије се налазио паралелно у оптицају
са новим крунско-динарским новчаницама и мењао се у односу 1=1. Решење је било привременог карактера, јер се постављао
проблем ситног новца, али је на крају ипак решено тако што су у
оптицају остављене банкноте од 1, 2 и 10 круна. Дана 26. јануара
1920. године Привилегована банка Краљевине Србије прерасла
је у Народну банку Краљевине СХС. Замена крунских новчаница вршена је доста споро и неколико пута је продужавана, па је
довршена тек јуна 1920. године.5 Ипак, у руралним срединама
становништво није успело да на време замени крунске новчанице које су лежале у сламарицама новом крунско-динарском, па је
добар део овог новца пропао6. У првој половини новембра 1920.
године, коначно су пуштене у оптицај кованице од пола динара
и динар које су имале обележја нове државе, а нешто касније и
папирне новчанице већих апоена.
Начелству Округа ваљевског и Суду општине ваљевске Министарство финансија СХС упућивало је бројне депеше и уредбе
које су се тицале уређења финансијских прописа и неприлика у
којима се нашла тадашња држава. Тако је у решењу Министарства финансија бр.4442, од 21. фебруара 1920. године, извештаван Суд о продужењу рока за подношење молби генералном
инспектору за накнадно маркирање крунских новчаница до 10.
марта. Ову меру је Министарство финансија увело због „грађана руралних средина који нису успели да властима поднесу стаИван М. Бецић, Финансијска политика Краљевине СХС 1918-1923, стр.121149, Стубови културе, Београд, 2003.
6
Казивања Загорке Параментић, забележена 1994. године. Сељак је био неповерљив и збуњен; многи нису на време предали крунске новчанице држави, које су потом, након истека рока за мењање, изгубиле сваку вредност.
5
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ре крунске новчанице ради маркирања, те би оне и даље биле
важеће платежно средство на тлу ваљевског краја“.7Оне новчанице које у законском року нису биле маркиране, правоснажно
су постајале неважеће. У допису од 28. фебруара 1920. године
Министарство извештава Суд општине да грађани ваљевског
краја немају разлога да верују лажним вестима о обустави замене крунских новчаница, да су те вести тенденциозне и пуштене
ради уношења забуне у грађанство8. Министарство финансија и
Министарски савет својим актом бр. 6354, од 1. марта исте године, извештавали су општинске органе да се због огромних количина крунских новчаница које су се налазиле у платном промету
земље не може произвољно мењати курс круне према динару у
односу вишем од 4:1, јер би то изазвало хаос у привредном систему државе.9 Најпре су повлачене из оптицаја новчанице највећих
апоена. Повлачење новчаница од 1.000 круна вршено је прво у
Србији и Црној Гори, а потом и у осталим покрајинама Краљевства у року до 15. марта исте 1920. године; новчанице од 100 круна престале су се примати на државним благајнама 10. априла
исте године, а рок за повлачење крунских новчаница мањег апоена од 50, 20 и 10 круна вршио се до краја априла месеца. Коначно, по Министарству финансија, требало је заменити све крунске новчанице до маја 1920. године, али је и тај рок, као што смо
видели напред, продужен.10 Признанице које су том приликом
издаване грађанима на 20% задржаних крунских новчаница ликвидиране су у каснијем периоду. Ова одлука посебно је изазвала протесте хрватске и словеначке буржоазије јер су сматрали да
се на основу ових 20% новчаница, које су коришћене у платном
промету земље, непримерено богате делови српске буржоазије
МИАВ, ОГВ, (1915-1920), 1920. година, кут. бр.169, војно одељење, пр. бр.I,A2,
2539/1920, пр. бр.17
8
Исто, кут. бр.169, војно одељење, 1920. година, дел.бр. пр. 2173. Суд је ову
депешу Министарства објавио грађанству вароши добошем „ради знања и
даљег управљања“.
9
Процене Министарства финансија Краљевине су биле да у земљи циркулише између 3 и 15 милијарди крунских новчаница! – вид. Иван М.Бецић,
Финансијска политика Краљевине СХС 1918-1923, стр.127, Стубови културе,
Београд, 2003.
10
МИАВ, ОГВ, (1915-1920), 1920 година, кут. бр. 169, војно одељење, бр. пр.
19 и 25.
7
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Крунско-динарска новчаница од 5 динара (20 круна) из 1920. године

блиски властима. Забележено је да су појединци из Словеније и
Хрватске због констатације и неслагања са званичном државном
финансијском политиком и курсом динара према круни у износу 1:4 кажњени затворском казном и високом новчаном глобом,
што је сматрано и политичким питањем.11 Бројне су биле критике везане за банкарски систем државе, у чијем раду је било
великих пропуста и неправилности. Јуна 1920. године Начелству
у Ваљеву упућен је допис Генералне дирекције државног рачуноводства у којем је стајало да становништво које услед више силе
ни тад није заменило маркиране круне могло је да их замени још
само у банкама и новчаним установама; новчани заводи би за
њих понудили замену у вредности коју је гарантовала држава.12
Суду општине ваљевске 7. априла 1920. године доспела је наредба Министра финансија у којој се налаже грађанству да се
најстроже забрањује сваки износ из земље сребрног новца.13
МИАВ, Стенографске белешке Привременог народног представништва
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (у даљем тексту ПНП Краљевине
СХС), инв.бр. књ.1965, од 12. марта 1920. и Стенографске белешке Уставотворне скупштине Краљевине СХС, I књига, инв.бр. 1963, од 31. јануара, 20.
априла и 23. маја 1921. године. С друге стране, поједини опозицини посланици у ПНП сматрали су да постоји економска неједнакост народа у Краљевини и да такво стање иде на уштрб српског народа, који је поднео највеће
жртве за уједињење земље – нап. аут.
12
Исто, ОГВ, 1920-1926. година, без фасцикуле, A/2, кут. бр. 170, дел. бр. пр.
I,A2,1421/1920
13
Забрана изношења из земље предратног динара, извршена је државним
актима марта 1920. године, а прослеђена је Суду априла месеца – нап. аут.
11
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Сребрни динар откупљиван је на црном тржишту у Србији, па
се тајним каналима преко Босне и Херцеговине пласирао у иностранство. Одлив племенитог метала требало је у најкраћем периоду прекинути, што је и била намера Министарства финансија у актима насловљеним Суду ваљевском. У депеши се наводи да
је „ова нелегална трговина доносила посебне штете по интересе
државе“. Ако би ко поступио супротно овој наредби, ризиковао
је да му се новац одузме у корист државне касе, као и дуготрајан притвор; такви грађани били би проглашени за шверцере и
строго санкционисани.14

Крунско-динарска новчаница од 5 динара (20 круна)
из 1920. године (реверс)15

Са доласком династије Карађорђевић на престо, отпочело се
са ковањем нове емисије динара. Тако се банкнота са ликом краМИАВ, ОС, 1920. година, дел. бр.275, Бецић, наведено дело, стр. 132-149
и сајт https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1451-P.pdf. Кованице Краљевине
Србије биле су састављене од високог процента сребра. Када је 1904. године
кована нова емисија динара, планирано је да се будућа банкнота изради од
прикупљеног сребрног новца из 1875. године, који се тада повлачио из оптицаја. Међутим, прикупљање старог новца ишло је врло споро, тако да је држава морала да прибегне куповини новог сребра. Министарство финансија
Краљевине СХС је добро било упознато са овим случајем, а у стању опште
осиромашености друштва након рата, један од начина било је репресивним
мерама забранити шверц старим, сребрним новцем.
15
Нумизматичка збирка Народног музеја Ваљево, Збирка папирног новца,
пописни број LIX (59). Динарска новчаница била је одштампана новембра
1919. године, али је због лакше трансакције у народу Министарство финансија наредило доштампавање на њој и њене крунске вредности јануара 1920.
године – нап. аут.
14
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Новчаница од 10 круна, са печатираним натписом
на ћирилици и латиници

ља Петра I на аверсу кованице ковала од 1904. до 1917. године и
то у апоенима од 50 пара, 1, 2 и 5 динара. Све наведене кованице биле су у складу са правилима Латинске конвенције, која је
одређивала емисију, финоћу племенитих метала, као и тежину.
Кованице од 1 и 2 динара састављене су биле од 835% сребра и
165% бакра, а 5 динара од 900% сребра и 100% бакра (1 динар је
био тежак 5 грама, 2 динара 10 грама, а 5 динара 25 грама). После Првог светског рата, сребро је постало веома скупо свуда у
Европи и било је јако тешко доћи до њега. Стога, динар из 1920.
године (као и из 1922. године) није садржавао сребро, него је био
састављен од 75% бакра и 25% никла. Да би се замениле крунске
новчанице ситнијег апоена крајем 1920. године отпочело се са
ковањем кованица од 5, 10 и 25 пара (ова последња је била тешка 5,7 грама), а исте су биле исковане од легуре цинка и бакра.
Стога, све ове послератне кованице нису биле у складу са одредбама Латинске уније. Међутим, поменуте кованице нису успеле
да одмах замене крунско-динарске новчанице, а нови, ковани и
папирни динар Краљевине СХС појавио се у већој мери тек 1922.
године. У недостатку ситног новца користиле су се кованице из
доба Обреновића и то банкноте од 5, 10 и 20 пара.16
Бецић, наведено дело, стр.130-146 и сајтови https://scindeks-clanci.ceon.rs./
data/pdf/1451-P.pdf и www.arheo-amateri.rs/2012/05/kovani-novac-kraljevine-shs-i-kraljevine-yugoslavije - приступљено 30.06.2019.
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Кованице од 10 и 25 пара, 1920. година

Нове папирне, динарско-крунске новчанице из 1920. године,
биле су преседан у монетарној политици пошто су у себи обједињавале две валуте у једној банкноти. Противник стварања крунско-динарских новчаница словеначки економиста Милко Брезигар сматрао је да такве новчанице не могу постојати, нити се
одржати. Такве новчанице нису могле да буду паритетне старим
српским новчаницама, наплативим у сребру, а које су још биле у
платном систему државе17.
У време валутне кризе и привредног хаоса Влада се определила за слободну трговину у држави у којој је српска и црногорска
привреда далеко више страдала од некадашњих аустроугарских
покрајина, што је све утицало на велико повећање цена и појаву несташица. Дуга и тешка зима 1919/1920. године преполовила је приносе са земље, велики део пољопривредних производа
био је намењен војсци, грађанство у градовима је гладовало, а
сељаштво се по високим каматама задуживало продајући своје
производе и имања. Због очајне привредне ситуације у Краљевини 1920. године, Влада је узимала зајмове од Француске, САД
и других држава, а део новца коришћен је између осталог и за
стабилизацију динара. Жигосање и постепено замењивање аустроугарске круне изазвало је жучне протесте хрватске и словеначке буржоазије, која је сматрала да су њени интереси били
овим валутним питањем знатно оштећени.18
Бецић, наведено дело, стр. 130-134 и fragmentikulture.com/novcanice-Kraljevine-Srbije/ - приступљено дана 2. 07. 2019. За пример нереалне финансијске политике Брезигар је узимао новчаницу од 10 динара (40 круна).
Новчанца од 10 динара вредела је 2,8 грама злата, а 40 круна 4x2,8 грама
злата, што је само по себи представљало нелогичност зa одређивањe њене
номиналне вредности.
18
Бранко Петрановић, Историја Југославије 1918-1978, стр.41-42, Нолит, Бео17
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Велике финансијске неприлике захватиле су Краљевину СХС,
одмах од њеног оснивања. У изворима „скупоћа“, тј. инфлација,
разарала је привредни живот новоуспостављене Краљевине. Народ је врло тешко живео, оптерећен тек завршеним ратом; велики део прихода ишао је за потребе војске, а у граду на Колубари
завладала је глад.19 Услед скупоће, војни инвалиди, који су живели са највише 30 динара месечне помоћи добијених од државе,
нису могли да преживе са својим породицама, па су морали да
моле надлежне општинске власти да им изађу „са било каквом
новчаном помоћи да не би скапали од глади“.20 Тако, на пример,
имамо случај извесног Ђуре Живановића, служитеља и бившег
ратника, који је молио управу Ваљевског занатлијског друштва
да му се повиси плата за сто динара „јер према данашњим скупоћама немогуће ми је за ову плату да опстанем“.21 Привреда се
споро обнављала са малим капиталом, занатлије и трговци ваљевског краја једва да су преживљавали. Многи од њих, тек демобилисани, нису могли да одмах започну са својим пословима
у привредним условима потпуно различитим од оних пре рата.
Велики је био број поднетих захтева за наплату ратне штете у
току 1919. и 1920. године; грађани, ратом оштећени, из вароши
Ваљева поднели су резолуцију Привременом народном представништву, септембра 1920. године, о што бржој исплати ратне одштете пострадалом грађанству.22 У тешким околностима
град, 1981. и Стенографске белешке ПНП Краљевине СХС, 1920. година, инв.
бр.књ.1965, од 16. септембра 1920. стр. 443-457. Сама висина унутрашњег и
спољашњег дуга Краљевине није била сасвим утврђена и по изјавама посланика ПНП износила је до 100 милијарди круна; стога је држава у више
случајева била приморана даузима неповољне кредите од савезника.
19
Војска је своје набавке вршила преко војних лифераната, који су робу узимали по повлашћеним ценама а оне су износиле око 70% реалних набавних
цена. Међутим, инфлација је утицала и на ценовник војних потреба које су
биле врло непостојане. Тако је цена јечма и овса по килограму била 0,80 динара у току 1918. године, 1919. већ се попела на 1,35 динара, а 1920. године је
износила 2,3 динара по килограму – нап. аут.
20
МИАВ, ОС, 1920 година, дел. бр. 152.
21
ОС, 1920 година, дел. бр.15, дел.бр. 9-18/20 и ОГВ, 1919. година, кут.бр.168,
пр.I,A2,3-I/1919, пр.бр.1. Живановићу је повишена плата од априла 1920. године – нап. аут.
22
Стенографске белешке ПНП Краљевине СХС, инв.бр. књ. 1965, од 2. септембра 1920, стр.351.

100

Валутно питање и његове последице на ваљевски крај 1920. године

многи варошки трговци због недостатка робе и новца морали
су да затворе радње. Осетно боље живели су малобројни државни службеници, којима су плате увећаване а додатак на скупоћу
исплаћиван је кроз увећање које се исплаћивало квартално, сваких шест месеци. На основу законских прописа ваљевски Првостепени суд био је у дужности да своје чиновнике упућује на
рад у друга места по службеном послу. По Закону о дневницама,
службеницима је било дато право на надокнаду трошкова путовања. Тако, на пример, надокнада за подвоз за сва путовања
повећана је решењем Министарства правде Д.Р. бр. 133958 и то
на 2 динара за указне, а 1,40 динара за неуказне чиновнике по
километру пута. С обзиром на тешко економско стање у држави, а изазвано потребом ефикаснијег санкционисања казнених
дела, Министарски савет је решењем својим од 30. маја 1920. године под бр. 19920, одобрио да се за наведена путовања издаје
на име дневница судијама Првостепеног суда 30 динара дневно,
деловођама – писарима по 25 динара, служитељима по 10 динара
поред накнаде превозних трошкова. Ветеринари су имали дневнице (путарине) од 40 динара за излазак у округ. Ове дневнице
нису подлагале плаћању пореза и исплаћиване су без одбитака.23
По Уредби о додацима на скупоћу државних функционера и њихових породица из 1919. године, додаци су исплаћивани по платним разредима државних функционера. Разуме се да додатке на
скупоћу нису добијали упосленици који су радили као радници,
шегрти. Они нису добијали редовно ни своје дневнице. Јавно
мњење вароши је исказивало велико незадовољство скупоћом
која је била врло висока чак и на месечном нивоу. Одбор за сузбијање скупоће, иако га је подржавао добар део сиромашнијег
грађанства вароши, није имао великих овлашћења ни могућности деловања. Услед очајних прилика, сиромашни (а такав је био
велики део грађанства вароши Ваљева) нису могли да школују
своју децу, нити да је исхрањују; огроман је био број поднетих
молби удовица или најближих сродника за инвалидском потпором погинулих ратника или молби поднетим Одбору за Државну заштиту деце и сирочади.24
МИАВ, ОС, 1920. година, дел.бр. 14434 и 16029
ОС, 1920. година, дел. бр. 866 и ОС, 1921. година, без фасцикле дел. бр.72,
606, 719 и 805
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Године 1920. у Ваљеву је основан Окружни одбор за државну
заштиту деце и младежи, чији је задатак био да се збрину ратна
сирочад, а оболелој деци да се пружи лекарска нега (од октобра
до децембра 1920. године у Окружној болници у Ваљеву лечило
се 46 деце). Одбор је најугроженију децу потпомагао извесном
сумом новца до навршене 16, или у случају похађања Гимназије до навршених 18 година живота. Ова потпора била је ниска
и обично је износила 20-30 динара по детету месечно. Државна
заштита деце била је у оквиру Министарства за социјалну политику Краљевине СХС. Многа деца била су у хранитељским
породицама у Ваљеву, а њихови стараоци од државе често нису
добијали материјална средства за њихово издржавање. Деца
која су била у најтежим животним приликама по посебној и
врло обимној процедури слата су у Матерински дом у Београду,
у Ресавској улици, али тамо су имали право да остану само до
навршене 15. године живота. У Ваљеву је 1920. године, основан
Дом за сирочад, који је примао штићенике од 2. до 14. године
живота. Штићеници су у Дому остајали највише до завршене
основне школе (14 година), после чега би обично били упућени
на занат. Међутим, због слабих услова смештаја, исхране, болести и изузетне строгоће, штићеници су често бежали из Дома
за сирочад; у много случајева ваљевска општина је ванредним
финансијским средствима помагала ову несрећну децу, која су
лутала улицама Ваљева. Фебруара 1921. године ваљевски Дом за
сирочад бројао је 55 деце без родитеља (42 дечака и 13 девојчица), а у Дому радило је 5 службеника. Управница Дома за ратну
сирочад у Ваљеву била је Зорка Вукосављевић. Дом је покушавао
да преузме троје деце пореклом са Уба, осталих без родитеља у
аустроугарској офанзиви октобра 1914. године, а коју су примиле код себе и отхраниле у ратним временима ромске породице
са Баира. Због изузетно слабих финансијских прилика у Краљевини, Министарство за социјалну политику је више пута пооштравало критеријуме за добијање дечје помоћи осиромашеним
породицама (у појединим случајевима оне су се и губиле). Тако је
ово министарство донело пропис да право на добијање помоћи
у храни, одећи, огреву и другим намирницама могу да добију
удовице које су плаћале мању годишњу порезу од 5 динара и које
имају двоје или више деце. Такође, Влада је у више наврата по102
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оштравала услове за добијање инвалидске потпоре породицама
погинулих ратника, а износи помоћи су се смањивале тако да је
велики број унесрећених породица оног времена није ни добио
него су њихови захтеви одбијани као „недоказани и неумесни“.
Износи финансијске потпоре за породице погинулих ратника
биле су мизерне и држава је у сврху издвајала од 360 до 480 динара годишње. Стање се нешто променило 1939. године, када је
ступио нови Закон о потпори војних инвалида. 25
Велику скупоћу, тј. инфлацију изазвало је више фактора као
што су, између осталог, били мањак робе, вишак новца (првенствено круна), лоши путеви који су поскупљивали транспорт
намирница, огромна бирократија, недостатак пољопривредних
оруђа које је реквирирао окупатор, недостатак људи (пољопривредника) који су били у јединицама или су погинули, велики
зајмови у иностранству, политичке малверзације, државна небрига, висок степен корупције. Треба напоменути да је корупција банкарског система била веома изражена. Првих година након
ослобођења велики је био шверц основних животних намирница из Румуније, где су оне биле знатно јефтиније. Октобра 1918.
године, српски министар привреде донео је акта о привредној
иницијативи за набавку хране коју су допремали богатији трговци и предузетници, па је том приликом спуштена и трошарина
и царина на монопол појединих артикала, све у намери да се становништву обезбеди храна по најповољнијим могућим ценама.
Када су приватници платили царину и трошарину, Министарство исхране Краљевине СХС је, у пролеће 1919. године, забранило приватну иницијативу, те је робу приватних лифераната
ставило у своје магацине. До те робе су дошли разни концесионари блиски власти који су од владе добијали извознице; потом
су народу продавани артикли по вишеструко већим ценама, те
је дошло до велике скупоће, али и богаћења чиновника и појединаца који су често били на истакнутим државним функцијама.
На тај начин укинута је приватна иницијатива, расла је инфлација, а динар је почео да пада у односу на европске валуте, што
се нарочито показало од 1920. године и у наредним годинама.26
ОС, 1921. година, дел. бр. 567, 583 и 15100
Стенографске белешке ПНП Краљевине СХС, 1920. година, инв. бр. 1965,
стр. 344-346 и 1919. година, инв. бр. 1962, стр.743-746. Ратко Марјановић, бо-
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Генерална дирекција државних дугова доставила је Суду општине ваљевске 8. септембра 1920. године акт Д бр. 4585 у коме се
потоњи извештава да је Министарство финансија приступило
пописивању, жигосању и повлачењу обвезница ратних зајмова,
као и пописивању и жигосању обвезница предратних зајмова
бивше Аустроугарске Царевине, које су се нашле на територији
Краљевства СХС или у Аустрији и Мађарској. С обзиром да су
ове обвезнице биле под секвестром, а да би се заштитили интереси поданика са територија ваљевског среза који су могли
имати овакве обвезнице, а нису их могли унети у Краљевину,
имаоци истих требало је да се пријаве Генералној дирекцији
државних дугова у Београду или одељењима Министарства
финансија у Загребу, Љубљани, Сплиту и Новом Саду до октобра 1920. године са свом пратећом документацијом.27Пријаве су
морале да садрже укупну номиналну вредност обвезница, јер
у супротном, Дирекција није узимала у разматрање непотпуне
пријаве.28
Након завршетка рата, пред судовима ваљевског краја одржан је већи број суђења осумљиченим лицима у вези обвезница
ратног зајма, које је српско становништво у условима окупације
морало да даје аустријским војним и цивилним властима. Суме
су обично биле високе у условима опште народне осиромашености, а оптужени су већином били сеоски кметови и појединци
који су радили при општинама. Најчешће, и сами под присилом,
морали су да наговарају народ за што већи разрез пореза. Облигације овакве врсте нису могле да се наплате у условима рата, а
установиће се, врло тешко и у условима мира. Већина ових судских спорова одржана је у мучној атмосфери, јер је оптуженима
приписивана служба непријатељу и издаја народних интереса.
Показало се да је приличан број ових судских процеса прекинут
и осумљичени обично нису позивани на кривичну одговорност,
гати земљорадник и трговац са Уба био је један од таквих приватних концесионара који је за народне потребе набављао храну из околине Арада где
је била стационионирана српска војска. Динар се током 1919. и 1920. године
много ниже котирао на светским берзама него у време војног слома у јесен
1915. године – нап. аут.
27
МИАВ, ОГВ, 1920-1926, кут.бр.170, I,A2, пр. бр. 10
28
Исто, I, A2, 10270/1920
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са образложењем да су били силом приморани да од народа узимају новац и друге драгоцености.29
Од јесени 1920. године курс динара на Београдској берзи био
је у великом опадању у односу на друге валуте и једино је показивао тенденцију раста у односу на аустријску круну.30 Динар је
нарочито опадао у односу на британску фунту, а грчка драхма
мењала се у износу већем од 2:1 у односу на динар. Тако, на пример, октобра месеца исте године паритет динара према швајцарском франку износио је 3:1 и налазио се у даљем паду. Вредност
динара опадала је како у златној, тако и у сребрној подлози, а
разлоге за такво стање домаће валуте требало је тражити у бројним политичким, економским, финансијским, војним, привредним проблемима којима је била обрхвана млада Краљевина.31 У
држави није постојао слободан промет девиза. Куповина и продаја девиза вршила се само на домаћим берзама према предвиђеним девизним прописима и то само посредством овлашћених
новчаних завода од стране Министарства финансија. Треба напоменути да је Народна Банка имала право на откуп 1/3 девизне
вредности намењене продаји на Берзи. Од јуна 1920. године на
београдској берзи била је заступљена и Ваљевска штедионица,
која је заступала капитал и инвестиције ваљевског краја.32
Генерална дирекција државног рачуноводства актом ДР
бр.147908 од 13. новембра 1920. године доставила је Начелству
ОС, 1920. година, дел. бр. 4829 и ОС, 1921. година, дел. бр. 5697. У актима Судова стајало је образложење да се судски поступци прекидају, јер су
осумљичени били приморани да раде за окупатора. Последице неизвршења
аустроугарских наређења биле су интернирање, батинање, смртне казне.
30
www.ubs-asb.com/Portals/0/Casopis/2018/4/UBS-Bankarstvo-4-2018-Novac.
pdf - приступљено 7. 07. 2019. Курс динара на светским берзама био је још
нижи него на Београдској берзи. Док је динар клизио у односу на швајцарски
франак, швајцарска валута бележила је велики пад према фунти и долару.
Децембра 1920. године 1 амерички долар вредео је 45 динара.
31
Треба да се истакне да није био добро регулисан ни индекс златног према
сребрном динару – нап. аут.
32
МИАВ, Службене новине Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца од септембра и октобра 1920. године; Бецић, наведено дело, стр.140-9 и 180 и Новак Поповић, Душан Мишић, Наша домаћа привреда, фактори, стање, унапређење, стр. 12, 29-32, 494-501, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд,
1929.
29
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и Суду општине депешу о пронешеним лажним гласовима о
безвредним новим папирним динарским новчаницама од 10 динара чије серије почињу са нулама. Општина је била дужна да
обавести грађанство вароши да су то неистине, од којих може
само да трпи новчани промет среза. У депеши се износило да
ће држава судски и новчано да гони она лица која буду и даље
ширила такве дезинформације.33
По пријави Лепосаве Драгићевић из села Звечка, округа посавског, полицијски органи предузели су истрагу против извесног Леона С. Руса, трговца из Обреновца, зато што је мењао
аустроугарске круне, узимао их нежигосане, а пуштао у промет
жигосане уз извесну награду. Суд обреновачки је својим решењем од 28. фебруара 1920. године под бр. 1146 ставио поменутог
Руса под кривичну истрагу и упутио у притвор за дело из параграфа 145 Кривичног законика. Међутим, убрзо се окривљени
Рус жалио ваљевском Првостепеном Суду који је у својој одлуци
од 6. марта исте године бр.2434 поништио одлуку обреновачког
Суда из разлога што у радњи окривљеног није било елемената из
параграфа 145 Кривичног законика, те се оптужени ослобађао
сваке кривице!34
Министарство унутрашњих дела и Министарство правде
депешом бр.26506 од 23. јула 1920. године доставили су Суду
ваљевском распис против фалсификовања и кривотворења
лажних новчаница. Министарства су истицала да су у питању
били витални интереси државе, да је требало вратити поверење грађана и јавног мнења у државу и у финансијски сектор. У
распису се каже да је Министарство финансија формирало посебну службу која се бавила заштитом државних новчаница и
борбом против фалсификатора. Ова служба имала је задатак да
прикупља податке о лажним новчаницама, фалсификаторима и
свакојаким протурачима лажног новца. Дужност Суда и Начелства били су да сарађују са овом службом, да шаљу телеграфске
извештаје, указују на све финансијске нерегуларности у срезу,
да спроводе све потребне, превентивне и репресивне мере. Суд
и Начелство били су у обавези да пишу извештаје са терена и
прослеђују их надлежним министарствима или Народној банци
33
34

МИАВ, ОГВ, 1920-1926. година, кут. бр. 170, I,A2, пр. бр. 15
,ОС, 1920. година, дел. бр. 90/920.
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СХС, као и да буду у сталној вези и споразумној акцији у циљу
заштите финансијског система Краљевине35.
Задужења за порез на имовину знатно су порасла у току 1919.
и 1920. године. Услед тешке привредне ситуације и инфлаторног
финансирања буџетских расхода држава је решила да подигне
многе таксе, као и да уведе нове порезе. Сељак се сналазио како
је могао, а у изворима забележен је већи број предмета поделе
земље између чланова некадашње задруге. На поменути процес
нису утицале само високе цене, новоуведени порези и тешки
услови живота како у селу тако и у граду; због великог броја погинулих у рату, имовина се делила на оне чланове задруге који су
остали у животу. У случају да таквих није било, многи остарели
чланови задруге тражили су радну снагу да им не би пропала
имања, па је пронађен већи број докумената који говори о усиновљењу појединих лица.36
Можда најбољи приказ околности тих година показује нам
преписка између Јулиуса Шмита, концесионара предузећа за
електично осветљење и Суда општине ваљевске. Наиме, од децембра 1920. године Шмит је поднео Суду већи број извештаја у
којима је износио да је производња електричне струје у Ваљеву
потпуно нерентабилна, те да је цена њене производње десет пута
виша него пре рата. Међутим, цена електричне струје за потребе
електричног осветљења вароши остала је иста као и пре рата,
иако су цене и у земљи и у свету порасле за неколико пута. За тај
пример Шмит узима Београд, и каже да је београдска општина
пре рата плаћала струју 0,09 динара по киловат сату, а сад плаћа исти 1 динар, или равно 11 пута више. У наставку преписке
Јулиус Шмит предлаже повећање цена елекричног осветљења за
потребе вароши у сразмери колико су се повећале цене на мало у
срезу. Он сматра да морају да се нивелишу цене да би електричОС, 1920. година, дел. бр. Ф-63-2/27. Код кога би биле пронађене лажне круне исти би одговарао пред државним органима као кријумчар и протурач
лажног новца. У случају проналаска лажних новчаница, један примерак је
остављан у циљу истраге, ради анализе.
36
По параграфу 517 Грађанског законика деца од 15 година могла су са оцем
да деле имање (млађа деца нису имала права на засебан део). У том случају
младим наследницима је додељен старатељ. Међутим, у више случајева запажено је да старатељи нису имали интереса да одржавају имања, па се наследници жале Суду за одбрану својих наследних права – нап. аут.
35
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но предузеће оправљало, одржавало у исправном стању и да би
све то довело до стварања неопходних услова за повећање производње и проширења електричне мреже вароши. Ако би Општина наставила да исплаћује предузећу ове суме, констатовао
је Шмит, електрично постројење морало би да пропадне. У преписци се износи да су „данас ужасно претеране скупоће“ и да је
динар изгубио много од вредности у односу на предратни динар.
Шмит је молио Општину (општински Одбор) да има осећај правичности, да он сам више не може сносити губитке у раду предузећа због слабе нивелације цена струје. Концесионар наводи да је
до краја 1920. године инкасирао од приватних и јавних корисника 151.500 динара, а стварне потребе предузећа биле су 365.000
динара, без дефицита. Предузећу је годишње било потребно 500
литара машинског динамо уља за 210 ноћи годишњег осветљења
улица по цени од 5.000 динара, а Општина је плаћала једва 500
динара. За порез, раднике, канцеларијске трошкове, кирију за
канцеларију, таксе и непредвиђене издатке централе Општина је
плаћала Шмиту предратне суме, тј. 3.000 динара,док су стварне
потребе предузећа биле 10.000 динара. И поред свега, Општина
није уплатила суму за осветљење улица, иако је по закону била
обавезна да то учини до краја календарске (1920) године. У преписци са Општином, Шмит је изјављивао да му је немогуће да са
тако малим општинским средствима плаћа малобројно стручно
особље, као и да не може да допусти да цело постројење потпуно
пропадне. Предузеће је радило са огромним дефицитом, а претплатници су плаћали много мање него што у ствари осветлење
кошта. Није било никакве зараде и како Шмит констатује „жали
Боже уложеног труда и рада“. Концесионар је обавештавао Општину да је од својих средстава 1911. године утрошио 116.000
франака у злату за машине, апарате, трансформаторе37.
У записима Окружног суда у Ваљеву налазимо на већи број
спорова између грађана који се водио управо због пада вредности новца. Тако имамо случај Данице Д. Антић из ваљевског
насеља Баир која је у тешким околностима окупације у пролеће
МИАВ, ОГВ, А/2, без фасцикле, 1920-1926 година, кут.бр.170, пр. бр. I,A2,
дел.бр.1625. Ова преписка била је део шире преписке између концесионара
Ј. Шмита и ваљевске Општине у периоду између 1920. и 1923. године када је
„скупоћа“ уствари и достигла највеће размере – нап. аут.

37
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1917. године, без икаквих средстава за живот и у највећој нужди
морала да прода кућу и окућницу Зарији Савићу, варошком калајџији за цену од 1.500 круна. С обзиром да је вредност круне до
августа 1920. године вишеструко пала, када је и подигнута грађанска парница, Даница се сматрала оштећеном, зато што је по
тадашњим мерилима цена ове куће и окућнице била 2.500 динара (10.000 круна)38. Стога је Даница Д. Антић тужила поменутог
Зарију и тражила од ваљевског Првостепеног суда да се поништи овај купопродајни уговор, с тим што ће она Зарији вратити
новац, а он да јој врати кућу и плац39.
Пред општинским Судом у селу Дучић Влајко Милисављевић
подигао је тужбу против Милосава Новаковића из истог места,
због злоупотребе имања. Наиме, Милисављевић је услед ратних
неприлика дошао у врло тежак положај, па је принуђен, продао
имање овом за 1450 круна маја 1918. године. У судском поступку који је покренут јуна 1921. године, Милисављевић је тврдио
„да имање кошта најмање 3000 динара“.40 У међувремену, 1919.
године, тужени Милосав засадио је велики воћњак на плацу.
Општински Суд је на основу изјаве сведока и члана 76. Уредбе о
правној ликвидацији и параграфа 6, 13 и 20 Грађанског судског
поступка прогласио куповину у условима принуде ништавном
и вратио имање тужиоцу Милисављевићу. Милосав Новаковић
је потом поднео тужбу против Милисављевића пред ваљевским
Првостепеним Судом и тражио повраћај земље или новца41. На
основу параграфа 20 и 21 Грађанског судског поступка, тужеЦену плаца са кућом изнели су вештаци ваљевског Првостепеног суда –
нап. аут.
39
МИАВ, ОС, 1920 година, разне фасцикле, дел. бр.19480. Није нам познат
епилог овог судског процеса – нап. аут.
40
Тужени Милосав Новаковић тврдио је да је имање купио сасвим легално,
22. септембра 1915. године у време док је српска војска била у земљи и да
Милисављевић хоће да обмане Суд. Обе стране су се позвале на сведоке нап. аут.
41
Новаковић је трвдио да да је Општински Суд донео незакониту пресуду
по 76. члану о ликвидацији ратног стања, као и да за оволике износе новца у
парници није надлежан општински, већ Првостепени Суд. Септембра 1921.
године судија Ник. Јовановић на основу параграфа 20 и 20 а Грађанског судског поступка, а на основу 76. члана о ликвидацији ратног стања потврдио
одлуку општинског Суда – нап. аут.
38
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ни Милосав Новаковић марао је да врати тужиоцу имање и да
плати судске трошкове, а Влајко Милисављевић био је законски
обавезан да врати 1450 круна у динарској противувредности и
извесну суму за засађени воћњак42.
Септембра месеца 1918. године, Јула, жена Радослава Пушића, земљорадника из села Грабовац код Обреновца, позајмила
је од Мице Михаиловић из Обреновца суму од 120 круна. Како
је након рата поменута Јула била у великој оскудици, позајмица
није враћена, па је марта 1920. године Мица тужила Јулу грабовачком Суду за дуг. Том приликом, потражилац новца је истакла
да су у време позамице круне имале вредност као и динари, па
је молила Суд да јој се тај дуг исплати у динарима, без камате.43
На основу параграфа 177. и 178. Грађанског судског поступка
Суд грабовачки је априла месеца исте године пресудио у корист
Мице Михаиловић тако што је Јула била обавезна да врати 120
динара и да плати судске трошкове. Међутим, Јула се жалила ваљевском Првостепеном Суду, па се спор одужио и вођен је у току
наредне, 1921. године. Коначно, фебруара 1921. године, ваљевски
Првостепени суд је одбацио одлуку грабовачког Суда и истакао
да процес није вођен по закону. Наиме, једна од најважнијих замерки Првостепеног Суда било је неуважавање паритета две валуте у време узимања зајма.44
Октобра 1918. године Илија Петровић, трговац, продао је два
имања у Градцу баштовану Сретену Ковачевићу за 18.500 круна или динара. Ковачевић је продавцу платио 12.000 круна, а
преосталу суму новца требало је да исплати у ратама. Због немогућности отплате заосталог новца, априла 1919. године пред
ваљевским првостепеним Судом подигнут је спор око заосталих
средстава, а с обзиром да курс две валуте више није био исти, трговац Илија Петровић тражио је интабулацију на имање (забрану отуђења) док се интабулациони дуг у потпуности не намири.
Процес је вођен и током 1920. године, али је остало питање по
којем курсу и износу се може доћи до намиривања дуга45.
МИАВ, ОС, 1921. година, дел. бр. 24699
У време позајмице, септембра 1918. године, у условима окупације земље
паритет круне и динара није био 1:1 него 1:2 – нап. аут.
44
МИАВ, ОС, 1921. година, дел. бр. 9802
45
ОС, 1921. година, разне фасцикле, дел. бр.139/20. Купопродајни спор вођен
42
43
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Јула 1918. године опљачкан је трговац Јован Савић из села
Гвозденовић од стране хајдука и том приликом отето му је
32.378 динара у папирном, сребрном и златном новцу, као и разне скупоцене ствари.46По хватању разбојника, новац је предат
аустријским окупационим властима, које су га потом, предале
у депозит Матице Српске у Новом Саду; по ослобођењу, новац
и драгоцености Матица је предала у депозит ваљевског Начелства, односно финансијској управи вароши Ваљева. Јован Савић
подигао је тужбу пред ваљевским првостепеним Судом да се починиоци казне, а да му се новац и драгоцености врате; како му
је враћено само 27.878 динара по важећем курсу из августа 1920.
године, Савић се жалио Касационом суду пред којим је износио
доказе да златни новац има много вишу вредност него званични
државни курс и да је у овој парници оштећен.47
Властимир Марковић из Остружња тужио је Милосава Матића из истоименог места пред општинским судом да је 1917.
године уз помоћ тадашњег председника општине приморао дотичног Марковића да овоме прода имање за 100 круна. Октобра
1920. године поведен је спор у коме је доказано да земља вреди
100 динара, тужитељ је тражио земљу натраг, јер је тврдио да је
продаја земље била изнуђена, јер му је тадашњи председник општине претио интернацијом, а сам поседовао је врло мало земље
за обраду. Суд је држао да је продаја земље у време окупације
извршена под присилом, да није имала законске важности; наложено је Милосаву Матићу да врати имање, а Властимир Марковић је имао обавезу да врати 100 круна у тадашњој динарској
противредности. Тужени Матић упутио је жалбу фебруара 1921.
године, у коме наводи да је двоструко оштећен и по питању земље и по питању враћеног новца, јер поменути новац по важећем курсу није имао скоро никакву вредност; марта 1921. годије пред Судом од 1919. до 1923. године. Проблем је представљала и чињеница
што су парничари склопили уговор који је круне и динаре представљао у
еквивалетном односу (што је предратни био паритет), иако је већ од новембра месеца 1918. однос круне и динара већ износио 2:1, а у каснијем периоду
и 4:1. После бројних рочишта процес је завршен 1923. године – нап. аут.
46
Од банкнота су биле круне и динари, као и веће количине златних предмета – нап. аут.
47
МИАВ, ОС, 1921. година, разне фасцикле, дел. бр. 23737.
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не, на основу параграфа 6. грађанског Законика остружански
Суд потврдио је своју пређашњу одлуку48.
Пред општинским Судом села Котешица 1921. године повео
се спор у коме је Љубомир Николић тужио Велимира Максића
за дуг од 80 франака. Наиме, тужитељ Николић је још на Солунском фронту узајмио туженом Максићу поменути новац, с тим
да по доласку у Србију дуг буде враћен. Децембра 1918. године
Максић је породици Николића исплатио 80 круна, али је Николић тражио исплату целокупног дуга.49 Велимир Максић дуго
времена је одбијао плаћање преосталог дуга јер је сматрао да су
приликом задужења двојица ратника склопили усмен договор
по коме се дуг има да врати у оној монети која у времену плаћања буде валидна. Љубомир Николић је пред Судом одлучно негирао постојање таквог договора. Наиме, вредност француског
франка према динару била је 1:2 и стално је расла због инфлације и пада вредности динара, а вредност круне према динару је
децембра 1918. године била 2:1 до 4:1 у току 1920. године, с тим
да у 1921. години крунске новчанице нису више биле законско
средство плаћања у држави. Суд је донео одлуку да тужени Велимир Максић из села Котешице врати тужиоцу Љубомиру узетих на зајам 80 франака, по тада важећем курсу од 160 динара, а
да Николићева супруга Божана, која је примила 80 круна врати
новац Максићу у динарима по важећем курсу на дан окончања
поступка.
Да је вредност и динара у време рата опала говори и пример
Миленка Дробњаковића, пекара из Ваљева. Поменути Дробњаковић био је предратни закупац општинског имања у Чика
Љубиној улици бр.10 са месечном киријом од 100 динара, коју је
сваки месец уплаћивао Општини. Кад се српска војска повукла
из Ваљева октобра 1915. године, тако се и поменути Дробњаковић, као војни обвезник повукао са својом јединицом из земље.
По демобилизацији, фебруара 1920. године, вратио се у Ваљево:
Општина му је извршила закуп истог имања али по цени од 400
динара. Зато Дробњаковић тужи Општину ваљевску Првостепеном суду у Ваљеву и тражи да му се одобри плаћање предратне
суме бар док траје лицитација, а да је исти предратни закупац
48
49

Исто, дел. бр. 20-26/21
Исто, дел бр. 20598
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прилаже за доказ признаницу о плаћеној кауцији за август 1915.
године50
Бошко Аћимовић, трговац и механџија из Ваљева тужио је
Суду Јеврема Томића, трговца, због кирије. Наиме, поменути
Аћимовић држао је до октобра месеца 1914. године кафану у Ваљеву и за њу је уредно плаћао кирију Јеврему Томићу у износу
од 50 динара. Како је октобра 1914. Аћимовић мобилисан, тако је
и престао да плаћа кирију за кафану. У циљу да задржи кафану
Аћимовић је Томићу платио суму од 300 динара за 6 година колико је провео у рату. У међувремену,због инфлације и огромне
скупоће Јеврем Томић подиже кирију на 100 динара од маја 1920.
године, па се поменути Аћимовић по одлуци Суда мора из закупног простора да исели.51
Закуп општинских локала у Чика Љубиној улици у току 1920.
године досегао је још више цене; док је њихов закуп у току 1915.
износио просечно 50 динара, услед инфлације и драстичног пада
вредности новца, 1920. године досегао је четири пута већи износ. Поводом тога Момчило Тешић, ратни ветеран, трговац из
Ваљева и предратни закупац општинског локала из Чика Љубине улице бр. 8, жалио се више пута Првостепеном суду против
Општине ваљевске због нових цена закупа. Међутим, по одлуци
Суда, Тешићева тужба је одбијена и он је морао да плати нови закуп у износу од 202 динара. По законодавству Општине, ако би
бивши закупац одбио да плати закуп локала, морао би да плати
ОС, 1920. година, дел. бр. 291. и ОГВ, 1919 година, кут. бр. 168, пр. бр. 134. Из
доступних архивских извора нисмо сазнали да ли Општина снизила цену
својим плацевима, сем да је Дробњаковић од тужбе одустао. Да је вредност
динара опала у време рата говори и податак да су крава и јуница јула 1915.
године вределе 800 динара, а децембра 1919. године 2400 динара. Сто килограма кукуруза вредело је 1914. године 18 динара, а 1920. 100 килограма кукуруза коштало је 80 динара.
51
ОС, 1920. година, дел. бр. 459. Поред плаћања кирије, ваљевски трговци
и механџије морали су да плаћају „вишак на скупоћу“, како је закон одређивао. Кирије у Ваљеву, како општинске тако и варошке стално су расле и
биле су вишеструко увећане него пре рата, све док се актима Владе у првим
поратним годинама питање кирија дало уредити. Морамо да напоменемо да
нам није потпуно јасно да ли су цене закупа објеката биле на месечном или
годишњем нивоу. У документима то није објашњено, јер су писарима тог
времена те купопродајне активности наших суграђана биле нешто што је
опште познато у чаршији и што се подразумевало - нап. аут.
50
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трошкове ваљевској општини у износу од 200 динара, и губио би
право на локал, из кога би морао да се исели у року од два дана52.
Стеван Бакша, фабрикант кола из Београда, тужбом бр. 3647
од 14. марта 1920. године тужио је среској власти у Ваљеву Љубомира Лазаревића из села Звиздар због неиспоручене грађе. Наиме, Лазаревић је продао пред рат 20 комада јасеновог дрвета
Бакши, па кад је фабрикант дошао да посече дрвеће у пролеће
1920. године, Лазаревић му је бранио, изговарајући се да дрва не
може дати по предратној цени, јер је вредност новца вишеструко
опала. Странке су након тога упућене на грађански спор.53Слично томе, у тужби тамнавском суду на Убу бр. 3650 од марта 1920.
године Бакша је тужио Даринку Милошевић из Чучуга због неиспоручивања 21 комада јасеновог дрвета; пред Судом Даринка
се успротивила продаји стабала јер је по предратном договору
требало да се исплати у десетоструко мањем новчаном износу
него што су у то време реално грађа вредела.54
Ратко Марјановић, земљорадник и трговац са Уба, тужио је
јануара 1920. године ваљевском Првостепеном Суду Живојина Петровића из Пиромана за превару, зато што је оптужени
Петровић отерао гвоздена воловска кола са јармом и канатама
за суму од 1.500 круна иако су она вредела 2.000 динара (6.000
круна по тадашњем курсу). Суђење је настављено у београдском
Касационом суду све до новембра исте године. Касациони суд
је потврдио пресуду Првостепеног ваљевског суда те је процес
против Живојина Петровића окончан.55
Невена Марковић из Лукавца тужила је месном Суду Живојина Марковића, такође из Лукавца, због невраћеног дуга у јуну
1919. године. Поменути Живојин узајмио је од Невене суму од
300 круна и није враћао све до октобра 1920. године када је започет и процес. У јуну 1919. однос курса динара према круни
ОС, 1920. година, дел. бр. Ф-7-49/20. Занатлије су плаћале у форми разних
намета и обртног пореза и до 35% од своје зараде. Из доступних архивских
фондова није нам познато шта је било у случају закупца Тешића – нап. аут.
53
ОС, 1920. година, дел . бр. 157/920
54
ОС,1920. година, дел. бр. Ф-155/1920.
55
Исто, дел. бр. 382. Касациони суд је установио да у поменутом случају није
било преваре ни изнуде, него само слабе трговине и неразумевање финансијских прилика тог времена - нап. аут.
52
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био је 1:2, а октобра 1920. круна није било у платном промету,
него само динарско-крунских новчаница, па је на основу овог
паритета Живојин покушао да сам процес девастира; пошто у
томе није успео, он је покушао да се нагоди са са Невеном, али да
јој уплати 300 круна по државном курсу из априла 1920. године
и паритета 1 динар = 4 круне.56 Уместо вишеструко веће суме,
Живојин је покушавао да на име дуга уплати 75 динара. После
вештачења општина луковачка је донела пресуду по којој Живојин треба да исплати Невени 120 динара по тада важећем курсу.
Стога је Живојин поднео жалбу Првостепеном ваљевском Суду
који је децембра 1920. године својом пресудом потврдио пређашњу пресуду.
Априла 1920. године Велимир Радосављевић, трговац из Трлића, поднео је захтев пред тамнавским среским судом да му
се исплати сума од 3.568 круна и 22 облигације у вредности од
17.000 динара који су непознати лопови отели августа 1918. године.57Суд среза тамнавског проценио је да априла 1920. године
3.568 круна вреди 892 динара, а да облигације издате у динарима
вреде исто онолико колико су и вределе у ратно доба. Због тешке
привредне ситуације у земљи, Радосављевићу је саветовано да
поднесе молбу за надокнаду ратне штете.
Крајем 1919. и почетком 1920. године држава је још издавала
менице засноване на крунским новчаницама; тако је Александар П. Христић, трговац из Уба, примио 30.000 круна преко менице; Добросав Марјановић, кафеџија из Уба, пустио је меницу
на 15.000 круна дана 28. фебруара 1920. године.58
Дана 10. јуна 1920. године у Ваљеву је отворена филијала Прве
српске Земљорадничке банке, са центром у Београду. Филијала
Исто, дел. бр. Ф-2-4/20. Тужени Живојин Марковић је био у обавези да
плати све судске трошкове – нап. аут.
57
МИАВ, ОС, 1920. година, дел. бр. 3017. Опљачкани Радосављевић поднео
је тужбу аустријским окупационим властима августа 1918. године против
непознатих лица. Окупационе власти нису могле да гарантују за облигације,
иако су робу и новац узимали за своје ратне циљеве од поменутог Радосављевића, као ни за бројне друге дужнике који су му по овим облигацијама
дуговали. И док је вредност круна драматично опала (од ратних 7.136 до 892
у динарској противредности), вредност динарских облигација била је стабилна.
58
Исто, дел. бр. 778 и дел. бр. 2218
56
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је успостављена да кредитира акционаре – земљораднике, занатлије и трговце и да набавља пољопривредне справе и машине,
теглећу и приплодну стоку.59 Милорад С. Лазаревић, трговац –
гросиста из Ваљева био је пуномоћник филијале Прве српске
Земљорадничке банке у Ваљеву. Коста Петровић и Михаило Бабић били су чланови управе и највећи улагачи ове Банке. Годину
дана раније (1919.) у Ваљеву је формирана Ваљевска чиновничка
потрошачка задруга, која је својим члановима обезбеђивала по
нижим ценама разне прехрамбене и друге артикле. Велики број
градских чиновника, пензионера, као и њихових породица, учланило се у ово удружење које се старало о својим задругарима.
Године 1919. обновљен је рад Ваљевске задруге. Задруга је имала
мали почетни капитал када јој је обновљен рад, али је капитал
постепено растао. На ванредном заседању акционара Ваљевске
задруге у новембру 1920. године утврђена је стална главница акционара од 600.000 динара у сребру подељена на 6000 акција.60
Новембра месеца 1920. оснива се Ваљевска окружна банка.61
Ваљевска штедионица, Ваљевска задруга као и остали новчани заводи у Ваљеву давали су кредите имућнијим људима
вароши са годишњим интересом од 12% годишње.62Слична је
била ситуација и са бројним уговорима који су се тицали интабулационих дугова. Тако је хотелијер Драгутин (Драга) Секулић
септембра 1921. године узајмио од Ваљевске штедионице 200.000
динара, са тим да је целокупан износ са 12% годишњом каматом
требао да измири у року од годину дана. Том приликом стављена му је интабулација на имање, а хипотека на хотел.63 Секулић
је и од других новчаних завода позајмљивао новац под сличним
условима и није могао да одговори свим кредиторским обавезама, па је у наредном периоду запао у врло тешко финансијско
стање. Хотел је после његове смрти (1925. године) слабо радио, а
након тога је прешао у друге руке.
Исто, дел. бр. 887
МИАВ, ОС,1920 година, дел. бр. пр. 11-49/20
61
Милан Трипковић, Ваљево 1900-1941, стр.114, Милић Ракић, Ваљево, 1980.
62
У току 1919. и 1920. године ове кредитне установе давале су кредите на годишњем нивоу од 6%. Међутим, како је расла инфлација, тако су се повисиле
каматне стопе на 12% годишње, са тим да су позајмице вршене у временском
року од три до шест месеци, а изузетно дуже – нап. аут.
63
МИАВ, ОС, 1921. година, дел. бр.24078
59
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Јануара 1920. године Ваљевска окружна финансијска управа
добила је преко Команде Прве Армијске области у Новом Саду
заостали депозит бившег ваљевског аустријског војног суда.64
Средства су послата преко рачуна и делом су коришћена су као
средства Општине ваљевске у наредном периоду.65
Нису само грађани већ и државне установе мењале круне за
крунско–динарске новчанице. Тако је управа Окружне заштите
деце и младежи почетком 1920. године слала Окружној финансијској управи Ваљево више дописа у којима је тражила замену
маркираних крунских новчаница новом банкнотом. Замена истих извршена је у кратком року.66
ПОСЛЕДИЦЕ ВАЛУТНЕ КРИЗЕ ПО СТАНОВНИКЕ
ВАЉЕВСКОГ КРАЈА
Услед високе инфлације, расходи ваљевских судова били су
из месеца у месец све виши. Тако је Ваљевски привредни Суд је
у више наврата молио Министарство правде за отварање нових
кредита, који су служили за исплату чиновничких плата, дневница, додатка за скупоћу, канцеларијске потребе, за издржавање притвореника и др.67 Такође, Ваљевски суд је у већем броју
молби тражио од Министарства финансија да им одобре партије
кредита на месечном нивоу, које су се исплаћивале преко ваљевске окружне финансијске управе. Тако на пример, требовање
Акт је прослеђен ваљевском првостепеном Суду, а предале су га војне судије капетан Антон Сабљић и поручник др. Димитрије Милошевић. Од октобра 1918. до јануара 1920. године средства су чувана у благајни Матице
српске у Новом Саду. Укупно је било на рачуну 13.515,50 круна, 19.000 бонова Краљевства СХС у вредности од 19.000 динара, 665 динара, нешто девиза,
сандук дуката и златног накита у вредности од 7.000 динара – нап. аут.
65
МИАВ, ОС, 1920 година, дел. бр.53 и ОГВ, година 1920-1926, кут. бр. 170, пр.
бр. I, A2, 189/1923
66
Исто, дел. бр. 2-18/20 и ОС, 1921. година, дел. бр. 240. Финансијска средства за рад Дома стално су расла: октобра 1920. године требало је обезбедити
6.000 динара, а фебруара 1921. године 8.000 динара. Секретар окружне Државне заштите деце и младежи у Ваљеву био је Крста Тачевић, наставник,
један од водећих људи комунистичке партије у Ваљеву и посланик при Уставотворној скупштини Краљевине СХС – нап. аут.
67
Исто, дел. бр.14185 и 14229
64
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канцеларијског материјала за потребе Суда је у фебруару 1920.
године износило нешто више од 800 динара, али је због сталних
поскупљења исти у мају износио 4000 динара. Издржавање притвореника при општинском Суду фебруара 1920. године износило је 4000 динара, а у мају исте године већ 6500 динара. Слична
је ствар била са чиновничким платама, дневницама и додацима
за скупоћу: фебруара 1920. године за потребе чиновника било је
потребно 18.000 динара, а у мају исте године близу 25.000. Због
ниских и нередовних исплата судских послужитеља и чувара, у
чијем је раду било великих пропуста, затвореници из ваљевског
притвора више пута су се бунили против лоше хране и услова
тамновања, а било је и организованих побуна и бекства затвореника.
Министарство унутрашњих дела својим актом Ј.Б.бр. 1109 од
31.јануара 1920. године известило је Начелство среза и Суд општине ваљевске да је Земаљска влада у Загребу издала дана 20.
децембра 1919. године под бр.62686 наредбу да свако лице које
има намеру да путује у Загреб и околину и које жели остати у
њему дуже од 24 часа дужно је да набави дозволу за путовање.
Ову дозволу путовања издавало је Редарствено повереништво
за град Загреб. По наредби Министарства молбе за путовања у
Хрватску имале су се набавити преко надлежног општинског
Суда или надлежне полицијске власти писмено или депешом. У
молби су путници морали да назначе циљ путовања и дан одласка. Да би се осигурало ноћење путника у Загребу по механама
и хотелима, основан је при редарственом повереништву „Уред
за уконачење странаца“. Овај Уред показивао је странцима који
дођу у Загреб, где ће да преноће. Изричито по наредби Земаљске
владе, ниједан хотел ни механа, нису смели да приме путнике
на ноћење док исти не покаже потврду Уреда за Коначење странаца; трајање коначења ни у ком случају није смело бити дуже
од 3 дана. Ко би противно поступио наредбама Земаљске владе
бивао би кажњен до 2.000 круна и затвором до месец дана. По
одлуци Земаљске владе у Загребу штампани су бонови од 50 хелера (филера) које су и путници странци користили у интерној
употреби; овај вредносни папир био је нека врста општинског
новца, а хелери су се могли заменити за државни новац одговарајуће вредности. Министарство унутрашњих дела препоручи118
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вало је ваљевским органима да се ова наредба Земаљске владе
објави грађанству и да се овога имају придржавати сва лица,
сем војних и грађанских лица која путују службеним, односно
државним послом. Дозволу путовања могли су добити само поуздана лица. У случају да су се молбе слале телеграфски, обавеза
локалних власти била је да доставе конкретан предлог Редарственом повереништву да ли дотичну молбу уважити или је одбацити.68
Један број богатијих ваљевских троваца путовао је у Загреб и
околину, одакле су набављали пољопривредне и сточарске производе по нешто нижим ценама. У то време Загреб и Славонија
били су најбогатији реони за набавку многих прехрамбених и
других артикала, а војска се по повлашћеним ценама снабдевала
са ових области.69
Министарство саобраћаја доставило је маја 1920. године Објаву које је упутило на адресу Суда општине ваљевске у коме се
каже да је Министар саобраћаја својим решењем одобрио подвоз у односу на 25% пуне цене на државним железницама и бродовима најближим сродницима погинулих и умрлих српских
ратника. Да би искористили ове бенефите сродници су морали
да прибаве уверење своје општине и полицијских и војних власти да су заиста сродници погинулих и умрлих војника, као и
да плаћају непосредни порез држави мање од 15 динара годишње. Сродници су користили ова права само у случају да желе
да посете гробове својих почивших или желе да пренесу остатке
погинулих ратника и то само уз дозволу санитетских власти које
би им дозволиле пренос земних остатака.70
Након демобилизације 1919. и 1920. године многи бивши ратници, да би преживели у тешким околностима, без новца, упражњавали су у вароши ситне занатске послове. Такве особе су,
ОГВ,1915-1920 година, кут.бр.169, I,A2,4366/1920, пр.бр.2 и 11. Приликом
слања писама у поштанском саобраћају су још увек 1920. године се користиле таксене марке Краљевине Србије.
69
ОС, 1920. година, дел.бр. 224/20 и вид. Стенографске белешке ПНП Краљевине СХС, инв. бр. књ.1965 од 9. септембра 1920. године
70
ОГВ, I,A2, 6342/1920, пр.бр.34. Из доступних архивских фондова није нам
познато да ли су сиромашни сродници погинулих ратника преносили њихове земне остатке у ваљевски крај – нап. аут.
68
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најчешће, биле тужене од еснафских удружења општинским органима да се не придржавају законских прописа, те да чине нелојалну конкуренцију занатлијама који редовно држави плаћају
порезе. Општина је кажњавала овакву праксу ситних занатлија
од 100 до 200 динара у корист државне касе уз забрану држања
радње и бављења дотичним занатом.
Као што смо горе навели, услед високе инфлације плате и додаци на скупоћу увећавани су више пута годишње. Плате државних функционера су биле највише, а најмање су биле плате
радника и шегрта. Радно време у многим варошким радњама
било и до 15 сати дневно, а многи су бежали од газде и мајстора. Да би се прехранили у очајној ситуацији, многи сиромашни
родитељи су упућивали своју децу да изуче занат код варошких
мајстора како би што пре дошли до својих прихода. У нађеном
списку послодаваца у вароши Ваљеву сачињеном по наређењу
Начелника округа ваљевског из маја 1920. године налазимо да је
при ваљевским радњама радило 112 шегрта млађих од 18 година, од којих је 6 било шегрта од 8 година старости.71
У следећој табели даћемо приказ плата према звањима у 1920.
години72.

ОГВ, пр.бр. I, A2, 22/1814. Шегрти су радили у 87 варошких радњи – нап.
аут.
72
ОС, 1920. година, дел. бр.206/1920, дел.бр. 678 и дел. бр. 2673. Због инфлације плате су често флуктуисале, а повећање плата била је једна од буџетских
ставки ондашњег времена. Само судије Ваљевског првостепеног Суда у мају
1920. године имале су годишњу повишицу од 500 динара. На пример један
од служитеља Суда имао је од октобра 1920. године додатак на скупоћу за
шест чланова своје породице у износу од 558 динара. Додатак на скупоћу у
збирном износу од 13.440 динара годишње имали су председник Суда, сеоски кметови, писари и полицајци. Мерачи на пијаци, контролори, порезници, економи, служитељи имали су додатак на скупоћу у износу од 28.800
динара годишње. Најмање су у изворима заступљене радничке плате. Раст
радничких плата уследио је 1921-1922 године, а био је условљен и галопирајућом инфлацијом у земљи. Овде је дат приказ плата у првом кварталу 1920.
године у време динарско-крунских новчаница (вредност у крунама је била
x 4). Износи плата представљени су на годишњем нивоу. Треба истаћи да по
пројектованом буџету за 1920. годину додаци на скупоћу Краљевства СХС
били су већи него цео некадашњи буџет Краљевине Србије – нап. аут.
71
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Табеларни приказ плата у Ваљеву по професијама
1920. године
Звање

шегрт
радник
калфа
циглар
бабица
послужитељ
практикант
војни писар
апсанџија
железнички службеник
подофицир - каплар
судски писар
апотекар
учитељица
пушкар
свештеник
учитељ
поручник
лекарка
полицајац
контролор финансијске службе
порезник
војни апотекар I класе
марвени лекар - ветеринар
инжењер железничке секције
лекар
благајник суда
председник општине
мајор
судија
професор гимназије (пред пензијом)
потпуковник
председник суда
начелник округа
директор гимназије

Плата у динарима
200-220
260-450
300
550
640
660
720
950
960
1.080
1.700
1.800
1.800-2.000
1.900
2.000
2.000
2.100
2.200
2.250
2.400
3.000
3.000
3.000
3.150
3.500
3.700
4.080
4.200
4.500
4.500
4.800
5.500
6.000
6.000
7.000
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Колике су ово биле плате за оно време упоредићемо ако
дамо цене неких пољопривредних производа и стоке. Цена литре млека је била 2 динара, килограм сувих шљива 2,5 динара,
хлеб 3 динара (сомун од 2 кг), литар барањског вина 5 динара,
килограм пасуља 7 динара, килограм шећера 23 динара, за 100
килограма кукуруза требало је издвојити 80 динара, јагње је коштало 70 динара, коза 80 динара, крмача 500 динара, коњ 1.000
динара, во 1.700 динара. Цене луксузне робе као што су кафа,
шећер, пиринач, уље, страна алкохолна пића биле су изузетно
високе јер се за ове артикле плаћала висока трошарина.73 Међутим, и цене основних прехрамбених артикала биле су врло високе за просечног грађанина у земљи где је храна често имала већу
вредност од луксузних предмета. Власници газдинстава, кућа и
окућница плаћали су увећане порезе; држава је повећала порез
на земљиште, а годишње задужење непосредног пореза разрезивано је по различитим основама 1919. и 1920. године. Тако је
предратни непосредни порез на сеоско имање од 2 хектара зиратне земље износио око 5 динара, а у току 1920. године досегао
је више од 6 динара.74
Непријатељ је у време окупације одузимао стоку и средства
за рад што је утицало на велико осиромашење сељака ваљевског
краја. Међутим, спаљене општинске књиге су утицале да у почетМИАВ, Службене новине Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца бр.193 од
1. септембра 1920, стр. 1- 4, и Стенографске белешке ПНП Краљевине СХС
1919. година, инв.бр. књ. 1961 и 1962, од 27. маја, 18. јуна, 20 јуна 1919. и 1920.
година, инв.бр.књ. 1965, од 19. маја 1920. Трошарина на шећер и кафу износила је 100 динара у злату за 100 кг робе, а за пиринач и уље она је износила 20
динара у злату за 100 кг производа. Шећер се набављао у Аустрији, уље у Румунији, а због стања путева цене код крајњег потрошача биле су вишеструко
увећане. Цене разних артикала нису биле свуда исте, него су зависиле од
краја до краја и биле су изражене у крунама у западним деловима државе, а
у динарима у источним; многи текстови о политичком и финансијском стању земље, о тешком животу радника, њиховом стандарду и платама, па и
саме цене артикала у Радничким новинама али и у другој штампи биле су
подложне строгој цензури. Радничке и опозиционе листове државна цензура је немилосрдно гушила; многи су забрањивани само после пар бројева
излажења – нап. аут.
74
МИАВ, ОС, 1920. година, дел.бр. 119-3/1920 и дел.бр. 3114 ; Стенографске
белешке ПНП Краљевине СХС, инв. бр.књ.1962, од 6. јуна 1919, стр. 864-866;
Трипковић, наведено дело, стр.164-167
73
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ку није постојао порески распоред за задужење, а добар део порезника налазио се на војним дужностима у време формирања пореског система Краљевине СХС. Стање са непосредним порезом
било је једно од осетљивијих питања тадашњих власти. Један део
чиновника имао је у вароши повећих плацева, који су такође опорезовани по вишој стопи пореза. Због огромних финансијских
расхода државе, Министарство финансија је у својим службеним
дописима предлагало повећање партије појединих пореза у држави за 100% до 400%. Многи опозициони посланици у Привременом Народном представништву (ПНП) су сматрали да је решење
у равномерном распоређењу пореза, тј. ако се опорезују порески
обвезници сразмерно јачини њихове пореске снаге. Напоменућемо да су особе које су тражиле инвалидску потпору од државе морале, између осталог, да прибаве документацију о вредности непосредног годишњег пореза. По члану 15 Закона за стицање права
на инвалидску потпору каже се да ако породица преминулог ратника не плаћа више од 15 динара непосредне годишње порезе има
право на помоћ, али ако је ова вредност износила преко 15 динара
сматрало се да је то богато домаћинство која нема права у остваривању инвалидске потпоре.
Из табеле приложених плата примеђује се да је војни позив
добро плаћен, да је носио друштвени углед; то је и разумљиво јер
држава имала потребу да у нестабилним политичким и економским приликама додатно унапређује положај војске, те не чуди
податак да су плате официра биле међу највишим платама у државном сектору. Команда Дринске дивизијске области у Ваљеву
примила је у службу већи број писара и варошких мајстора, који
су имали плату далеко вишу него у цивилном сектору.75
МИАВ, ОГВ, 1920. година, кут.бр.169, војно одељење, пр.бр. 63 и 65, и Стенографске белешке ПНП Краљевине СХС инв.бр.књ.1961 од 19. маја 1919. године, стр.383. Додаци на скупоћу подофицирима износиле су 1.400 динара
годишње. Инвалидске потпоре официра биле су значајно веће него њихове
плате. Колике су у то време биле војне плате и колики је био утицај војске
најбоље нам је исказао др Гавра Манојловић у свом говору на 117 седници
ПНП Краљевине СХС од 1. септембра 1920 у коме се каже да „ чиновници
у нас са 40 година академичке службе имаду плаћу, коју имају по најновијој
наредби господина министра војног наредници. Мени се чини, да некакав
дух долази ка нама из времена Угарске под Вербецијем 16. вијека, када је
само војник, то јест жентри племић био члан државе“.
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Крајем 1919. и 1920. године коначно је уређено стање чиновничких пензија, које су увећане: на тај начин је решено једно
врло осетљиво питање ваљевских пензионера, који су од септембра 1919. године добијали од државе веће износе, и то од 215 до
300 круна.76
Инфлација и немаштина утицали су и на смањење издатака
за здравствене потребе вароши. Тако је у току 1920. године потрошено укупно 4.675,70 динара за лечење болесника при окружној болници. Постојала је идеја комунистичке Општине да се
подигне општинска амбуланта и једно модерно јавно купатило,
али у недостатку средстава грађење ових објеката остављено је
за наредна времена.77Слична је ситуација била и са средствима
за оправку путева и мостова. Општина је за ову намену уложила 40.288,95 динара, а стварне потребе су биле око 100.000 динара.78Исте, 1920. године, Дринска Дивизијска област је наложила оправку војних зграда у Ваљеву а уложена сума износила је
101.972,88 динара.79Начелство округа ваљевског уложило је за
оправку поштанско-телеграфске станице у Ваљеву и за оправку
окружне болнице у Ваљеву 3.927,92 динара.80
Маја 1920. године Министарство за исхрану забранило је извоз хране из земље, по ранијој уредби Владе о монополисању
извозне трговине, што је довело до пада цена пољопривредних
производа. Многи закупци и трговци који су куповали од сељака пољопривредне производе услед забране доведени су до пропасти, па је роба пропадала и као таква продавала се по више76
МИАВ, ОС, 1920. година, дел.бр. 763, 1846 и Службене новине Краљевства
Срба, Хрвата и Словенаца од 29. јула 1919, стр.4. На предлог Министра финансија Министарски савет је одобрио нове додатке на плате и пензије од 18.
јула 1919. године. У изворима налазили смо известан број молби ваљевских
пензионера за побољшањем њиховог положаја, јер су многе пензије у вароши износиле једва 70-80 круна.
77
ОГВ, Буџет за 1920. годину са рефератом Суда Одбору Општине Ваљево,
штампарија „Чика Љуба Ненадовић“, Ваљево, 1920.
78
ОГВ, 1915-1920 година, кут.бр.169, пр.бр.6. Познато је колико је страдао ваљевски крај у току Првог светског рата: путеви у срезу били су очајни, а многи мостови срушени или оштећени. Након рата градитељи су секли коров,
шикаре и шуме да би оспособили старе и пробили нове путеве – нап. аут.
79
Исто, пр. бр.13, 31, 47 и 62
80
Исто, пр. бр.3,11 и 15
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струко умањеној цени сиротињи у градовима. Оваквим мерама
нарочито је био погођен сељак ваљевског краја који је продајући
бољу пшеницу и кукуруз надао се финансијској добити, али је
врло био погођен падом вредности своје робе коју је продавао
и огромном скупоћом других артикала које није могао да купи.
Делегати из Обреновца и околних места су молили министра за
исхрану да се помогне сељацима тамнавског и посавског краја, јер је забрана извоза хране значила за произвођаче и трговце
потпуни финансијски крах. Због нестабилности на тржишту, сељаци и извозници су скоро целокупни род шљиве употребили
у производњу ракије, што им је било рентабилније, али је прехрамбена политика државе и колубарског краја овим доведена
у јако тешко стање и доносила је губитке на милионском нивоу.
Министарство није изашло у сусрет сељацима, али их је упутило на Средишњу задругу и Подунавско трговачко друштво;
међутим, нико није могао сељака да финансијски потпомогне
због тешких привредних услова у земљи. Роби коју су нудили
трговци и сељаци цена је преполовљена, а још је више опала кад
се прелазило са крунско-динарских на динарске новчанице.81
Занимљиво објашњење тадашњих прилика дали су представници комунистичке Општине формиране августа 1920. године у
Ваљеву.82 По њима, општинска власт је у првим годинама након
рата издавала дућане и пиљарнице по много вишим ценама, поМИАВ, ОС, 1920. година, дел.бр.519/1920 и Стенографске белешке ПНП
Краљевства СХС, 1920. година, инв.бр.књ.1965, седница од 19. маја, 7. јуна,
15. јуна, 1. јула, 9. септембра и 13. октобра 1920. Сељак ваљевског и обреновачког краја од својих пољопривредних производа више није могао да купи
теглећу стоку, пољопривредне алате, памук, семе, со, петролеум, шећер и
друге артикле. Нагли скок цена додатно је осиромашио велики број сељака,
па је и производња живежних намирница на селу била све мања. Иако је
септембра 1920. године на име ратног плена ваљевском крају од стране Владе
додељено око 600 грла крупне стоке, овај број је био апсолутно недовољан за
опоравак сељаштва у Западној Србији. Такође, обнављању пољопривредне
производње није ишло у прилог стално позивање сељаштва ваљевског краја
на вишемесечне војне вежбе, а све у време жетве, па је жетва 1920. године у
ваљевском крају подбацила за преко 40% – нап. аут.
82
Милорад Радојчић, Мирко Обрадовић (1858-1932) – раднички трибун и револуционар, Гласник МИАВ-а бр. 48, стр. 18-66, Ваљево, 2014. Мирко Обрадовић је августа 1920. године постао председник Општине, а писар-деловођа
Суда био је Драгојло Дудић – нап. аут.
81
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дизала је цене својим имањима, а на власт су се угледали и приватни власници, па су комунисти оптужили своје претходнике
да су директно на тај начин учествовали у подизању скупоће у
вароши. Претходна власт је оптуживана да је легло несавесних
чиновника и корупције. Том приликом дат је један пример недомаћинског управљања: наиме, „у време аустроугарске власти
окупатор је из једног дела Боричевца извлачио по 4 -5 вагона
пшенице и неколико вагона кукуруза, док се данас (1920) исти
тај Боричевац даје под закуп од Општинских власти по цени од
1.710 динара годишње, с тим да закупац не сме да даје сељацима
околних села ово имање у попашу“.83
Због велике скупоће, наднице, које су често закидане радницима, нису могле да покрију основне трошкове живота.84 По
радничкој Уредби од септембра 1920. године радници су се изборили за осмочасовно радно време, али су радничке плате и
даље биле испод сваког минимума (вид. табелу горе). По овој
Уредби, остављено је слободно уговарање рада између радника
и послодавца, али је ово законодавство било само на папиру. Да
би увећали своја мизерна примања ваљевски радници су, као и
у другим местима, били приморани да раде за дневницу од 13 до
15 сати дневно. Обзнаном из децембра 1920. године забрањена
су сва синдикална права радника, али су укидани и колективни уговори радника. Убрзо након Обзнане многи послодавци су
смањивали ионако мале радничке плате, а дошло је и до непоштовања слободе најамног рада. Вредност роби је стално расла,
а запрложена пољопривредна газдинства слабо су се опорављала, јер се велики број мобилисаних вратио у своја села тек 1920.
године. Глад је била свеприсутна у вароши на Колубари. Цене
основних животних намирница између 1914. и 1920. године порасле су и више него десетоструко, а нове динарске новчанице и
финансијске реформе нису успеле да смање инфлацију и подигну
животни стандард становништва.85 Тако на пример, цена хлебу
МИАВ, ОГВ, 1915-1920 година, кут.бр.169, бр.пр. 20 и 59
Стенографске белешке Уставотворне скупштине Краљевине СХС I књига,
инв. бр. 1963 од 22. априла 1921. године
85
Стенографске белешке Уставног одбора Уставотворне скупштине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца I књига, инв. бр. 1967/III, стр. 33. По излагањима народних посланика, услед инфлације, просечне цене животних на83
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је од 1914. до 1920. године порасла 15 пута, па је просечни надничар у Ваљеву радио само да се прехрани.86 Један кратак одсечак
из савременог извора говори нам колико је био тежак положај
радника у то време, а исказали су га у својим интерпелацијама
у ПНП представници социјалдемократа: - “ прилике радника
у земљи су несносне и терају у право очајање. Вредност новца
стално, брзо и катастрофално пада, цене у производима пењу се
из дана у дан. Килограм кукуруза је 7 круна, маст је преко 45
круна килограм, килограм соли је 12 круна, килограм кромпира
је 5 круна, кафа која долази из Италије је 90 круна килограм. Шећер килограм је 60 круна, литар уља је 100 круна. Цене основних
намирница које се увозе, али и оних које има довољно у земљи
је невероватно висок. За породицу просечну од 5 чланова за најнужније потребе треба дневно 6 круна, а у то није урачунато потреба у новом оделу и обући, ни потреба у књигама и новинама,
ни потреба у цигаретама и дувану, ни трошак за стан. Стварне
плате, које примају радници, службеници и нижи чиновници
већином су знатно мање и у огромној већини случајева достижу
тек половину горе поменутог износа. Хитна је потреба и хитан је
захтев, да се нарочито радницима обезбеди под сваку цену егзистенцијални минимум, минимална плата која би се периодички
утврђивала од стране нарочитих комисија, и коју би морала држава да обезбеди, без обзира на отпор делодавца. У исто време,
наравно, морале би се увести максималне цене свим намирницама и свим потребама: преступе максималних цена мора се казнити тако да ће их свако морати да поштује, већ и самога страха
пред казном. За ове преступе треба стварати нарочите судове,
који би брзо доносили пресуде. Опстанак радника, службеника
и свих оних, који живе само од плате или наднице мора постати
независтан од несталне вредности папирног новца. Сва трговимирница повећале су се за 100%, док су се радничке наднице увећале у истом
периоду само за 60%. Борба против скупоће, високих цена и оскудице била
је једна од најзаступљенијих тема и у Привременом народном представништву. О високим ценама и тешким условима живота становништва готово
да није било министра и посланика који није изнео своје опсервације – нап.
аут.
86
Стенографске белешке ПНП СХС 1920. година, инв.бр.књ.1965, стр. 402403 – интерпелација социлајдемократских посланика у ПНП од 26. марта
1920. године
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на житом и брашном мора да пређе у државни монопол. Држава
мора створити организацију, која има да буде довољно контролисана, а која ће имати једина право да купује жито и брашно,
евентуално још и друге важније животне намирнице. Спекулације житом и брашном морају престати. Средства да се помогне
тиме најсиромашнијима морају се наћи. Дужност државе је да
их нађе. Морају се одузети сва нагомилана богатства у сопственост државе и друштва и тако извршити веома потребну предају
имовине87.“
У радњама ваљевских месара код Касапа, сиротиња је куповала суве кости, а проја и зелениш били су основни прехрамбени артикли.88Због малих плата, раста цена и велике скупоће у
току 1920. године радници Ваљева су се више пута бунили, што
је у неколико наврата прерасло у радничке штрајкове. Треба напоменути да саме цене живежних намирница у ваљевском крају
су биле далеко више од новоприпојених области Краљевства, па
се дешавало да оно што се у Ваљеву купи за 10 динара то исто у
Хрватској или Словенији вреди 10 круна.89 Ерозија динара која је
настала крајем 1920. и наредних година утицала је да се динарско–крунска новчаница користи још дуго у платном промету земље. Такође, тешке политичке прилике у земљи, као и проблеми
у раду уставотворне скупштине нису повољно утицале на решавање валутног питања Краљевине.90
Исто
МИАВ, ОС, 1920. година, дел. бр. 1372 и казивања Љубице Младеновић-Спасојевић, а по причи њеног оца, забележена јуна 2001.
89
Милан Трипковић, Ваљево 1900-1941, стр.165-66, „Милић Ракић“ Ваљево,
1980. и Иван М. Бецић, наведено дело, стр.135. За просечну надницу, ако је
примана на време, радник је могао да купи нешто хлеба, меса и соли. Док
је вредност крунских и крунско-динарских новчаница опадала из месец у
месец цене су расле, а наднице су се слабо повећавале. Што се тиче саме
вредности круне поједини угледни словеначки економисти сматрали су да
је вредност круне око 15% од вредности нове крунско-динарске новчанице.
90
Стенографске белешке уставотворног одбора Уставотворне скупштине
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца књ. I (1967/III) и књ. II (1968/III);
Стенографске белешке Уставотворне скупштине Краљевине СХС, I књига,
инв.бр.1963 од 28. јануара и 18. априла 1921. године, Велика Србија, лист
српске странке, бр. 1 и 2 од 8. и 15 маја 1921. године и Бранко Петрановић,
поменуто дело, стр. 49-53
87

88
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Summary
In autumn 1915, following the occupation of Serbia by the Central Powers
coalition (Austria-Hungary, Germany and Bulgaria), the Austro-Hungarian krone
was introduced into the Serbian monetary system. However, Serbian dinar, despite
being out of circulation, had a higher value than krone due to krone’s wartime
steep drop of value. After the end of the World War I and the formation of the
Kingdom of Slovenes, Croats and Serbs (SCS) in 1918, masses of nearly worthless
krones flooded the payment system of the newly formed state. Several currencies
were in circulation in all parts the Kingdom, so the Government and the Ministry
of Finance had to unify currency as soon as it was possible. Therefore, the krones
were sealed, but that did not help because a great number of money smugglers
appeared. This is the reason why in 1920 a new dinar-krone banknote was issued,
replacing the devalued krone that was exchanged to dinars at rate of 4 to 1. Despite
its weakened nominal value, it survived a bit longer, and in late 1920 the new
minted dinar was issued with all markings of the newly formed state.
The municipal authorities of Valjevo received many telegrams and notices
regarding recovery and overcoming of difficult financial circumstances from the
Ministry of Finance, Ministry of Justice and other entities. The authorities thus
informed the citizens of Valjevo about the financial transations, sealing, marking
of krones, exchange rates of dinar and krone, their exchange and introduction
of new banknotes. This surely caused a lot of problems and misunderstandings
and most of the telegrams stated that false news about the quality of money were
spread and confused the masses. Due to occurrence of money counterfeiting and
smuggling, most of the telegrams were sent to the town Court, i.e. to the District
Offices. These entities had executive and judicial roles in further prevention.
Due to money devaluation, most of disputes at the Valjevo county courts
were about properties. Withdrawal of one and introduction of another currency
usually generated a vacuum and the citizens had a hard time getting through
the economic and financial hardships of the time. The prices were inflated due
to money devaluation. Wholesale and retail prices rose significantly and in 1920
they were several times higher than before the war. Craftsmen and merchants of
Valjevo, freshly demobilized, could not have commenced their work immediately.
The severe winter of 1919/1920 and the rainy spring halved the crop yields, peasants
were forced to take loans at high interest rates, there were shortages of goods, the
state prevented export of food items through intervention and the urban citizens
were stricken by famine. The State and the Municipality did little to improve the
living standard of the citizens, while the communists and various leftist elements
were attacking the government. These circumstances were the reason of the social
movement strengthening in Valjevo and lead to formation of the Communist
municipality in 1920.
Around that time, the Board for State Support for Children and Orphans was
formed to support the ill and the poorest children of the killed soldiers. However,
the number of their pleas was high, while the state of the public finances was less
than weak: therefore, the support was low, irregular and hard to get. Many children
and their guardians were not able to receive this financial support. Support for the
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fallen soldiers was even harder to get: extremely complex administration, minimal
legal benefits and making the legal requirements for receiving support stricter
prevented many people from receiving the support. The heavily indebted and
damaged state increased the taxes which additionally burdened life and welfare of
both urban and rural populations.
The wages of the time were very low, barely sufficient for survival: nevertheless,
the state-employed white-collar workers were in a better situation in comparison
to the blue-collar workers, interns and assistants. Although the wages in the public
sector rose slowly, there were additional payments per day, which was impossible
in the private sector. Numerous craft and merchant stores in Valjevo did not offer
such benefits. This is the reason why the dissatisfaction with the Municipality and
the state was strongest among the blue-collar workers and the poorest members
of society. Under such circumstances, the communists won the election in 1920
and formed the Communist municipality. Taxes and various state fees, as well an
uncontrolled rise of prices and money devaluation resulted in high inflation that
would reach its peak after 1920.
Economic, social and political difficulties did not help the Municipality that
tried to adapt the public buildings, roads and bridges, but there simply was no
money for that. It is noticeable that only the army had a larger budget, so many
military facilities and roads were adapted and the materials were purchased. The
state and the society had the need to improve the status of the army. Military
officers were distinguished citizens and their wages were among the highest in the
public sector.

130

Валутно питање и његове последице на ваљевски крај 1920. године

Извори и литература
Архивски извори
– Међуопштински историјски архив Ваљево
– Фонд: Општина града Ваљева (ОГВ), 1918. година, кут.бр.165 и 166
– ОГВ, 1919. година, кут. бр.168
– ОГВ, 1920. година, кут.бр.169 и 170
– Фонд: Окружни суд Ваљево (ОС), 1920. година, неинвентарисана
грађа, 31 кутија
– ОС, 1921. година, неинвентарисана грађа, 10 кутија
– Библиотека штампане ствари, оштећене! Скупшина стенографске белешке 1916-1920, 3 кутије, Стенографске белешке Привременог
народног представништва Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца;
Стенографске белешке Уставотворне скупштине Краљевине СХС
1920-1921. и Стенографске белешке Уставотворног одбора Уставотворне скупштине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, књига I и II
– Службене новине Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца 1919. и
1920.година
– Велика Србија, лист српске странке, бр. 1 и 2 , мај 1921. година
– Нумизматичка збирка Народног музеја Ваљево, збирка папирног
новца, пописни број LIX (59)
– Казивања Загорке Параментић и Љубице Младеновић - Спасојевић
Литература
– Бецић, 2003, 121-149, 180 - Иван Бецић: Финансијска политика
Краљевине СХС 1918-1923, Стубови културе, Београд, 2003.
– Поповић, Мишић, 1929, 12, 29-32, 494-501 – Новак Поповић, Душан Мишић: Наша домаћа привреда, фактори, стање, унапређење,
Издавачка књижарница Геце Кона, Београд, 1929.
– Петрановић, 1978, 41- 42, 49-53 – Бранко Петрановић: Историја
Југославије 1918-1978, Нолит, Београд, 1981.
– Трипковић, 1980, 114-166 – Милан Трипковић: Ваљево 1900-1941,
Милић Ракић, Ваљево, 1980.
– Радојичић, 2014, 18- 66 – Милорад Радојичић: Мирко Обрадовић
(1858-1932) – раднички трибун и револуционар, Гласник МИАВ-а бр.
48, Ваљево 2014.
Сајтови
www.ubs-asb.com/Portals/0/Casopis/2018/4/UBS-Bankarstvo-4-2018Novac.pdf
https://scindeks-clanci.ceon.rs./data/pdf/1451-p.Pdf

131

Дејан В. Поповић

w w w.arheo-amateri.rs/2012/05/kovani-novac-kraljevine-shs-i-kraljevine-yugoslavije
https://subotickaistorija.wordpress.com/ex-panonia-15-16-dr-zoltanmesaros-dr-messzaros-zoltan-promena-suverena-u-subotici-1918-godine/

132

ПРИЛОЗИ
SUPPLEMENTS
UDK=616.912(497.11) „Ваљево 1972“

Дејан В. Поповић

Ваљево
dejan.popovic0@gmail.com

ПРЕВЕНЦИЈА ВЕЛИКИХ БОГИЊА У ВАЉЕВУ И
ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ 1972. ГОДИНЕ
Апстракт: У раду се говори о превентивним активностима Општине и
медицинских радника на сузбијању великих богиња у ваљевском крају 1972.
године. На који начин је организовано вакцинисање становништва, како су
се медицинске екипе Ваљева и околних места организовале, како је текла
превенција у овим срединама, тема је овог рада. Дати су поједини сегменти
санитарне политике града на Колубари, као и историјат ове болести у ваљев
ском крају.
Кључне речи: историјат великих богиња, епидемија, др. Радомир Стан
ковић, рад медицинских екипа на терену, вакцинисање, имунизација, пре
венција.

Епидемија великих богиња у СФРЈ коју су државне власти про
гласиле марта 1972. године изазвала је велику панику становни
штва како у целој држави, тако и у граду на Колубари. Ванредно
стање, време неизвесности, као и велики редови за вакцинацију
становништва на бројним пунктовима у граду оставили су неиз
брисив траг у сећањима наших старијих суграђана. Међутим,
мало је познато да је епидемије великих богиња – лат. variola
vera – било и раније у ваљевском крају и у многим деловима он
дашње Србије.
Први помен великих богиња у ваљевском крају потиче из
1734. године, када је ова болест заразила сељане села Гукош
крај Љига. Од тада се ова опака болест појављивала више пута
у 18. и у 19. веку, а главни разлог њеног ширења била је велика
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културна заосталост становништва, али и Отоманског царства
које је врло мало улагало у здравствено просвећивање станов
ништва. Болест је била веома тешка, а у животу остављала је ве
лики број слепих, глувих, нагрђених и рањавих (рошавих) људи
по лицу. У та давна времена болеснике лечили су свештеници
и видари калемљењем краста са човека на човека.1 Међутим,
овакав начин лечења који је опстао до владавине кнеза Милоша
био је веома опасан, јер су се калемљењем преносиле друге за
разне болести. Прва вакцина коју је пронашао британски лекар
Едвард Џенер 1796. године, употребљена је у Србији 1826. године
и тада је извршено прво калемљење великих богиња у Србији
које је извршио један лекар2. Тада је извршено пелцовање деце
имућнијих чиновника из Крагујевца. Тако је др Вита Ромито
пелцовао и трогодишњег кнежевића Михаила, сина кнеза Ми
лоша. Вакцина против великих богиња „за калемљење краста“ у
Србији набављала се у Бечу. До тог времена у Србији је по негде
сваке године избијала епидемија великих богиња, а смртност од
ове болести износила је нестварних 50% до 70%. Народ у Србији
показао је велико неповерење и отпор према вакцинацији и ле
карима, делом зато што је вакцинисање требало платити, па се
више обраћао свакојаким надрилекарима. Прво су вакцинисана
у Србији чиновничка, варошка деца. Године 1837. поново се по
јављује епидемија великих богиња у ваљевском крају и то у азбу
ковачком и подгорском срезу, а највеће жариште болести било је
у селима Кошљама и Шушеоки. Почетком 1839. године избила је
до тада највећа епидемија великих богиња у Кнежевини Срби
ји, а кнез Милош је издао наређење да се крене у борбу против
смртоносне болести. Те године изашла су прва Правила за калемљење богиња. На основу одредаба овог правилника цепљење
је убудуће била обавезна пракса и вршило се по свим општина
ма у Србији сваке године. Цепљење становништа обављали су
искључиво окружни лекари и хирурзи. Изричито је забрањено
У старијим изворима вакцинација се звала калемљење – нап. аут.
https://www.blic.rs/slobodno-vreme/vesti/EdvardDzener – приступљено дана
1. 07. 2019. Колико је вакцинација била епохално откриће којим се спасао од
смрти огроман број људи у свету говори и податак да је Наполеон Бонапарта
1805. године увео обавезну вакцинацију у француској војсци. Том приликом
император је доделио орден Џенеру, без обзира што су две државе биле у
тешком и крвавом рату.
1
2
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свима осталима да врше калемљење у народу. Захваљујући овом
правилнику, Србија је била једна од првих европских замаља
која је увела заштитно калемљење против великих богиња.3
Овим правилилником била је прописана тарифа лекара, тако да
за калемљење варошана следовала награда од 1 цванцика, а за
сељаке пола цванцика по особи. Ако се цепљењем по први пут
богиње нису примиле, лекар је био обавезан да их други пут ка
леми бесплатно. За најсиромашније који су се цепили, лекарима
је плаћала држава. Калемљење је обухватило нешто већег маха
у народу и трајало је у лето и јесен 1839. године. Међутим, поно
во се јавио отпор међу народом, нарочито у колубарском срезу,
који је вођен крилатицом „ да не треба лека док је века“ одбијао
да пелцује децу, па је Санитетско одељење Министарства уну
трашњих дела морало да ангажује свештенике ради едукације
становништва. Године 1840. опасност од великих богиња сведе
на је на мању меру. Па ипак, и поред цепљења становништа 1839.
и 1840. године богиње су се поново појавиле код становништва
које није било пелцовано у селу Јабучју у колубарском срезу и у
селу Стубо у подгорском срезу. Санитетско одељење је због не
довољног броја лекара било присиљено да обучи већи број лица
и да их оспособи вештини калемљења.4
Године 1842. избила је свом жестином епидемија великих бо
гиња у подгорском селу Драгијевици и том приликом усмртила
већи број лица. Исте године изашао је Уредбени додатак с правилима за калемљење богиња. Овим додатком било је наређено
свим свештеницима, кметовима и чиновницима да објашњавају
народу потребу за калемљењем. За оне који су пружали отпор
пелцовању и нису се придржавали државних одредаба била је по
први пут предвиђена строга казна. Санитетско одељење је ради
пружања примера народу наредило да сви свештеници, старе
шине, чиновници прво калеме своју децу, па онда осталу. Од тог
времена уведена је одредба да је забрањен упис непелцованим
младићима у гимназију, лицеј или богословију, као и одлазак
на изучавање заната или трговине. Репресивније државне мере
Аустријски Правилник о калемљењу богиња из 1836. године послужио је
као главни узор и пример за израду Правилника који се примењивао од 1839.
године у Кнежевини Србији – нап. аут.
4
Лекари који су службовали у Србији тог времена већином су били странци
или Срби из Хабзбуршке монархије – нап. аут.
3
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дале су опипљивије резултате. Тако је 1844. године др. Штекер у
посавском срезу калемио 6350 лица а ваљевски окружни лекар
Ф. Будаи у подгорском срезу калемио је 2698 деце. На тај начин
укупан број пелцованих лица те године у ваљевском крају из
носио је преко 13.400 лица. Следеће, 1845. године у тамнавском
срезу пелцовано је 6749, а у колубарском 2285 лица.5
У време владавине кнеза Михаила и кнеза Милана Обренови
ћа отпочело је масовније калемљење народа против великих бо
гиња, а забележен је и мањи степен обољевања. Томе је допринела
чињеница да је Србија имала већи број лекара него у претходним
деценијама као и већ стечена имунизација оних који су одрани
је били пелцовани. Треба да се напомене да је стварање народне,
а потом и стајаће војске у Србији пратило масовније пелцовање
војника. Ипак, у време српско-бугарског рата 1885. године поја
вио се већи број случајева вариоле међу војском. У шумадијској и
дринској дивизији између октобра и децембра месеца исте године
имали смо неколико десетина оболелих војника. Српска Врховна
команда наредила је хитну изозацију болесника и строге хигијен
ске прописе у свим сталним, привременим и пољским болницама
на војишту. Вариола се јавила у Бабушници, Књажевцу, Неготину,
Зајечару, Црноклишту а њеном ширењу погодовало је слаб квали
тет вакцине, инфективни болесници и рањеници који нису били
размештени по болестима ни изоловани. Ново калемљење које је
извршено 1886. године, показало се као успешно јер смртних слу
чајева од вариоле више није било. По речима др Владана Ђорђеви
ћа није само недостатак лекара резултирало великом епидемијом,
него су хигијенске навике код српског сељака, тј. војника и његов
менталитет били још већи проблем6.
Начелство округа ваљевског послало је фебруара 1905. године
Министру унутрашњих дела годишњи извештај лекара округа
ваљевског о стању здравља народа за 1904. годину, из кога са
знајемо да је те године у срезу успешно калемљено 5056 деце од
великих богиња, али да их је услед разноразних разлога остало
невакцинисано 641. Од овог броја ревакцину је примило 1198
Драгољуб Дивљановић, Здравствена култура ваљевског краја у првој половини XIX века, стр. 5, 71-80, Београд, 1971.
6
Ђорђевић др Владан, Историја српског војног санитета, стр. 118, 264-265,
280, 304-309, Српско лекарско друштво, краљевско-српска државна штампа
рија, Београд, 1886.
5

136

Превенција великих богиња у Ваљеву и ваљевском крају 1972. године

деце, а калемљење се вршило анималном лимфом.7 Непуну де
ценију касније, епидемија великих богиња избила је у мионич
ком крају: 1913. године, у селу Кључ оболело је од ове опаке боле
сти око 30 мештана. Од тог броја у највећим мукама умрло је 20
лица, а своје утиске о овој тешкој заразној болести шест деценија
касније испричао је читаоцима листа Напред Милорад Живко
вић, земљорадник, један од преживелих.8 Последња епидемија
великих богиња у Србији забележена је 1930. године, а отад се
сматрало да је ова опака болест искорењена. Тридесетих, четр
десетих и почетком педесетих година 20. века у ваљевском срезу
вршено је масовно пелцовање деце од ове болести, а вакцинаци
ју је обављао и срески лекар Пантелија Панта Јанковић.9 После
завршетка Другог светског рата, вакцинисање мале деце против
великих богиња вршено је у атару ваљевских села, а вакцина
цију су вршили бројни лекари (др Невена Петровић, др Марија
Влатковић и други).10
Међутим, поновна појава великих богиња у рано пролеће
1972. године, показала је здравствено неписано правило да што
је нека болест мање присутна, да је на њу популација мање иму
на. Епидемија великих богиња која се ширила Косовом и већим
градовима у Србији мобилисала је здравствене, милицијске и
војне власти ваљевског краја да што брже реагују и изврше пре
венцију ове тешке инфективне болести.11
Медицинске прилике у ваљевском крају почетком седамде
сетих година 20. века биле су добре, а вакцинација деце против
заразних болести била је обавезна пракса. Тако је на подручју
лајковачке општине фебруара месеца 1972. године отпочела
вакцинација деце против дифтерије, тетануса, дечје парализе,
туберкулозе и великог кашља на десетак локација.12 Овом вак
Бранко Перуничић, Град Ваљево и његово управно подручје 1815-1915, стр.
1184, Историјски архив Ваљево, Ваљево, 1973.
8
М. Витезовић, Преживели од великих богиња прича, „Напред“ од 14. априла
1972. године, бр.1212, стр.7
9
Казивања др Зорана Јанковића, забележена 17. 4. 2018. Вакцинисање је
вршено највећим делом по школама и месним канцеларијама.
10
Казивања Олге Јеремић, забележена 2. 5. 2018
11
www.vreme.com/cms/wiew.php?id=1041070 приступљено дана 7. 4. 2018.
12
„ Лајковац: Вакцинација деце“, Напред од 25. фебруара 1972, бр. 1205, стр. 9
7
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цинацијом била су обухваћена деца рођена до 1971. године, која
до тада нису била вакцинисана. Дана 18. марта 1972. у Ваљеву
је формирана Заједница здравствених радних организација по
дручја Ваљева, а за председника Извршног одбора Заједнице иза
бран је др Радомир Станковић, директор Медицинског центра у
Ваљеву. Заједница је обухватала Медицински центар у Ваљеву,
Диспанзер за медицину рада „Крушик“, Апотекарски центар Ва
љево и домове здравља у Љигу, Убу, Осечини и Пецкој. У надле
жност новоформиране Заједнице спадало је доношење планова
здравствене заштите у колубарском крају, развој мреже и капа
цитета здравствених организација, њихове опреме и стручних
кадрова, као и инвестиције у здравству. У раду Заједнице битну
улогу су вршили др Реља Калембер, др Цветко Томић, др Света
Станојевић, др Веселин Јовановић, др Живота Ковачевић, др Је
врем Марковић и други.13
Заједница је прве званичне информације о појави великих
богиња добила дана 19. марта 1972; наредних дана је формиран
Штаб за карантинске болести у Ваљеву, за чијег начелника је по
стављен др Радомир Станковић.14 Одређена је хитна вакцинаци
ја здравствених, угоститељских радника, припадника милиције
и поште, која је довршена до 25. марта, а вакцина је добављана из
института Торлак. Узнемирено информацијама које је добијало
незванично, а потом преко радија и штампе становништво је до
лазило у медицинске центре да се информише и сâмо вакцини
ше, а убрзо је уследила и директива званичних државних органа
из Београда.15 Одлучено је да се прво вакцинишу становници
већих насеља у округу, а потом и сеоско становништво. Дана 27.
марта Штаб за карантинске болести у Ваљеву је одржао састанак
са директорима медицинских установа ваљевског краја, на ко
Основана заједница здравствених радних организација подручја Ваљева,
Напред од 24. марта 1972, бр. 1209, стр. 9
14
Због недостатка валидних историјских извора нисмо у могућности да
потврдимо тачан датум формирања Штаба за карантинске болести у Ваљеву.
Ипак, знамо да је формиран у периоду од 22. до 24. марта 1972. –нап. аут.
15
Казивања др Мирка Флорјанчића и Олге Јеремић, забележена 3. 4. 2018.
Званични органи државе оклевали су да прогласе епидемију великих боги
ња. Међутим, радио Глас Америке је већ 16. марта извештавао да је код лица
која се лече потврђено у крвном серуму присуство вируса црних богиња и да
ће Југославија бити под ембаргом
13
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јем је одлучено да се формирају медицинске екипе састављене
од лекара и медицинског особља које ће извршити вакцинацију
становништва. Одлучено је да се у Медицинском центру у Ва
љеву забране посете болесницима. Потом је начелник штаба др
Станковић организовао у Првој здравственој амбуланти саве
товање за све медицинске екипе и објаснио им са каквом боле
шћу се хватају у коштац, као и услове рада и технику цепљења.
У граду на Колубари формирано је 18 пунктова, а један од већих
био је у Техничкој школи16. Дана 28. марта почела је вакцинација
против великих богиња целокупног грађанства Ваљева. Одзив
становништва био је веома висок, јер је становништво захватила
паника; само на Првом пункту у Техничкој школи тога дана вак
цинисано је преко 1000 грађана.17 Вакцинација ученика и про
фесора Гимназије вршена је у гимназијској згради, а ученици су
на недељу дана били ослобођени од наставе јер је вакцина у из
весним случајевима изазивала упалу жлезда, малаксалост и дру
ге тегобе.18 У диспанзеру за Медицину рада у Крушику извршена
је вакцинација свих радника овог предузећа; то је био посебан
пункт којим је руководио др Реља Калембер.19 У случају да неко
од радника није хтео да прими вакцину, ризиковао је да изгу
би посао! У наредна два дана вакцину је примило преко 10.000
грађана Ваљева, а отпочела је вакцинација становника Лајковца,
Уба, Љига, Осечине, Мионице и Пецке. Начелник штаба за ка
рантинске болести у Ваљеву др Станковић је на таласима Радио
Ваљева и на ступцима локалног листа Напред изјављивао да у
ваљевском крају нема оболелих лица, нити лица која су улазила
у било какав контакт са оболелима, да нема места узнемирено
сти и да вакцина има довољно. Иако је епидемиолошка ситуаци
ја на ваљевском подручју била мирна, препоручивало се да се не
путује без потребе у Београд, Чачак и друга места у којима су се
Пунктови за вакцинацију становништва налазили су се у месним заједни
цама, у Техничкој школи, Гимназији, основним школама и другде. У Првој
здравственој амбуланти (тадашњи Дом здравља у Карађорђевој улици) ор
ганизатор вакцинације становништва био је др Милош Пашић – нап. аут.
17
Први пункт у Техничкој школи чинили су др Андра Милојковић,
медицинске сестре Олга Јеремић, Зора Антонијевић и Душка Марковић –
казивања Олге Јеремић, забележена 3. 4. 2018.
18
Казивања Милче Мадића, забележена 26. 3. 2018.
19
Казивања Мана Ћука, забележена 25. 3. 2018.
16
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Вакцинација у Ваљеву од вариоле, март 1972. године

појавиле велике богиње док се становништво не вакцинише. Ме
дицински центар у Ваљеву био је спреман да интервенише у слу
чају да се појави вариола тако што је одредио објекат у који су се
могли сместити сви оболели, као и екипе здравствених радника
и помоћног особља које би водило непосредну бригу о оболели
ма. Такође, одређен је и карантински објекат у којем би се нала
зила лица која су потенцијално долазила у контакт са оболелима
или другим преносиоцима овог тешког обољења. Он се налазио
на инфективном (заразном) одељењу старе ваљевске болнице на
последњем спрату.20. Поред вакцинације становништва предузе
те су и друге превентивне мере; разни скупови и манифестације
су отказани, као и сва спортска дешавања.21 Штаб за карантинске
болести у Ваљеву издао је саопштење за јавност којим су позива
ни грађани, који су на било који начин били у контакту са оболе
лим обавезно пријаве Штабу за карантинске болести у граду или
најближој здравственој установи. Доктор Станковић је истакао
Казивања Гордане Срећковић, забележена 4. 7. 2019.
Одложена је Скупштинска седница СО Љиг, као и скуп синдикалних ор
ганизација округа – нап. аут.
20
21
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да нема места паници код грађанства Ваљева и да се у земљи ула
жу велики напори за сузбијање епидемије великих богиња.22
Вакцинација становништва Ваљева и већих места ваљевског
краја завршена је првих дана априла 1972. године. Потом је наста
вљена вакцинација становништва сеоског подручја и планинских
крајева. Медицинске екипе из Дома здравља и Школског диспан
зера одлазиле су до удаљених села округа и вршиле пелцовање
становништва.23 У случају да се вакцина није примила вршена је
ревакцинација становништва. Медицинске и милицијске екипе
заустављале су грађане по улицама града и регионалним путеви
ма и проверавале да ли је вакцинација код истих била успешна24.
Вакцинација становништва била је масовна, а исту нису смеле да
приме особе са малигним и бенигним обољењима, оболели од
акутног бронхитиса, упале плућа, изнемогли пацијенти, као и
труднице на почетку и у 31-32 недељи трудноће25.
У лајковачкој општини предузете су потребне епидемио
лошке и друге мере, па је у првим данима априла 1972. године
вакцинисано преко 90% житеља овог краја.26 Велики проценат
вакцинисаног становништва био је и у општинама Осечина,
Мионица и Љиг. Директор Дома здравља „Херберт Краус“ у
Пецкој др Цветко Томић нарочито се истакао приликом вакци
нације јер је је у рекордном року од 4 дана пелцовано целокупно
становништво овог краја.27
Ваљевски медицински центар је у време епидемије сарађи
вао са бројним медицинским установама у Републици. Размена
искустава поводом превенције и лечења ове опаке болести међу
Ј. Стојић, Нема оболелих у ваљевском крају, Напред бр. 1210 од 31. марта
1972, стр. 1
23
Казивања Олге Јеремић, забележена 3. 4. 2018. У медицинском материјалу
за вакцинацију, поред саме вакцине, најважнија је била ланцета – нап. аут.
24
Казивања др Боре Станојевића, забележена 3. 7. 2019.
25
Казивања др Мирка Флорјанчића, забележена 3. 4. 2018 и др Јована Томи
ћа, забележена 25. 5. 2018.
26
Д. Л. Павловић „Вакцинисано становништво против великих богиња“,
Напред од 7. априла 1972, бр. 1211, стр. 11
27
Казивања Илије Ивковића, забележена 7. 7. 2019. др Цветко Томић органи
зовао је у Пецкој вакцинисање по данима, тако што су првог долазили жи
тељи села Гуњаци, другог дана села Скадар, трећег села Драгодол, а четвртог
дана села Царина.
22
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медицинским особљем нарочито је дошла до изражаја између
београдских, ваљевских и ужичких лекара28.
Ваљевски гарнизон је последњих дана марта месеца затворио
своје капије, па су посете истом биле обустављене. Војска и војно
особље вакцинисано је у врло кратком року у касарни, односно
војној амбуланти од стране војних лекара. Период инкубације
након вакцине трајао је десет дана; један део војника морао је да
прими ревакцину, а јавио се известан број поствакционих тего
ба као што су биле малаксалост и мучнина.29.
У циљу превенције против заразних болести, општински ор
гани Скупштине општине (СО) Ваљево су априла месеца орга
низовали акцију „Април – месец чистоће“. Акција је укључивала
чишћење и уређење градских улица, тргова, шеталишта, парка
Пећине, спомен обележја, зелених површина, корита Колубаре и
Љубостиње, до уређивања читавих насеља. На ванредној седници
од 10. априла 1972. године председник СО Ваљево Десимир Мак
симовић изјавио је да је „ последњих неколико месеци град прљавији него што је био икада раније, па је неопходно предузети мере да
би се овакво стање што пре поправило, како не би дошло до тежих
последица“.30 Тежило се да се у што краћем року реше санитарни
услови живљења у Ваљеву, каква је била и директива Републике.31
Грађанству је наложено да почисти простор око кућа, станова и
дворишта а усвојена је забрана држања ситне стоке у атару града.
Најстроже је забрањено запосленом особљу продавница, кафана,
пиљарница, разних киоска да бацају отпатке у реке, да оне не би
постале извор заразе. Појачана је активност комуналног преду
зећа „Видрак“, јер су општински органи утврдили да предузеће
није ваљано обављало свој посао, па је град био затрпан смећем.
Грађанима је послат апел да се строго придржавају хигијенско-са
нитарних норми и прописа усвојених на седницама СО Ваљево;
за оне који се не би придржавали ових одредби, предвиђене су
биле оштре казне. У акцији чишћења учествовале су радне орга
низације нашег града које су биле ангажоване на уређењу фабрич
ких кругова и пословних зграда. Станари стамбених блокова ви
Казивања др Јована Томића, забележена 25. 5. 2018.
Казивања Марка Ашанина, забележена 25. 5. 2018.
30
„Генерално умивање Ваљева“, Напред бр. 1212, од 14. априла 1972, стр. 8
31
Казивања Десимира Максимовића, забележена 26. 5. 2018.
28
29
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шедневно су чистили своје улазе и зелене површине око зграда, за
шта су били одговорни председници кућних савета станара. Уве
дене су радне акције ученика-пионира, који су уређивали бројне
зелене површине у граду. Градске власти су указивале на велики
проблем недостатка канализације у граду; око половине стамбе
них објеката града није је имало, а указивано је и на недостатак
запослених, возила и воде за прање улица у јавном комуналном
предузећу32. Општина је располагала недовољним материјалним
средствима намењеним уређењу и чишћењу града.33
Акција је дала резултате, а градски паркови су уређени.34 Ин
спекцијски органи СО знатно су пооштрили контроле чак и у
појединим приградским насељима. Служба комуналног преду
зећа имала је обавезу да једном недељно износи смеће, а проши
рена јој је делатност и ван градског језгра. Градска депонија је
добила већу површину.
Месарске и прехрамбене радње морале су да поштују нове,
пооштрене санитетске прописе; продавницама меса је забрање
но да кости бацају у канте за смеће. Кости су се превозиле ка
мионима на градску депонију, где су спаљиване. Кварљива роба
се из продавница морала одмах односити до депоније, а слично
је било и са неупотребљивом кабастом амбалажом која се пако
вала у посебне помоћне магацине и одмах одвозила. Санитарна
инспекција града Ваљева је правним и физичким лицима који се
не би придржавали ових одлука претила казнама и до 10.000 ди
нара. Знатно су пооштрени и прописи у вези одржавања чисто
ће и реда на градској пијаци. Против пијачне управе санитарна
инспекција је поднела бројне пријаве због непридржавања про
писа о хигијени боксова за продају млечних производа. Инспек
ција је овластила раднике пијачне управе да могу на лицу ме
Градски урбанистички план – ГУП у то време још није био коначно усво
јен, није се протезао ни до свих делова града, па су многи наши суграђани
градили стамбене објекте без њега, стога и без преко потребних санитет
ско – хигијенских услова и поменутих дозвола. Код појединих чиновника
градске власти владала је корупција, па су и на тај начин изграђени многи
полуилегални објекти у граду који нису имали прикључену канализацију,
воду или струју – нап. аут.
33
Исто и В. Вукобрат, „Април-месец чистоће“, Напред од 7. априла 1972, бр.
1211, стр. 8
34
„Паркови поново зелени“, Напред бр. 1212 од 14. априла 1972, стр. 8
32
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ста да наплаћују мандатне казне продавцима који су своју робу
продавали ван продајног простора и који се нису придржавали
санитарно-хигијенских услова рада.35
Мај месец је проглашен за месец чистоће и уређења Лајков
ца. Донешена је одлука о чишћењу и уређењу јавних површина,
паркова и улица, као и кречењу општинских и стамбених про
сторија. Због непоштовања хигијенско-санитарних норми са
нитарни инспектори су затворили кафану предузећа „Макиш“
из Београда.36
У највећем јеку вакцинације у Ваљеву, одложене су све спорт
ске манифестације на три недеље. Спортске активности дуго нису
могле нормално да се одвијају, јер спортске екипе нису биле ком
плетне због примања ревакцине појединих играча. Управе клу
бова добиле су службене дописе да у случају пелцовања играчи
не смеју бити подвргнути већим физичким оптерећењима. Код
многих спортиста реакција на вакцину била је веома бурна, тако
да многи нису тренирали скоро месец дана.37 Сви скупови и удру
жења до даљњег су прекинули своје активности широм среза.
Штаб за карантинске болести је формиран и у Лазаревцу по
следњих дана марта месеца 1972. године. Вакцинисање грађан
ства Лазаревца извршено је првих дана априла месеца и читава
активност је прошла без поствакционих проблема. Слично као
и у Ваљеву и Лајковцу, Штаб за карантинске болести у Лазаревцу
је у мају именовао посебну комисију која је имала задатак да ан
гажује сав радни и технички потенцијал Комуналног предузећа
„Будућност“, као и других служби у циљу одржавања чистоће на
потребном нивоу. Општинске власти у Лазаревцу су том прили
ком основале радне организације пионира из основних школа
„Поштовањем прописа до – чистоће“, Напред бр.1213 од 21. априла 1972,
стр. 9. Начелник Секретаријата за инспекцијске послове СО Ваљево Миша
Андрић и Начелник Секретаријата за скупштинске послове СО Ваљево Бра
на Јовановић, су се на општинским седницама залагали да се још пооштре
казне против несавесних државних предузећа и грађана који су прљали
градско окружење
36
„Мај-месец чистоће у Лајковцу“, Напред бр. 1213 од 21. априла 1972, стр. 9
37
„Старт померен за 16. април“, Напред бр. 1211 од 7. априла 1972, стр. 15;
„Јединство –Тамнавац 6:2“, Напред бр. 1211 од 7. априла 1972, стр.15 и „Станчић не може да тренира екипу“, Напред бр. 1211 од 7. априла 1972, стр. 15. Ко
шаркаш „Металца“ Ивковић морао је три пута да прими вакцину – нап.аут.
35
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лазаревачког краја које су чистиле Лазаревац и околна села од
нечистоћа и дивљих депонија38.
У циљу превенције заразних болести, друштвено-политички
органи СО Ваљево и здравствене установе града Ваљева одлу
чили су да изврше ревакцинацију деце рођене између 1956. и
1966. године против дифтерије, тетануса и дечје парализе; том
приликом одлучено је да се сва деца ових годишта подвргну си
стематском прегледу. Ове активности су извршене од 22. до 27.
маја 1972. године у Првој основној школи „Жикица Јовановић
Шпанац“, а позивана су деца из Ваљева и бројних приградских
насеља (Кличевац, Рађево Село, Бело Поље, Седлари, Попаре,
Градац, Белошевац, Дегурић). Ревакцинацију деце и систематске
прегледе вршиле су екипе Дечјег диспанзера, а заинтересовани
родитељи могли су сва обавештења да добију у диспанзеру и у
приземљу зграде СО Ваљево39.
Међутим, већу и дуготрајнију акцију чишћења Ваљева спре
чиле су лоше финансије града. Од 237 улица које су 1972. године
постојале у Ваљеву, градско комунално предузеће „Видрак“ мо
гло је свакодневно да чисти само 14 улица у најужем градском
центру, док су отпаци и смеће уклањани једном недељно из само
20 улица. Укупна средства за уређење ових 20 улица и три град
ска парка износила су 670.000 динара. За одржавање осталих
217 улица нису била предвиђена никаква средства, па су бригу
о њиховом чишћењу морали да преузму сами грађани.40 Међу
тим, у наредним месецима небрига око очувања чистоће града
попримила је забрињавајуће размере. Нерешено питање кана
лизације, отпадних вода и фекалија, као и непрописно изгра
ђених септичких јама представљали су велик проблем за град.
Инспектори комуналне полиције су добили овлашћења да пре
гледају стање улица, дворишта, стање пијаце, паркова, зелених
површина. Инспекција се жалила да благе новчане казне слабо
делују на наше несавесне грађане, да бројне опомене не воде до
побољшања санитарних услова у граду, а да се нови санитетски
прописи не поштују.41
„Карантин“, Напред бр. 1218 од 26. 5. 1972, стр. 12
„Обавештење“, Напред бр. 1217 од 19. маја 1972, стр. 10
40
„Метла само за двадесет улица“, Напред бр. 1216 од 12. маја 1972, стр. 8
41
„Улице прљаве – дворишта још гора“, Напред бр. 1293 од 2. новембра 1972, стр. 9
38
39
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Слаба покривеност канализационе мреже у граду (само око
40% грађана имало је ваљану инсталацију) представљала је
огроман проблем. У инспекцијским извештајима писало је да је
број нехигијенских пољских нужника у граду врло велики, да се
смеће и други отпаци депонују на преко 500 места. Из нужнич
ких јама фекалне текућине су се изливале што по двориштима,
што по улицама и сокацима. Клозети и септичке јаме су се пу
тем старе канализације за површинску воду у МЗ Стари град
празниле у Колубари, која се у време ниског водостаја претва
рала у септички канал. Скоро половина града није била обухва
ћена сакупљањем и одношењем смећа, па се смеће расипало по
двориштима, јавним површинама или се једноставно бацало у
корита река. Дотрајалост канти и сандука као и отвореност во
зила којима се превозило (и расипало ђубре по градским улица
ма) пружало је врло ружну слику града. Указивано је да је Оп
штина нашим суграђанима издала већи број дозвола за усељење
у објекат који нису имали ни употребну дозволу ни потребне
санитарне просторије. У време отварања новоасфалтиране ули
це Ваљевског партизанског одреда – популарних дуплих трака
– разбацане су биле по коловозу животињске изнутрице! Ни
шта боље није било ни на ваљевској зеленој пијаци: новинари
локалног листа Напред писали су да Ваљевци газе блато на пи
јаци, да је коров био свуда заступљен, да се животне намирнице
излажу и продају на тлу, да продавци немају прописану одећу
и прибор за обављање посла. Сама пијачна управа на пијачном
простору држала је коња у врло нехигијенским условима, кога је
користила за вучу возила и одвоз пијачног смећа, иако је држа
ње коња у градском атару одлуком СО Ваљево било забрањено
још од 1967. године!42
На саветовању представника Здравствених радних органи
зација, санитарне инспекције и друштвено –политичких орга
низација ваљевског краја јануара 1973. године др Милан Ста
нишић, епидемиолог ваљевског медицинског центра, истакао је
да постоји велика могућност ширења разних заразних болести
у нашем крају, јер су хигијенске прилике у насељима биле вео
ма лоше. По речима др Станишића, изградња септичких јама и
Исто; Казивања др Зорана Јанковића, забележена 9. јуна 2018. и др Драгоша
Живановића, забележена јула 2001.
42
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других отпадних вода у приградским насељима Ваљева малте
не је била препуштена стихији. Мало се грађана придржавало
закона и других законских прописа о изградњи кућа на селу и
њиховим хигијенско-санитарним условима.43 По речима др Ста
нишића хигијенско-санитарне прилике тога времена биле су то
лико очајне да није била искључена могућност појаве колере! У
ваљевском крају тога доба забележено је 886 случајева заразних
болести, од чега 102 случаја дизентерије, 638 жутице, 14 пара
тифуса, 54 случаја трбушног тифуса. Указивало се на ниску хи
гијенску културу становника и већу улогу Медицинског центра
који би требало да здравствено просветли грађане.
Ништа боља ситуација није била у Лајковцу: материјалних
средстава за чишћење града није било довољно за већи број
улица, па је маја месеца 1972. године план комуналног чишћења
града пропао. Такође, ни проблем неуређених дивљих депонија
није адекватно решен. Међутим, издвојена су прилична средства
за вакцинацију деце против дечје парализе, дифтерије, тетануса,
великог кашља, малих и великих богиња, туберкулозе – за децу
рођену након епидемије великих богиња.
Одлуком Извршног већа СР Србије од децембра 1972. године,
део средстава Фонда радничког осигурања употребљен је као
компензација здравственим радним организацијама ваљевског
краја које су се успешно ангажовале у вакцинацији против вели
ких богиња. На седници Извршног одбора Заједнице здравстве
ног осигурања Ваљево, одржане 9. јануара 1973. године, донета
је одлука да се од поменутих средстава 20% издвоји као накнада
здравственим радним организацијама које су учествовале у вак
цинацији против великих богиња.44
У време епидемије великих богиња (од марта до маја 1972.
године) у Ваљеву нико није лежао на инфективном одељењу,
нити је било потребе да се отварају карантински објекти. Ди
ректива о вакцинацији је успешно извршена, и грађанство је
у кратком року ефикасно вакцинисано. Медицински радници
ваљевског краја су својим несебичним залагањем, професио
„Предлаже се формирање регионалних и општинских одбора“, Напред
бр.1251 од 12. јануара 1973, стр.9.
44
„Накнада за вакцинацију против великих богиња“, Напред бр.1251 од
12.јануара 1973, стр.9
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нално и веома ефикасно вакцинисали близу 100.000 становника округа. На тај начин је од 1972. године успешно извршена
ерадикација (потпуно искорењивање узрочника) ове тешке и
смртоносне болести45.

Summary
Variola pandemics occurred in Serbia and in the Valjevo region as early as in
the 18th century and, due to the primitive healing methods, the disease mortality
rate was between 50% and 70%. Since the times of Prince Miloš, the state invested
more in the vaccination of infants. The first vaccination against variola in Serbia
was performed in 1826 by a physician. However, as the vaccine was very expensive
and had to be imported, the urban children of the distinguished citizens were the
first to receive vaccines. There were also occasional pandemics in the Kolubara
district in the second part of the 19th century, but the public immunization was
significantly higher because many people had received vaccines by that time.
Variola pandemics also occurred early in the 20th century, and by 1930 it was
believed that this serious disease was eradicated.
However, another pandemic occurred in 1972 and the state’s reaction was
energetic.
In March 1972, the Quarantine disease office was established, under the
leadership of Radomir Stanković MD. Urgent vaccination first of urban and then
of rural citizens was ordered. Many consultation meetings were held in Valjevo for
the healthcare workers who administered vaccines at various vaccinations points.
In addition to the vaccination, various preventive measures were taken in the city:
various public and sport events were cancelled, as well school classes. Quarantine
centre was established in the old part of the hospital complex.
Mass and efficient vaccination was completed by April 1972 and was followed
by extensive actions of cleaning in the city. The goal was to quickly improve the
sanitary living conditions in Valjevo and for this reason the Municipality passed
a great number of regulations related to hygiene and sanitary conditions. The city
that had a poor sanitary infrastructure prior to the pandemic began being adapted
as a modern living environment under these new regulations.

https://www.blic.rs./slobodno-vreme/vesti/Edvard Dzener – приступљено дана
1. 07. 2019. Последњи случај великих богиња у свету забележен је 1977. године, а 1980. године Светска здравствена организација објавила је информацију о искорењености великих богиња на планети.
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МУЗЕЈ НАРОДНОГ ГРАДИТЕЉСТВА ЗАПАДНЕ
СРБИЈЕ – ПРЕДЛОГ РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОКУЋНИЦЕ
СЕЛА СА ЈУЖНИХ ПАДИНА ПЛАНИНЕ ПОВЛЕН
Апстракт: Музеј народног градитељства западне Србије се састоји од
четири репрезентативне окућнице. У овом раду је представљена окућница
простора планине Повлен. У раду је образложена организација окућнице са
описом свих објеката. Окућница је ограђена. Објекти који се налазе на окућници су: кућа, магаза, качара, вајат, амбар, кош за кукуруз, фуруна, наслон за
кола. За сваки од објеката су специфицирани предлози са описом конструкције, начином изградње, локацијом на којој су евидентирани и фотографијом. Циљ рада је да дефинишу типична архитектонска решења и окућница
села на јужним падинама планине Повлен.
Кључне речи: Народно градитељство Србије, западна Србије, Музеј народног неимарства, вернакуларна архитектура, традиционална архитектура.

1. Увод
Народно градитељство западне Србије настало у 19. и 20. веку
сваким даном све више нестаје. То потврђују истраживања спроведена 1995-2005. године и поновни обилазак терена 2013. године. Значај очувања оригиналних начина традиционалног грађења за научну и лаичку јавност није потребно образлагати. Стога
је потребно, у што краћем року предузети потребне мере како би
се преостали примерци објеката али и процедуре (организација
грађења, градитељске технике, алати, итд.) по којима су грађени
објекти сачували и презентовали за потребе заједнице.
Задатак овог рада је да се на основу прикупљене грађе, предложе елементи и концепција Музеја народног градитељства
западне Србије. Циљ рада је да анализира прикупљени и пу150
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бликовани материјал о народном градитељству села на крају 19.
века и да се установе главне карактеристичне целине и објекти
за будући Музеј.
Простор Ужичке Црне Горе и Соколске нахије веома детаљно је
обрађен у радовима Љубе Павловића.1 У другој половини 19. и почетком 20. века приређени су корисни записи Стојана Обрадовића,2
Феликс Каница,3 Јована Цвијића,4 Драгише Пантелића.5 Новија
истраживања су начинили Бранислав Којић,6 Александар Дероко,7 Јован Крунић,8 Ранко Финдрик,9 Божидар Крстановић,10 Благота Пешић,11 и други. Народно градитељство на простору Босне
и Херцеговине, која је демографски и културно везана за простор
западне Србије, су обрађивали Милан Карановић,12 Мухамед Кадић,13 Шпиро Солдо14 и Хамдија Крешевљаковић.15
Павловић, 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.
12
Карановић, М., (1927) О типовима кућа у Босни, Гласник земљског 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.
1
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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
Кузовић, Д. „Амбари на јужним падинама планине Повлен“, у: Гласник
Историјског архива у Ваљеву, Ваљево, бр. 46, (2012): стр.108-117; Кузовић, Д.
„Конструктивна решења корпуса руралних објеката на јужним падинама
планине Повлен“, у: Гласник Етнографског музеја у Београду, Београд, vol.
76 (2012): стр.193-213; Кузовић, Д. „Кошеви за кукуруз на јужним падинама планине Повлен“, у: Гласник Историјског архива у Ваљеву, Ваљево, бр. 47,
(2013): 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. „Магазе и качаре на простору јужних падина
планине Повлен“, у: Гласник Етнографског музеја у Београду, Београд, vol. 77
(2013): стр.121-149; Кузовић, Д. „Приходи од културне баштине“, у: Гласник
Друштва конзерватора Србије, Београд, бр.37, (2013): стр. 43-46; Кузовић,
Д., "Конструисање архитектонског простора у традиционалној и савременој
култури на Балкану - Mикроклимат и простор" (2014) (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., „Архитектонско наслеђе и тржиште“, у: Култура Полиса, Институт за европске студије, Београд, vol. 26 (2015): стр.119-129; Кузовић, Д.,
„Карактеристичне етапе развоја сеоске окућнице у селима на јужним падинама планине Повлен“, у: Изградња, vol. 68, No. 11-12 (2014): стр.495-500; Кузовић, Д., „Народно градитељство на подручју општине Косјерић", Ужички
зборник број 25/26 (1996/97), Народни музеј Ужице, Ужице, стр. 365-380 + 14
табли; Кузовић, Д., „Приход од архитектонске баштине - основе, карактеристике, потенцијали“ у: Култура, Завод за проучавање културног развитка Србије, Београд, бр. 146, (2015): стр. 238-249; Кузовић, Д., „Сеоска кућа на
јужним падинама планине Повлен“ (2013), свеска број 2, број 143, Зборник
Матице српске за друштвене науке, Нови Сад; Кузовић, Д., Крсмановић, Ж.,
„Архитектура сеоске куће у Ваљевској Колубари и Подгорини“ у: Гласник
Етнографског музеја у Београду, Београд, vol. 77 (2013): 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., „Архитектура воденица поточара у централном делу Западне Србије и Истоне Босне“, у: Зборник
16

152

Музеј народног градитељства западне Србије – предлог репрезентативне...

2. Документација
Окућницу формирају објекти прикупљени из села Маковиште, Таор, Радановци, Руда Буква и Полошница. Окућница илуструје еволуцију домаћинства које се бави непосредно по досељењу искључиво сточарством до ратарством као претежним
делатностима, почетком 20. века. [Слика 01]
У окућници ће бити изложени: кућа полубрвнара-получатмара, два вајата, кош за кукуруз, амбар, магаза, качара, сушара за
шљиве, фуруна и штала.
Кућа је полубрвнара-получатмара на повишеном темељу или
„на ћелици“. По организацији је дводелна и састоји се од куће
и собе. Кровиште је неискоришћено. Темељни део се гради од
притесаног камена у кречном малтеру. Врата, (уколико има ћелицу) су двокрилна, са плитким сводом изграђеним у камену (са
кључним каменом). Бочне стране врата су обрађене тесаним каменом. Праг је камени. Под подрума је земљани. Дрвени стубац
који придржава греду која носи под собе је темељен на камену

Слика 01. Просторни приказ организације окућнице која се пружа управно
са изохипсама, засеок Дројићи, село Маковиште
Матице српске за друштвене науке, бр. 150, (2015): стр.773-801; Кузовић, Д.,
Стојнић, Н., „Летњи станови сточара на планини Повлен“, у: Зборник Матице српске за друштвене науке, No. 150, (2015): стр.129-156.
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самцу. Вентилационих прозора има два, на средини распона између врата и угла просторије. Корпус се конструктивно састоји
из два дела: дрвеног („кућа“) и бондручног (соба). Дрвени део је
направљен од талпи повезаних на угловима везом „на ћерт“ са
пет до шест поља. По средини висине је постављен појас који
укрућује конструкцију у хоризонталном правцу. Бондручни
део је направљен у масивном дрвеном скелету (бондруку) са испуном од цепаних букових дашчица (у преплету) облепљених
глином помешаном са сецканом сламом. Има прозоре на чеоној
страни (један или два) или ако има само један на чеоној страни
онда има по један на бочним фасадама. Кров је на четири воде,
са три главе рогова у слемену, покривен шиндром обрађеном у
форми бибер црепа „на копито“. Бибер цреп се израђује од храстове грађе која се цепа а потом доњи углови се из три потеза
заобле како би имитирали керамички бибер цреп. Слажу се у
једноредом слогу. Грбине су покривене са две дуге храстове летве. [Слика 02, 03]
Вајати. Планирано је да буду два вајата на окућници: један
на темељима самцима а други „на ћелици“. Вајат на темељима
самцима је постављен на четири камена самца од тесаног камена. Корпус објекта је начињен од скелета од масивне грађе са испуном од талпи повезаних на углу везом „на унизу“. По средини
висине се налази хоризонтални појас за укрућење. [Слика 04, 05]
Вајат „на ћелици“ је постављен на темељном зиду начињеном
од притесаног камена повезаним кречним малтером. Врата су
на чеоној страни објекта. Корпус објекта је начињен у скелету
са испуном „на унизу“. Хоризонталне силе се прихватају са косницима прикованим на скелет под углом. Кров на оба објекта је
на четири воде. Покривач једног вајата је шиндра „са утором“ а
други је покривен шиндром „на преклоп“.
Магаза. На окућници су планиране две магазе. Обе магазе
су на каменим темељима без ћелице испод. Први пример магазе
је темељен на тракастим темељима зиданим у тесаном камену.
Магаза је једнопросторна и садржи пресјеке за жито. Простор
испод пода магазе је слободан и проветрен једнострано. Корпус
је начињен у скелету од масивне храстове грађе са појасом по
средини за пријем хоризонталних сила. Испуна је од дрвених
талпи. Врата су постављена на углу објекта. Плафон је обложен
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Слика 02. Полубрвнара-получатмара
покривена шиндром „на копито“ из
села Маковиште

Слика 03. Полубрвнараполучатмара покривена шиндром
из села Радановци

Слика 04. Вајат са скелетом и
испуном од талпи повезаних “на
унизу”

Слика 05. Вајат са скелетом и
испуном “на унизу” који се налази
“на зиданој ћелици”

шашовцима. Кров је на четири воде покривен бибер црепом у
једноредом слогу. Грбине су покривене ћерамидом. [Слика 06]
Други пример магазе је ослоњен делом на тракасти темељ
од тесаног камена а делом на камене самце. У објекту се налазе
пресјеци на две наспрамне стране по четири. Корпус објекта је
начињен од брвана повезаних на углу „на унизу“. Плафона нема.
Укрућење је са талпама прикованим под углом на подњачу и
вертикални стубац који се налази поред врата (која су на углу).
Кров је на четири воде а покривач дрвена шиндра. [Слика 07]
Качара је највећи привредни објекат на окућници и састоји
се од једне просторије са вратима са два крила на средини фасаде. Ослоњен је на тракасте темеље од притесаног камена. Корпус
објекта је од талпи повезаних на углу „ на ћерт“. Због велике дужине фасаде поље садржи два ступца који су повезани са талпама везом „ на унизу“. Кров је на четири воде а покривач је бибер
цреп. [Слика 08, 09]
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Слика 06. Магаза, село Маковиште

Слика 07. Магаза са скелетом и
испуном од талпи повезаних “на
унизу”

Слика 08. Качара, село Мионица

Слика 09. Качара, село Брајковићи

Амбар је објекат за чување жита који је настао као међуфаза између складиштења жита у кошевима у кровишту објекта и
магазе. То је објекат са дубоким тремом ослоњеним на ступце.
Ослоњен је на четири до шест камена тесаника на угловима и
средини волумена. Корпус објекта је од хоризонталних талпи
повезаних „на ћерт“ како су начињени и пресјеци. По дну и по
врху су постављене хоризонталне греде које повезују конструкцију у једну целину. Приступ у унутрашњост је преко забата.
Кров је на четири воде, покривач је дрвена шиндра. [Слика 10]
Кош за кукуруз је начињен у дрвеном скелету са два двострука вертикална појаса који носе горњи појас и кров. Испуна је од
преплета са вертикалним приткама забушеним у доњи и горњи
појас. Ослонци су зидани у тесаном камену или опеци у кречном
малтеру. Кровни покривач је бибер цреп. [Слика 11]
Наслон за кола је конструкција која је намењена за чување
каца за шљиву на отвореном и наслон за кола. Ослоњен је на темељима самцима од камених тесаника постављеним испод дрвених стубаца. Скелет је од масивне храстове грађе која се састо156
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Слика 10. Амбар са предњим
тремом покривен шиндром из
Годечева

Слика 12. Наслон за кола заједно са
надстрешицом за каце за шљиву

Слика 11. Кош са две групе удвојених
стубаца из Парамуна

Слика 13. Фуруна

ји од стубаца са хоризонталном венчаницом повезаних помоћу
кратких косника. кров је на три воде покривен са бибер црепом
и слеменом са ћерамидом. [Слика 12]
Помоћни објекти су фуруна и сушара за шљиву. Фуруна је
начињена на темељу озиданом од притесаног камена зиданог у
кречном малтеру. Део изнад тла је зидан у ћерпичу у кречном
малтеру. Фуруна је зидана на свод. Испред фуруне се налази
простор за опслуживање који је наткривен заједно са фуруном.
Конструкција је од масивне грађе у скелету са косницима ради
укрућења. Кров је на три воде а покривач бибер цреп. [Слика 13]
Ограда око окућнице је од „прошћа“ и има улазну капију без
надградње. Ограда је начињена од цепаних букових или церових елемената побијених у земљу до 20 цм и повезаних по врху
са 10 до 12 редова од преплетеног прућа. Ограда није хоризон157
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Слика 14. Ограда од „прошћа“ и капија

тално равна по врху већ неједнаке дужине. Капија је од хоризонталних баскија повезаних на крајевима и средини вертикалним ступцима. Везује се за довратни стуб помоћу венца од
прућа. [Слика 14]
ПОРЕКЛО ИЛУСТРАЦИЈА
Слика 01-14. Аутор

Summary
The Museum of Vernacular Architecture of Western Serbia consists of four
representative gardens. This paper represents a garden from the Povlen mountain.
The paper explains the garden organization along with descriptions of all objects.
The garden is gated. The objects in the garden are: house, storage unit, cask storage
unit, pantry, maize storage unit, masonry oven, coach platform. Each object
features specified proposition with construction description, building method,
actual location and photo. The paper objective is to define typical architectural
solutions and gardens of the villages on the southern slopes of the Povlen mountain.
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ИНВАЛИДСКА ПОТПОРА РАДИВОЈА ТЕШИЋА
ИЗ СЕЛА ЛЕСКОВИЦА
Апстракт: У раду се говори о јунаку Солунског фронта Радивоју Тешићу из села Лесковица. Приликом борби на македонском ратишту са Бугарима овај редов положио је свој живот на олтар отаџбине. Тема рада везана је
за њега и оца му Радомира, који покушава да од државе добије инвалидску
потпору за свог палог сина. Приказано је и тешко питање инвалидских потпора у поратној Србији као и законодавство везано за њих.
Кључне речи: ратне активности Радивоја Тешића, молба Радомира Тешића, инвалидска потпора, законодавство, Суд, жалба, одбијање од инвалидске потпоре

Радивој Тешић рођен је 27. маја 1893. године у селу Лесковице,
у сиромашној породици од оца Радомира и мајке Данице Тешић.1
Радомир и Даница били су тежаци, а од деце имали су и старијег
сина Крстивоја и две млађе кћери Наталију и Маргиту.2 Породица се издржавала од око 5 хектара земље, која је већим делом
била слабог квалитета, састављена од вртача. Да би повећала
приходе, породица је, 1911. године, купила ливаду од Пантелије Крсмановића на којој се бавила земљорадњом и воћарством.
Међуопштински историјски архив Ваљево (у даљем тексту МИАВ), Фонд:
Суд општине Ваљево (у даљем тексту ОС), 1920. година, разне фасцикуле,
дел. бр. Ф-5-92/20. Радивој је заведен у протоколу рођених Ћелијске цркве
под редним бројем 101.
2
Крстивој је рођен 1887. године, ожењен је био Станојлом и имао је сина Милинка старог четири године. Млађи брат Радивој није био жењен и живео је
у задрузи, као и две сестре Наталија (рођена 1897) и Маргита (рођена 1901).
Мајка Даница умрла је у току Првог светског рата 1917. године – нап. аут.
1
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Старији брат Крстивој учествовао је у оба балканска рата. Када
је, јула 1914. године, објављена мобилизација, оба брата, Крстивоје и Радивој, као војници првопозивци, позвани су да бране
земљу и уврштени су у Дринску дивизију. Радивој је мобилисан
у прву чету трећег батаљона V пука, борио се у Церској бици и
бици на Гучеву, 1914. године, а у јесен исте године на Колубари.
Октобра 1915. године, Радивој се налазио на дунавском ратишту,
да би се, у јесен-зиму 1915, са јединицом повлачио преко Косова,
Црне Горе и Албаније до Јонског мора. Преко Крфа, пребачен је
на Солунски фронт, где је учествовао у бици на Кајмакчалану,
1916. године. Септембра 1918, учествовао је у пробоју Солунског
фронта и у бици код Црне реке.3 О његовој храбрости и јунаштву
говори и писмо команданта I армије, војводе Петра Бојовића
које ћемо дати у целости:
НАРЕДБА А. Ћ. бр. 39469
Команданта I армије за све јединице и установе I армије, 4.
јануара 1919, Нови Сад
„Редов 1. чете 3. батаљона V пешадијског пука „Краља Милана“ Радивоје Р. Тешић одликовао се храбрим делима:
а) 3. септембра 1918. приликом напада и освојења Градешничке Косе (К 1010) први је ускочио у непријатељски ров у тренутку
кад се непријатељ припремао за контранапад и бацио у непријатељске редове неколико бомби, чиме га је збунио и поколебао да
изврши напад. Тај моменат искористили су наши први нападни
Светомир Г. Николић, Ратовање Петог пешадијског пука „Краља Милана“
1912-1920, стр. 54-246, Колубара, Ваљево, 1998; Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, стр.126-131, 202-205, 370-372,
457-460, XVII књига, Штампарска радионица Министарства војске и морнарице, Београд, 1929; Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба,
Хрвата и Словенаца, стр.58-65, 135-140, 198-205, 254-262, 356-367, 498-509,
531-540, XVIII књига, Штампарска радионица министарства војске и морнарице, Београд, 1930; Историја српског народа VI-2, стр. 46-48, 75-80, 95-102,
107-115, Српска књижевна задруга, друго издање, Београд, 1994; Саво Скоко,
Петар Опачић: Церска битка и војвода Степа, стр. 47-108, Историјски архив
Крушевац, Крушевац, 1997; вид. и Зборник радова Колубарска битка, ратни
напори Србије 1914. године, Историјски институт Београд, 1985. и Зборник
радова Ваљево 1914–1918, Народни музеј Ваљево и Институт за новију историју Србије, Ваљево, 2000.
3
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таласи, извршили јуриш и заробили 4 официра и 80 војника и
подофицира и запленили два митраљеза.
б) 12. септембра 1918. године, приликом вођења борбе код Црквице, добровољно се пријавио да иде у патролу и задатак завршио на задовољство, при чему је претходно примером својим
друговима, али кад је прешао бугарске ровове, био је опкољен од
непријатељских војника, који су имали намеру да га заробе, но он
се није дао заробити, већ је отворио ватру и бацио бомбе те је
убијен од непријатеља.“
командант војвода, Петар Бојовић с.р.
Војник Радивој Тешић сахрањен је 13. септембра од другова
у месту Старе Црквице испред Велеса и уписан је у војне књиге
погинулих под бројем 81 јединичног списка.
Фебруара 1919. године, отац Радомир Тешић молио је Суд општине села Лесковица да му се за погинулог сина досуди инвалидска потпора, јер је „стар 65 година и неспособан за тежач-

Факсимил писма војводе Петра Бојовића од јануара 1919. године
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ке радове, те не могу сам себе издржавати“. Потпору је тражио
само за себе. Суд је издао уверење да почивши син Радивој није
имао свог засебног имања, па стога није плаћао ни порезе држави, „сем што је уживао имање свог оца Радомира у задрузи“.
Председник Суда Драг. П. Андрић је наложио свештенику цркве
у Ћелијама да овај пошаље општини извод из књиге рођених за
почившег Радивоја.
До јуна месеца трајало је прикупљање документације која је
садржавала молбу војним властима, извод из књиге рођених,
уверење о задружном стању и непосредном задужењу пореза
која је упућена на адресу команданта V окружне команде потпуковника Влад. В. Тимотијевића. Командант Тимотијевић је
предао молбу команданту трећег батаљона и командиру прве
чете Дринске дивизије који су службовали у Загребу, јер се јединица тада налазила у том граду. Карактеристику погинулог
редова Тешића дао је заступник командира прве чете поручник
Свет. Миленковић на основу извештаја бр. 3099 од 14. јула 1919.
године. Писмо је службеним путем упућено, крајем истог месеца, на адресу ваљевског Првостепеног суда, који је био надлежан по питању инвалидске потпоре у срезу. Суд је тражио ново
уверење за молиоца Радомира о томе колико плаћа непосредне
порезе, као и уверење о пунолетном сину Крстивоју и броју чланова породице.4 Суд у Лесковицама је проследио ваљевском Првостепеном суду да Радомир Тешић плаћа непосредне порезе на
земљиште 4.02 динара, да нема имања у другој општини, а да је
због куповине земље имао нешто већи порез него што је плаћао
по годишњем задужењу пореза за 1910. годину.
Ваљевски Првостепени суд упозорио је актима Општински
суд у Лесковицама да потоњи треба да преименује своје уверење
у коме стоји да је покојни Радивој био једини хранилац, јер је
утврђено да молилац Радомир има живог пунолетног сина Крстивоја, и да се убудуће обраћа пажња при издавању оваквих
уверења, да она буду мање нејасна, јер они који издају оваква
Ово уверење послато је на адресу Суда у Лесковицама. Уверење за добијање
инвалидске потпоре садржавало је потврду да је молилац у животу, крштеницу за све поименце који траже потпору, а ако се ради о малолетнику да
се у формулару тачно назначи ко ће за те малолетнике да прими решење и
потпору – нап. аут.
4
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непотпуна и погрешна уверења при општинским судовима могу
за њихово издавање сносити законске последице.
Октобра 1919. године, ваљевски Првостепени суд је донео решење по овој молби у коме се констатује да погинули Радивој
није био једини хранилац своме оцу Радомиру, већ да Радомир
има још једног сина Крстивоја, старог 32 године. По члановима
15, 19. и 35. Закона о потпори војних инвалида, ваљевски Првостепени суд је, под редним бројем 17968 предмета, досудио да
Радомир нема право да тражи инвалидску потпору од српске
државе, те је од ње одбијен, јер има другог сина који ће се бринути о њему, па овај захтев сматра недоказаним и неумесним.5
Финансијске прилике земље, па самим тим и стање инвалидских потпора, најбоље је у свом говору оценио министар финансија Момчило Нинчић на осмом редовном састанку Привременог народног представништва (ПНП), од 25. марта 1919. године у
Београду где се наводи „да ће инвалидска помоћ сигурно однети
десетине милиона расхода, а сам нови правац у социјалној политици државе много кошта. Наши редовни приходи једва да
ће бити потребни да покрију једну трећину државних расхода,
а ипак целом земљом је завладао један луд оптимизам, све се са
правом тражи од државе. Стање наших финансија је такво да
је дефицит преко једне милијарде динара. Да се из финансијске
ситуације у којој се ми данас налазимо изађе са чашћу и сретно,
треба да буде обавештен цео народ, јер је потребна помоћ целог
народа“. У духу ових изјава следило је законодавство које је веома пооштрило критеријуме за добијање инвалидских потпора.
Министар Нинчић је у свом експозеу од 23. маја 1919. године у
ПНП изјављивао да је сума за инвалидске потпоре превелика и
да је у том циљу издвојено 21,4 милиона динара и 73 милиона
круна. Колика су то била издвајања говорио је и податак да је за
инвалидску потпору бораца балканских ратова Србија издвојила 7,2 милиона динара6.
Решење ваљевског Првостепеног суда потписали су председник Суда О.
Поповић, судије Р. Павловић, В. Палић и деловођа – писар Н. Јанковић
6
МИАВ, Скупштина, Стенографске белешке Привременог народног представништва Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (у даљем тексту ПНП
Краљевства СХС), 1916-1920, 1919. година, инв. бр. 1961/III, стр. 111-113, кут.
бр. 1
5
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Радомир Тешић се децембра 1919. године жалио против пресуде ваљевског Првостепеног суда Касационом суду и Министарству војске и морнарице. У писму министру војске Тешић
наводи да му је други син Крстивој у војсци од 1912. године и да
још није демобилисан, те да не живи од његове помоћи. Тешић
моли да му Држава помогне јер је сасвим стар и изнемогао, да
не може више да обрађује рђаву земљу и закључује „што је мој
син Радивој као херој при отварању врата у мајку Србију јуначки пао за спас и слободу српства, зашто је и похваљен наредбом
команданта I армије А. Ђ. бр. 39469, од 4. јануара 1919. године, па
није право да отац једног храброг ратника да се пати без икакве
помоћи.“ У писму напомиње да је „болестан и да не може више
да исхрањује децу како једном оцу доликује.“ Поново је отпочело мукотрпно прикупљање документације, а у међувремену син
Крстивој је демобилисан и дошло је до поделе имања између оца
и сина што су и потврдиле књиге ваљевског Првостепеног суда
28. априла 1920. године, под редним бројем предмета 8879. Некадашња породична задруга се поделила на два равна дела7. Стога
је маја исте године Радомир Тешић поново поднео молбу за инвалидском потпором за себе и своју најмлађу кћи Маргиту,“ да
не би од глади скапали“8. Поново је прикупљана документација
која је слата на адресе ваљевске пуковске окружне команде, Суду
општине, Касационог суда. У извештају V пуковске окружне команде заведене под инв. бр. 14623, од 23. 7. 1920. године, потписане од команданта пуковника Милана Милинковића наведено
је мишљење да иако се Крстивоје оделио од свог оца Радомира
ипак је законска и морална обавеза сина да издржава свог остарелог оца по члану 21. и 24. Закона о потпори војних инвалида.
Молба Радомира Тешића оверена је од стране Суда општине
лесковачке, уз извод Цркве лелићске, па је захтев Радивоја Тешића за инвалидском потпором поново доспео пред ваљевски
Првостепени суд. С обзиром да је молба била заснована на већем
броју нових докумената, као и због тешке финансијске ситуације
Радомиру су припали воћњаци, њиве, кућа и једна кошара а Крстивоју ливада, два вајата и једна кошара. Стока је подељена на равне части. Обојица су
плаћали непосредни порез од непуна два динара – нап. аут.
8
За тражење инвалидске потпоре била је изостављена кћи Наталија, јер је
имала 23 године, тј. била је пунолетна – нап. аут.
7

166

Инвалидска потпора Радивоја Тешића из села Лесковица

у држави, њено разматрање трајало је све до марта 1921. године.
Дана 7. марта на основу молбе и бројних аката које је поднео молилац Тешић, Суд је досудио да је законска обавеза Крстивоја да
издржава свог оца, а по члану 3. и 127. Грађанског законика, па
се тако Радомир поново одбија од тражења потпоре од српске
државе као захтева неумесног и недоказаног. Решење Првостепеног суда бр. 22459 је стављено ad acta, па је писменим путем
Суд обавестио молиоца Радомира о својој одлуци. Том приликом Радомир је имао обавезу да исплати трошкове Суда приликом другог захтева за подношење инвалидске потпоре.9
Интересантно је да држава тог периода није водила статистичке податке о броју инвалида и палих ратника, а сматрало се да само инвалида има преко 150.000, иза којих је остало
близу 600.000 ситне и нејаке деце. Посланици ПНП изгласали
су државне расходе за инвалидске потпоре за годину 1920/21 у
вредности око 305 милиона динара (на овом примеру може да
се види како су увећани ови расходи у односу на 1919. годину за
више од шест пута, што говори о већем броју поднетих молби у
1920. години, али и разорној инфлацији која је задесила земљу).
Међутим, исте 1920. године, Влада је стопирала одлуку о повећању инвалидских потпора због огромних инфлаторних токова
у земљи, као и немогућношћу добијања брзог и адекватног кредита од стране савезника. Стога треба тражити разлоге зашто
је огроман број инвалидских потпора био управо у ово време
одбијен. Закон о инвалидској потпори предвиђао је да потпора
тече од дана поднете молбе за подношење исте.10
Питање инвалидских потпора било је врло заступљено у говорима и интерпелацијама народних посланика у ПНП. Навешћемо овом приликом неколико навода из истих – „ данас изгледа, ова Влада не сматра ни да постоје инвалиди. О њима нико
не води бригу, нити се стара о њиховом животу и њиховим породицама, чији су храниоци онеспособљени у ратовима за ослобођење и уједињење. Виде се по београдским улицама где просе
МИАВ, ОС, 1920. година, дел.бр .Ф-5-92/20. Пресуду је донео судија Мил.
Вуковић, а завео је у судске књиге деловођа – писар М. Лакић
10
МИАВ, Службене новине, ванредни број од од 25. августа, бр. 185а, стр. 2223, 30; Стенографске белешке ПНП Краљевине СХС, инв. бр. књ. 1961, од 22.
марта 1919, и инв. бр. књ. 1965, од 24. марта 1920.
9
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за парче хлеба. Овакви примери наших хероја потресају свачију
душу, само не господе из Владе. Милосрдни људи дају им милостињу, али је она мала и пролазна. Оно што они заслужују, и што
им се мора дати, то им мора пружити Краљевска влада. Она то
не чини. Противу овога дижу се сви свесни елементи и осуђују
Владу што не врши своју дужност преме јунацима који су дали
држави све што се може и што се мора дати. Но, и поред таквих
протеста, Влада не поклања пажњу својој осакаћеној и онеспособљеној браћи, која ни у рату, ни данас, није потражила нити тражи ништа више, сем онога што је потребно за скроман живот.
То је за осуду. Сматрамо да је наша дужност да се инвалидима
осигура живот, јер су својим делима они задужили ову земљу.“11
„ Ја мислим да нека вајна инвалидска потпора од 30-60 динара
да то само није довољна помоћ, него се чак не сме ни поменути
да је то нека награда и признање нашим изгинулим јунацима.
Можда су државне материјалне прилике спречиле да им се учини потпуно признање и да се обезбеде њихове незбринуте породице. Ја то не знам. Ви ћете то боље знати, као чланови странака
заступљених у Влади. Ваљда вас ваши министри обавештавају о
томе какве су наше финансије, јер ја сам посланик већ годину и
по дана у овом парламенту, и још не знам какво је финансијско
стање у земљи. Јер велики је број јунака изгинуо, па бар да им
дамо признање тим херојима и ратницима, да им се да морално
и политичко признање поред неопходне материјалне помоћи“12.
У изворима МИАВ-а наишли смо на велики број поднетих
молби за инвалидску потпору у ваљевском срезу, од којих је приличан број био одбачен, као у случају захтева Радомира Тешића.
На проблем инвалидских потпора ваљевског краја указивано
је у штампи, па чак и међу министрима и посланицима ПНП
и Уставотворне скупштине Краљевине СХС.13 Тако на пример,
Стенографске белешке Уставотворне скупштине Краљевине СХС, 1921. година, 1. књига, од 12. марта 1921. године.
12
МИАВ, Стенографске белешке ПНП Краљевине СХС, инв. бр. књ. 1965, од
15. априла 1920. и 17. јуна 1920. и Стенографске белешке Уставотворне скупштине Краљевине СХС, инв. бр. књ. 1963 од 11. и 12. маја 1921. године
13
Стенографске белешке ПНП Краљевине СХС, 1919. година, инв. бр. књ.1961,
од 17. марта 1919, и Стенографске белешке Уставотворне скупштине Краљевине СХС од 1921. године, I књига, од 25. јануара 1921.године, стр. 12.
11
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Радисав Обрадовић, општински деловођа Пецке молио је ПНП
да регулише инвалидску помоћ породицама изгинулих ратних
обвезника, као и да се обезбеде макар минималне суме за сиромашно становништво подгорског краја. Војислав Лазић, опозициони посланик из посавског среза, поменуо је ово питање у
клупама Уставотворне скупштине које на овом месту делимично наводимо: – „Господо посланици, један дуг који дугујемо ми,
чија је срећа била да останемо у животу после ових крвавих ратова, јесте да збринемо породице инвалидске, да се одужимо
сирочади наше изгинуле браће, преко чијих костију ми данас
доносимо Устав наше уједињене велике државе. Тако иста једна
најсветија дужност била је и преча од свих осталих да се побринемо за личне инвалиде, који су остали у животу, али су остали
неспособни за сваки рад, који су изгубили руку, ногу, очи, тако
да данас живе једним животом бедним и мучним. У ваљевском
Првостепеном суду налази се више од 4.000 предмета, о којима
суд још није донео своје решење по тражењима инвалиде за личне инвалиде и инвалидске породице. Лични инвалиди, инвалидске породице, сирочад и удовице са ситном децом муче се јер
немају средства за живот, а њихови предмети стоје још једнако
нерешени код судова. У доба опште грабежи, која је у овој земљи
после нашег доласка наступила, поједини људи користе прилику, па од тих сирочади изгинулих ратника узимају новац тобоже
да им издаду решења да добију инвалиду. Адвокати и поједини
пискарачи уцењују те удовице и сироте инвалидске породице, те
узимају по четири до пет, па и више стотина динара да им та решења израде. Ја имам за то доказе, господо, али нећу да именујем
адвокате. Част и поштовање, али тако ствар стоји“.
Треба истаћи да су у раду Уставотворне скупштине опозициони посланици у више наврата захтевали сузбијање корупције
у адвокатским редовима, а која се између осталог тицала бројних неправилности у вези предмета око добијања инвалидске
потпоре, дечјој помоћи и у раду среских судова. Међутим, због
јаког лобија, одговорност адвоката по овим питањима ретко је
долазила до судова.
У циљу бржег решења инвалидског питања у држави, Удружење ратних инвалида Краљевине СХС поднело је Уставотворној скупштини Резолуцију дана 7. маја 1921. године. Поменута
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резолуција изазвала је жучне говоре у скупштини, као и већи
број новинских текстова; међутим, питање инвалидских потпора није ни овом приликом решено.14 Питање инвалидских
потпора било је делимично решено у периоду тек пред Други
светски рат. Инвалидима који су за своје ратне ране и реуматизам тражили бесплатно лечење у бањама држава обично није
излазила у сусрет.15
Лицима којима је одобрена инвалидска помоћ следовало је од
360 до 480 динара годишње прихода, што је била више него симболична помоћ од које се није могло живети. Треба напоменути
да је због тешких економских услова у држави исплата инвалидских потпора каснила и била обезвређена високом инфлацијом.
Поједине породице су инвалидску помоћ увећавале дечјом помоћи која је била још симболичнија и у ваљевском крају обично је
износила од 10 до 40 динара месечно по детету погинулог борца.16
Стенографске белешке Уставотворне скупштине Краљевине СХС, I књига,
инв. бр. 1963 од 18. маја 1921. године, стр. 3
15
ОС, 1921. година, разне фасцикуле, дел. бр. 2810 и 2935. Тек децембра 1921.
године донешен је Закон о привременој помоћи инвалида. По члану 2. и 19.
овог закона инвалиди су имали право на бесплатну вожњу железницом кад
путују у болницу, ортопедске заводе, санаторијуме и бање. Међутим, на одобрење Министарства саобраћаја чекало се још шест месеци. Треба да се напомене да је држава овим путем хтела да помогне најтеже инвалиде, који су
добијали путовнице од секретара Окружних заштита. Инвалиди и њихове
породице имали су право на бесплатну храну и одећу, ћебад и слично, али
због тешког материјалног стања државе и саме Окружне заштите инвалида у Ваљеву поменуте потрепштине су врло ретко дистрибуиране, и поред
уредног списка сиротних инвалида ваљевског краја, вођеног при Општини.
Инвалидима је бесплатно дистрибуиран и лист Ратни инвалид који је штампан у Београду. Од 1921. године Скопљанска извозна Банка давала је 2% од
своје годишње зараде за потребе школовања инвалидске деце. За овај гест
добре воље Банка је добила и одобрење Министарства трговине и индустрије. Банка је молила друге новчане заводе да крену њеним примером и да тај
начин обезбеде будућност деци погинулих и осакаћених ратника – нап. аут.
16
Захтев за добијање дечје помоћи упућивао се Извршном одбору ваљевске
општине, као и Окружној државној заштити деце и младежи. Након одобрења релевантних државних органа, чије су одлуке спроводиле окружне установе у Ваљеву, деца погинулих ратника стављана су под заштиту државе,
али само до 16 или у ређим условима, како је описао законодавац у закону до
навршене 18 године живота. Административни поступак за добијање дечје
помоћи био је обиман, мукотрпан и спор процес – нап. аут.
14
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Инвалиднина се није могла да прими ако је утврђено да је погинули војник у време борби побегао из јединице (дезертирао)
или неко време провео у хајдучији.17 У недостатку адекватне државне помоћи многи инвалиди су се након рата самоорганизовали. Тако су бивши ратници, инвалиди тамнавског среза, оформили јула 1921. године Инвалидску набављачку и потрошачку
задругу, са седиштем на Убу, чија је делатност била помоћ инвалидима тамнавског краја у храни, одећи, обући, као и финансијкој помоћи и стварању штедних улога чланова задругара.18

ОС, 1920. година, дел. бр. 2080 и ОС, 1921. година, дел. бр. 179
Исто, 1921. година, дел. бр. 2068 и 14288. Председник задруге био је Миливоје М. Јездимировић, а члан управе Стеван Н.Николић, трговац са Уба.
Инвалиди су од државе добијали инвалидске књижице које су садржавале
личне податке, износ инвалиднине, исплаћене суме инвалиднине за поједине месеце и године, додатке и сл. На лекарским прегледима утврђивала се
инвалидност бивших ратника и она је мерена у процентима телесног оштећења. У појединим случајевима вршила се ревизија инвалидских решења,
пред лекарским и државним комисијама, да би се утврдило да ли је дошло до
побољшања здравствених околности, које су са собом повлачиле и губљење
права на инвалиднину.
17
18
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ИЗГРАДЊА КАСАРНЕ 17. ПЕШАДИЈСКОГ ПУКА
ДРИНСКЕ ДИВИЗИЈЕ У ВАЉЕВУ
Први српски устанак представља почетак развоја Српске војске. Средином децембра 1808. године на основу решења Правитељствујушчег совјета вођа првог српског устанка Карађорђе заповедио је нахијским старешинама да од 03. јануара 1809. године
оснују једну до две компаније регуларне војске, зависно од броја
становника у нахији.
Кроз историју је долазило до јачања војних потенцијала државе, која је омогућавала даље развијање Србије као озбиљне
војне силе на Балкану. Регрутација људства, набавка опреме,
изградња касарни, отварање војних школа, све то је доводило
до континуираног јачања војске, а самим тим и до сигурности
државе.
Прва касарна у Србији зидана је у Пожаревцу 1831. године.
Након тог војног објекта дошло је до изградње касарне у Крагујевцу 1832. године. Трећа, највећа касарна саграђена је у Београду под називом “Савамала“ у периоду од 1834. до 1836. године. 1
У другој половини 19. века настављено је са изградњом војних
објеката широм Србије. Један такав објекат сазидан је 1863. године у Ужицу, након ослобођења Ужица од турске окупације. Ова
касарна је имала војни, безбедносни, урбанистички и културни
значај за Ужице и околину. Комплекс је имао своје потребе у поМарковић, Р. (1957), Војска и наоружање кнеза Милоша. Београд: САНУ,
стр. 167-175
1
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гледу инфраструктуре, саобраћаја и висок степен повезаности
са околином те је на више начина позитивно утицао на развој
града. Урбанистички утицај се манифестовао кроз стимулисање
изградње комуналне инфраструктуре, мреже приступних саобраћајница итд. Посебно је подстицао развој града у непосредној околини касарне. Такође, у њему је боравио и радио велики
број војних лица који су допринели социјалном, економском и
културном развоју града. 2 Изградњом војних објеката у Србији током 19. века, дошло је до огромног развоја тих места у сваком могућем погледу. Један од позитивних примера, представља
град Ужице.
Грађани вароши Ваљева покушавали су у више наврата током XIX века да од надлежних власти издејствују добијање војног гарнизона. По њиховом схватању, поред постојања цркве,
школе, органа државне управе. Осим осећаја сигурности, војска
је одувек са собом доносила развој трговине и занатства, јачала
предузетништво и доприносила богатијем друштвеном културном животу у вароши. Официр је био личност у друштву које је
посебно неговало војничке врлине. Још се од српско – турског
рата 1876. године осетила потреба за стварањем сталних војних
одреда што свакако, у то време, није било могуће. Кнежевина
Србија била је у вазалном положају, неразвијена и сиромашна,
без права и могућности да поседује стајаћу војску са свим родовима који су се подразумевали у једној независној држави. Српска војска је још увек имала народни карактер. Иако је Србија
имала војно Министарство, историчар Владимир Ћоровић износи податак да је српска војска у ствари више била као милиција, уз то недисциплинована, за рат неспремна, необучена и без
потребне спреме, без уједначене војне команде и распарчана по
бојиштима. Команда је била без довољног броја српских официра. У прилог овој тврдњи стоји чињеница да је њен командант
био руски генерал Черњајев.3
У овом раду посебан осврт ће бити на изградњи касарне 17.
пешадијског пука Дринске дивизије у Ваљеву. Касарна је грађена
у периоду од марта 1885. до новембра 1886. године, а њену изКузовић, Д. (2013), Артиљеријска касарна у Ужицу и њено учешће у развоју града. Београд: ВИГ, стр. 167-168
3
Ћоровић, В. (1993), Историја Срба II. Београд: БИГЗ, стр. 651
2
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градњу су финансирали житељи округа Ваљевског. У почетном
процесу градње касарне у Ваљеву је био лоциран 5. пешадијски
батаљон краља Милана, који није имао касарну већ је логоровао
на брду Крушик. Када је касарна завршена 1886. године, 5 батаљон се налазио у Ужицу, док је у Ваљево пристигао 6. пешадијски
батаљон Краља Карола, који ту борави пуну деценију односно до
1895. године. Након тога је у кратком временском периоду у Ваљеву био стациониран 4. батаљон Стефана Немање, и 2. гардијски батаљон. После 1897. године у Ваљеву је смештен 5. пук, али
је и то било краткотрајно само пар година, до изградње нове велике касарне на Крушицима. У самој касарни је пред ратове 1912
– 1918 године био лоциран 17. пешадијски пук Дринске дивизије.
Ова војна формација је поносно представљала Дринску дивизију
прошавши балканске ратове, први светски рат, од Куманова до
Кајмакчалана да би приликом завршних операција Великог рата
реорганизацијом 1917. године његово људство било распоређено у
друге јединице Дринске дивизије. Након завршетка Великог рата
и смрти Војводе Живојина Мишића 1921. године, пук је добио назив 17. пук војводе Мишића. Под тим називом је ова јединица учествовала у Априлском рату 1941. године. Након завршетка Другог
светског рата, као последица промена државног уређења и ситуације у друштву, касарна је добила назив „Кадињача“.
Током епидемије пегавог тифуса 1914. и 1915. године, сви јавни објекти у Ваљеву су претворени у болнице. Највећу резервну
болницу у Ваљеву је представљала касарна 17. пешадијског пука.
У њој је од пегавог тифуса преминуо велики број људи, међу којима и чувена сликарка Надежда Петровић, као и велики број
медицинског особља. Између два светска рата касарна је носила
име Војвода Живојин Мишић. Сам војни комплекс налази се у
прелепом окружењу који је богат зеленилом. У близини се налази и чувени парк Пећина. Са јужне стране протиче река Колубара и налази се парк који је 1892. године војска направила и
поклонила граду Ваљеву.
Крајем 19. века у културни живот Ваљева укључила се војска са својим оркестром. У „Ваљевским новинама“ 20. децембра
1890. године објављена је вест: „Војна музика за Дринску дивизију приспела је са својим капелником из Београда у нашу варош
10. овог месеца.“ Од тада је војни оркестар редовно имао наступе за грађанство. Одаје се признање команданту дивизије Илије
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Ђукићу што је „наредио овд. војној музици да сваке недеље и
празника свира у овдашњем општинском парку на Пећини одабраније композиције из свог репертоара.“4
У даљем раду биће приказани детаљи везани за саму изградњу касарне Дринске дивизије, почев од одлуке о изградњи, ко
је све учествовао у финансирању изградње, приказ предрачуна
радова, подаци о извођачу радова и др.
Градња касарне је започета у време када је Ваљево већ постало
снажан командни гарнизони центар, на самом почетку пролећа 1885. године. На тај догађај указује хроничар старог Ваљева
Радован Драшковић, који је забележио: „Још шездесетих година
(XIX века; напомена В. Д.) Ваљево је имало известан део војних
јединица, али оне су становале по приватним кућама. Тек 11.
марта (по јулијанском календару; по Грегоријанском 23. марта;
напомена В.Д.) 1885. године положен је темељ касарне за 5. батаљон који се налазио у Ваљеву. То су она четири павиљона која и
данас постоје на путу за парк на Пећини.5
Важан детаљ који се може видети, јесте чињеница да је изградња касарне финансирана средствима из општинског буџета.
Средства су обезбеђена кроз наменско прикупљање средстава
од стране грађана града Ваљева.
ПОСТУПАК ИЗГРАДЊЕ КАСАРНЕ
Припрема изградње касарне везује се процес израде предрачуна за подизање једне касарне за један батаљон сталног кадра у
Ваљеву.6 Овај предрачун прати и рекапитулација која је настала
кад и сам предрачун, 22. априла 1884. године.
Перишић, М. (1998), ВАЉЕВО град у Србији крајем 19. века, Београд –
Ваљево: Институт за новију историју Београд, Скупштина општине Ваљево,

4

стр. 274 – 275
Драшковић, М. Р. (1987), Ваљево у прошлости – прилози за завичајну
историју. Ваљево: Милић Ракић, стр. 238
6
Међуопштински историјски архив – Ваљево (у даљем тексту: МИАВ),
А.2.1.118 Окружни суд Ваљево (1804 – 1944), 1807 – 1944,, Предрачун за подизање касарне од четири вода у Ваљеву од 22. априла 1884. године, где је дат
приказ свих неопходних послова који ће све обавити у процесу изградње
касарне са комплетном спецификацијом неопходних грађевинских материјала, као и ценовником за те врсте услуга.
5
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ПРЕДРАЧУН
За подизање једне касарне за један батаљон сталног кадра у Ваљеву.
I. Четири зграде за по једну чету
по I. предрачуну................29.304.01 св. 117.216.04
II. Један мутвар по II. предрачуну..........................................17.438.92
III. Један нужник IV......................................................................3922.14
IV. За ограду, калдрмисање, и непредвиђене послове....... 5412.90
Свега:
144.090.00
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Интересантан податак је да је поред државних органа у финансирању изградње касарне учествовало и становништво. Овај
податак говори о развијеној свести код тадашњег државног руководства, али и обичног народа о важности унапређивања војске као гаранта сигурности Србије на Балкану.
ЛИЦИТАЦИЈА
Самом процесу изградње касарне претходила је усмена лицитација за грађење касарне у Ваљеву, која је одржана 30. и 31.
августа 1884. године, и трајала је од 9. сати пре подне до 12. поподне. Услови лицитације били су захтевни. Сви учесници лицитације били су дужни да пре него што почне процес лицитације, положе 15% од предрачунске суме, уколико су били српски
поданици. Уколико се радило о страним држављанима било је
20% од предрачунске суме. Кауција је полагана у готовом новцу,
или у сигурним папирима, и у крајњем случају у интабулисаном
имању на првом месту, сходно утврђеним правилима за држање
лицитације о грађевинама. Положена кауција служила је као гаранција за изградњу грађевине, до самог процеса пријема.
Интересантан податак представља и чињеница да је условима
лицитације било предвиђено, да и по завршетку и пријему предметног објекта, кауција остане на снази још две године, а све то
као гаранција за сталност грађевине. Једну од олакшица овога
посла, представљало је обавештење да се предузимачу дозвољава да користи неопходну количину камена са имања Срећка Михаиловића и Лоле Лазаревића, који су се налазили у непосредној
близини државног плаца „Илиџе“.
Један од услова лицитације био је и обавеза предузимача да
грађевински материјал (камен, цигла, песак, креч, цреп, дрвенарију...) који се обезбеди и припреми за овај посао, буде пре употребе пријављен властима, како би се извршио преглед и пријем.
Грађевински материјал који комисија процени да не испуњава
одређене неопходне стандарде морао је бити уклоњен у најкаснијем року од 24 сата са места градње. Физичко уклањање представљало је обавезу предузимача. Изградња објеката морала је
бити искључиво према плану, премеру и предвиђеним условима
сходно намени. Планом је предвиђено да целокупан комплекс
објеката буде завршен у септембру месецу наредне године, а да
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се већ у октобру усели војска. Коначни преглед и пријем изграђених војних објеката ће бити извршен сходно закону, од стране
комисије коју ће одредити виша власт.
Процес исплате предузимачу, пратио је и саму градњу комплекса. Прва рата је била предвиђена да се исплати чим се подигну цокла, дакле веома брзо, друга рата по одобрењу водећег
лица задуженог за надзор или када се предметне зграде озидају
до крова, трећа рата када зграде буду покривене и сва столарија
на лицу места буде достављена, четврта рата исплате тек онда
када зграде буду примљене од стране комисије. Последњи услов
лицитације предвиђао је и могућност да не буде један предузимач, већ више њих који би учествовали у процесу градње. Пре
свега ради се о упутствима налогодавца, односно државе о заједничком функционисању предузимача у погледу правилног
распореда материјала, распореду рада, вађењу камена. Услови
лицитације важили су искључиво у односу власти и предузимача, и то за предузимача је ступала на снагу одмах по потпису,
док је за власт важила тек онда кад би министар војни одобрио.
Предложени услови били су прочитани. За посао изградње касарне у Ваљеву су конкурисали: браћа Бирчанин, а испред њих
као главни представник Марјан Бирчанин, Саво Николић трговац, Дино Глигоријевић предузимач, Јован Ђурђић. Вештаци
који су били присутни током лицитације су били зидари: Васа
Илић, Груја Лукић.7
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Заједничким дописом министарства војног и министарства
финансија из 17. новембра 1884. године, упућено Начелству
округа ваљевског да је на лицитацији за подизање касарне у ВаИсто, Услови лицитације за изградњу касарне у Ваљеву дефинисани од
стране начелства округа ваљевског, а на основу наређења министра војног
ИГН 961 од 06. маја и ИГН 1540. од 20. јула 1884. године. У канцеларији инжењерског одељења 28. августа у периоду од 09. пре подне до 12.00 поподне
одржана је усмена лицитација са строго дефинисаним условима неопходним за само учешће у процесу лицитације, (Предмет бр. 323/98, безфасцикулисана архивска грађа)
7
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љеву победио предузимач Дино Глигоровић, са понудом од 113
000 динара.8
У оквиру овог дописа достављена је целокупна техничка документација (предрачун за подизање касарне за четири вода у
Ваљеву, са комплетном спецификацијом послова). Предрачун за
подизање касарне у Ваљеву је подељен на различите радне операције у оквиру пет група послова:
1. Зидарски посао (копање земље за темељ, насипање са земљом, зидање темеља и цокла, зидање у приземљу, тавански
зидови, лепљење изнутра, лепљење споља, лепљење димњака,
лепљење тавана блатом, штукатарисање, покривање крова црепом, камени басамака).
2. Дрводељски посао (подизање крова по плану са свим материјалом, радом и намештањем рогова и венчаница; патосање са
40 мм дебелим чамовим, рендисаним даскама, чисто изведено са
храстовим или боровим подстепеницама; 22 комада басамака за
таван 0.2/0.25 0.95 дугачке од чамовине).
3. Столарски, браварски, стакларски и мазаоски посао (35
комада унутрашњих и спољашњих спојено изведених прозора
1.00/2.00 м са четири унутрашња и четири спољашња крила, од
боровине са свим столарским, браварским и стакларским послом, са два пута бојадисањем са масном бојом (мрком) са свим
материјалом, радом и намештањем; 2 комада врата са надпрозором и два прозора лево и десно, врата су двокрилна 1.80/2.80,
прозори су само спољашњи са четири крила солидно изведена,
са свим стакларским, браварским, столарским и мазаоским послом; двокрилна врата 1.20/2.80 м, 8 комада једнокрилних врата
1.00/2.10).
4. Лимарски посао (138.10 дужних метара лежећих олука од
63 цм, широког блека са свим нужним утврђењем испод црепа са
двa пута обостраним бојадисаним са масном бојом; 6 комада таванских прозора (стојећих) 0.65 широки 0.55 високи са дрвеним
Исто, Заједнички допис министарства финансија и министарства војске бр.
ИГН 2552, од 17. новембра 1884. године којим се начелство округа ваљевског
обавештава да се одобрава изградња касарне у Ваљеву за за цену од 113.000
динара, коју је понудио предузимач Дино Глигоријевић. У оквиру предмета
министар војни шаље техничку документацију на даљи поступак.
8
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оквиром и нужним оковом и двапут обостраним бојадисањем
са масном бојом).
5. Разне набавке (26 дужних метара цеви од камене масе од 15
цм у пречнику за вентилацију; 5 комада фуруна, по систему Хагедорн, са двома балонима; 2 гвоздене фуруне 0.40 м у пречнику
и 1.70 м, са свим нужним цевима и намештањем, устројена, да
се изнутра ложи; 1 гвоздена фуруна 0.35 пречника и 1.4 висине;
68 метара дужних чивилука по нацрту, са рендисаним чамовим
даскама на дуж од 3.85 м; 8 комада сошака за оружје, на свакој да
има по 15 комада пушака, по плану изведено од чамовине и два
пута бојадисано са масном бојом).
ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ
Списак житеља општине Ваљевске који имају да плате
прирез на грађење касарне у овој вароши према решењу
одборском9
ред.
број
број списак

име и презиме

занимање

динара

1.

18

Алекса Ћировић

Бојаџија

10

2.

20

Аврам Николић

Абаџија

10

3.

21

Алекса Поповић

Дунћер

10

4.

25

Алимпије Бебић

Терзија

6

5.

26

Аврам Петровић

Зидар

6

6.

30

Андрија Кораћ

терзија

6

7.

31

Алекса Кићић

кочијаш

6

8.

41

Алексе Дабића

маса

6

9.

44

Анђелко Петровић

дунђер

1

10.

54

Божа Дамњановић

опанчар

6

11.

72

Вићентије Ненадовић ресто

терзија

8

12.

85

Васа Лакетић

обућар

6

13.

96

Васа Петровић

шлосер

6

14.

100

Велимир Зечевић

шустер

6

ори

50

Исто, Списак становника општине Ваљево од 16. јуна 1887. године, који су
на основу решења одборског имали законску обавезу да плате порез, како би
се прикупила неопходна финансијска средства за грађење касарне.
9
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15.

104

Вилотије Миливојевић

ковач

2

50

16.

105

Васа Милошевић

17.

109

Васа Митровић

послужитељ

2

50

обућар

2

50

18.

110

Вучко Дакичић

опанчар

1

50

19.

111

Васа Стевановић

поткивач

1

50

20.

114

Вукосава Јеремића

маса

1

50

21.

127

Глиша Степановић

дунђер

6

22.

129

Глиша Недељковић

дунђер

6

23.

140

Димитрије Мирковић

дуванџија

19

24.

153

Димитрије Павловић

механџија

6

25.

157

Димитрије Радосављевић

свирач

6

26.

158

Дика Радосављевић

свирач

6

27.

159

Димитрије Станковић

свирач

6

28.

163

Димитрије Стаменковић

ножар

6

29.

167

Димитрије Јанковић

писар општински

6

30.

168

Димитрије Милутиновић

поткивач

6

31.

193

Јеврем Ћебић

кујунџија

6

32.

198

Јеврем Лукић

кројач

2

50

33.

200

Јеврем Бошковић

земљоделац

2

50

34.

201

Јеврем Пантић

земљоделац

1

50

35.

202

Јеврем Ивановић

кафеџија

1

36.

216

Живко Проловић

бакалин

8

37.

228

Живојин Илић

земљоделац

6

38.

231

Живко Коњевић

циглар

6

39.

232

Живко Станковић

берберин

2

40.

240

Иван Проловић

бакалин

17

41.

249

Илија Милутиновић

механџија

6

42.

251

Илија Стевановић

баштован

6

43.

253

Илија Лакићевић

кочијаш

6

44.

257

Илија Зарић

баштован

2

50

45.

258

Иван Матић

маса

1

50

46.

268

Јован Павловић

механџија

27

47.

291

Јован Суботић

столар

6

48.

292

Јован Лекић

пандур

6

50
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49.

296

Јован Ристић

механџија

6

50.

299

Јован Лукић

касапин

6

51.

303

Јован Митровић

циганин

6

52.

304

Јован Андрић

земљоделац

6

53.

307

Јован Дикновић

зидар

2

50

54.

310

Јован Чолић

земљоделац

2

50

55.

319

Јован Нићифоровић

терзија

1

50

56.

322

Коста Димитријевић

дуванџија

13

57.

327

Коста Срећковић

кмет

6

58.

331

Коста Миливојевић

ножар

6

59.

333

Коста Суботић

кафеџија

6

60.

340

Коста Радосављевић

циганин

6

61.

342

Коста Радовановић

кафеџија

6

62.

346

Коста Станојевић

кафеџија

1

63.

356

Љубомир Петровић

пинтер

6

64.

359

Лазар Симић

земљоделац

6

65.

361

Лука Марковић

поткивач

6

66.

376

Лука Томић

дунђер

2

50

67.

377

Лазар Станковић

пандур

2

50

68.

378

Лука Коларевић

механџија

1

50

69.

425

Мирко Симић

механџија

10

70.

326

Матија Пурић

касапин

10

71.

438

Младен Михајловић

маса

6

72.

449

Матија Романовић

кујунџија

6

73.

454

Миливој Милојевић

пиљар

6

74

458

Милан Ђурић

баштован

6

75.

461

Милован Марковић

кочијаш

6

76.

462

Милош Стевановић

фамулис

6

77.

474

Милош Настић

трговац

6

78.

475

Марко Илић

кафеџија

6

79.

447

Мића Врбашки

тишлер

6

80.

488

Миле Укићевић

надничар

6

81.

489

Милан Станојевић

механџија

6

82.

500

Мирко Дојчиловић

бојаџија

6

83.

504

Милан Антић

рабаџија

6
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84.

520

Милован Симић

опанчар

6

85

526

Миливој Гаговић

кафеџија

2

50

86

527

Милан Илић

касапин

2

50

87.

531

Мијаило Симић

пандур

2

50

88

538

Милић Јешић

пандур

1

50

89

542

Милован Рнић

надничар

1

90

543

Милан Јеремић

земљоделац

1

91

551

Недељко Васић ресто

ковач

10

92

574

Никола Илић

земљоделац

2

50

93

576

Никола Маџаревић

трговац

1

50

94

584

Омер Салкић

поткивач

6

95

614

Паун Јовановић

бојаџија

6

96

624

Павле Милић

бакалин

6

97

625

Петар Думић

ћурчија

6

98

630

Павле Илић

земљоделац

2

50

99

631

Павле Ђукић

земљоделац

1

50

100

644

Радомир Бакаловић

трговац

19

101

658

Радисав Радовановић

земљоделац

6

102

662

Раде Митровић

дунђер

6

103

665

Радо Зрнић ресто

пушкар

3

104

677

Светозар Атанасијевић

лекар

31

105

710

Срећко Јевтић

учитељ

10

106

716

Сретен Максимовић

ковач

10

107

719

Симеон Радовић

земљоделац

6

108

720

Стојан Караџић

пекар

6

109

721

Светозар Теофиловић

писар

6

110

722

Средоје Симић

абаџија

6

111

725

Сава Папић

механџија

6

112

746

Сантов Казас

обућар

6

113

752

Светозар Гавриловић

колар

6

114

756

Стеван Томић

клонфер

6

115

757

Спасоје Обрадовић

опанчар

6

116

759

Станоја Радосављевић

свирач

4

117

765

Сава Вујић

терзија

2

50

118

768

Стеван Игњатовић

ишчија

2

50
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119

772

Сава Дамњановић

опанчар

1

50

120

773

Стојан Петровић

баштован

1

50

121

780

Светозар Пауновић

циганин

1

122

793

Танасије Лазаревић

земљоделац

6

123

796

Танасије Младеновић

кујунџија

6

124

799

Тоша Марић

ћурчија

6

125

801

Тијосав Рајевић

механџија

6

126

803

Тодор Татић

воденичар

6

127

804

Тоша Томић

земљоделац

2

50

128

805

Танасије Илић

ковач

2

50

129

808

Тома Костић

ткач

6

130

817

Филип Васић

терзија

1

131

821

Ђоке Поповића маса

меанџија

24

132

822

Ђорђе Шоповић

меанџија

19

133

828

Ђорђе Николајевић

обућар

10

134

834

Ђорђе Ковачевић

абаџија

6

135

836

Ђорђе Вуковић

кафеџија

6

136

807

Ђорђе Богдановић

терзија

6

137

864

Коста Петровић

пинтер

6

138

867

Михаило Костић

дуванџија

6

139

868

Војислав Андрић

књижар

6

140

869

Милутин Филиповић

терзија

6

141

870

Милић Бакаловић

кројач

6

142

871

Светозар Матић

ковач

6

143

873

Радоје Перишић

бравар

6

50

Свега 856 динара
Наплаћено од грађана 7240
УКУПНО: 8.096 динара

Ова сума је прикупљена и предата Начелству ваљевском и то у
периоду од 22. маја 1885. године, закључно са 16. јулом 1887. године.
У процесу изградње касарне и неопходних пратећих објеката:
кухиње, бунара, потребних нужника, затим послове калдрмисања авлије и ограде, средства су издвојила поред Начелства округа ваљевског и Начелства округа посавског (Обреновац), подгорског (Каменица), тамнавског (Уб), колубарског (Мионица).
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Одлука Начелства среза тамнавског Уб, од 15. септембра 1885. године о
издвајању прилога за изградњу кухиње, бунара, нужника и ограде у оквиру
касарне у Ваљеву

Прирез за финансирање изградње касарне, одређен је у висини од 6 динара, који је представљао обавезу сваке пореске главе на територији ових Начелстава. Финансирање изградње горе
наведених помоћних објеката, довело је до увећања приреза на
185

Владимир Дамњановић

Касарна 17. пешадијског пука, Дринске дивизије у Ваљеву 1905. године
(Збирка фотографија, МИАВ Ваљево)

још 1,5 динара по пореској глави. Одлука о накнадном прирезу,
донета је од стране Начелства округа ваљевског 1885. године.10
ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Када су завршени радови на касарни, приступило се провери
квалитета изведених радова. Примарни циљ је био утврдити да
ли је испоштован утврђени ниво квалитета предвиђен предрачуном, у погледу врсте радних операција, процена нивоа стручног рада, квалитета материјала, утврђених стандарда градње и
преглед целокупног стања изграђених објеката. Овај одговоран
посао је обављала стручна комисија, формирана решењем Начелства округа ваљевског. Основни задатак комисије био је да
изађе на лице места и прегледа саграђену касарну, за чију изградњу је одговорност сносио предузимач Дина Глигоријевић,
коме је на основу дописа министра војног од 17. новембра 1884.
године посао и поверен.
Приликом прегледа изграђених зграда, прво што је комисија
приметила јесте да су све четири зграде дуже него што је то планом било предвиђено за 20 цм, док је ширина одговарала плану.
МИАВ, А.1.2- 4.1. Начелство округа ваљевског – Ваљево (1839–1944), (1841–
1944), Допис о прикупљању средстава за изградњу помоћних зграда и бунара
у оквиру касарне у Ваљеву за период 1885 – 1886, кут. инв. бр. 8, предмет бр. 46.
10
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Зидови су за 3 цм били дебљи, док је висина изведена према плану. Врата и прозори су уредно израђени и величином су одговарали мери предвиђеној у предрачуну, што је констатовано и за
патос. Анализом стања у ком су се налазили окови на прозорима
и вратима закључили су да је то врло добро одрађено, фарбање
је извршено на квалитетан начин. Констатовали су да је грађа
крова дебља него што је у предрачуну предвиђено, а нека грађа
је и слабије означена него што је планирано у предрачуну. Увидом у рам крова, дошли су до закључка да је било предвиђено
да буду 10/10 цм дебљине, а да је предузимач ставио пропорције 15/15, као и да су рамови дебљи. Гледајући целокупно стање
крова, утврдили су да је целокупан кров солидно одрађен, почев
од доброг црепа којим је покривен, затим летви које су ударене
од средине до средине, а чије пропорције су биле 14 цм. Сошке
су уредно по плану израђене. Фасада касарне није ни прављена. Извлачење калемова је изостављено, међутим предузимач је
уредно извукао и окречио симс. У самом предрачуну су такође
изостављени прозори у ходницима, које је предузимач саградио,
и овај посао који је урађен накнадно је од стране комисије признат, и унет у рачун вишка.
Узимајући у обзир положај земљишта на ком је касарна саграђена, чињеницу да се налази поред реке Колубаре, а затим и
да је терен нераван, предузимач је у ситуационом плану под а
означио место као најузвишеније, а самим тим и најсигурније од
евентуалних изливања Колубаре. Самим тим у складу са том висином, одређена је и висина осталих павиљона. Из овог разлога
дошло је до већих трошкова услед обимнијих послова на изради
насипа и зида, а самим тим то је и евидентирано у целокупне
трошкове.
Општи утисак комисије био је да је касарна солидно саграђена, и да може служити као препорука предузимачу и за изградњу других државних објеката у будућности. Самим тим касарна
је примљена од стране предузимача. Али без обзира на позитивне коментаре комисија је приметила да нема врата за степенице
на таван, која нису предвиђена предрачуном, као и да недостаје
камен, који се ставља испод висећих цеви олука, које би требало саградити. Исто тако је примећен и недостатак на шупи, где
је предвиђено сечење дрва и паковање. По приложеном рачуну,
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а на основу додатних послова у износу од 4245.6 динара, комисија је дала предлог да се дата сума исплати предузимачу Дини
Глигоријевићу. Комисијски пријем је обављен 30. новембра 1885.
године.11
АНАЛИЗА И ПРИМЕДБЕ РАЗЛИЧИТИХ КОМИСИЈА НА
КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА И СУДСКИ ЕПИЛОГ
Оштећење касарне које је утврђено довело је касније и до
судског процеса, а све у циљу накнаде штете. Предузимач Дина
Глигоријевић био је дужан да предметне зграде изгради по условима, плановима и предрачуну. По завршетку посла предузимач се јавио и тражио да преда објекат, где је одређена комисија
која је названа „калаудирајућа“ која је извршила преглед и пријем објекта и признала предузимачу обављен посао. Касније је
предузимачу исплаћен предвиђен износ. По основу услова лицитације, након две године од дана када је касарна примљена,
предузимач Дина је тражио повраћај кауције који је служио као
гаранција за добро обављен посао. Да би држава извршила обавезу, било је неопходно да формира комисију које би прегледала стање објекта. То је и учињено 20. децембра 1887. године, и
поднет је извештај. Комисија је тада приметила одређене мане
на згради, а затим наложила предузимачу да изврши оправку
примећених недостатака о свом трошку, а да заложена кауција
остане и даље на снази.12
Да је овај посао био далеко од завршеног говори и податак да
је већ 1888. године, дакле само три године од комисијског пријема дошло до уочавања озбиљних оштећења на изграђеним објектима. Настала оштећења су приказана у комисијском извештају,
који је састављен од стране војне комисије. Кроз тај извештај изМИАВ, А.2.1.118 Окружни суд Ваљево (1804–1944), 1807–1944, Комисијски
преглед и пријем изграђене касарне из 30. новембра 1885. године са комплетним извештајем о квалитету градње, анализом комплетно изведених радова по целинама, констатацијом специфичног терена, као и недостацима на
објекту које би требало исправити.
12
Исто, Комисијски извештај из 20. децембра 1887. године, где је на основу решења Начелства Окружног бр. 632, извршен преглед изграђеног војног
објекта од стране чланова комисије, а у присуству одговорног предузимача
Дине Глигоријевића.
11

188

Изградња касарне 17. пешадијског пука Дринске дивизије у Ваљеву

вршен је детаљни преглед изграђених павиљона и евидентирани
су одређени пропусти у градњи, који се пре свега тичу проблема настале влаге у самој касарни. Прегледом сва четири павиљона утврдили су да је дошло до влаге, која је била присутна у
свим собама изграђених војних објеката. Анализом темеља тих
павиљона комисија је утврдила да сама влага није настала као
последица лоше урађеног темеља, већ да је основни пропуст направљен у насипању темеља. Ради се о томе да је земља којом се
темељ насипао била влажна, што је довело до труљења пода и
ширења влаге. Утврђено је да је неопходно отклонити под који
је труо, затим земљу и шљунак који је влажан избацити напоље
и заменити сувим шљунком и песком. Такође констатовано је да
је неопходно извршити промену подпатосница, која су негде у
потпуности, а у неким случајевима у већини иструлиле и поставити нове борове или храстове патоснице.
У овом извештају је дат и предлог, да се изврши замена трулих
патосних даски, међутим нису могли тачно да утврде колика је
ова врста оштећења, те су изјавили да ће се то најбоље видети
приликом подизања патоса. Све ово је представљало предлоге
у циљу отклањања проблема влаге. Поред овог проблема чланови војне комисије су указали да је у циљу комплетне заштите
војних објеката од влаге, неопходно предузети неопходне мере,
да се вода која се сливала са оближњег земљишта, путем канала
усмери у Колубару. Њихов предлог је био да се изврши израда
калдрмисаног канала свуда око северне, западне и јужне стране
ограде касарне. Увидом у извештај може се видети да су указали
и на проблем одлагања велике количине воде настале кишом и
снегом, који се задржавао у кругу касарне правећи локве и баре,
па су апеловали да је неопходно да се цео круг касарне нивелише и калдрмише са оптицајним каналима. Све ово представља
закључке војне комисије, која је указала на недостатке у градњи,
дала предлоге за њихово отклањање, као и могућа решења са
проблемом воде, који је константно отежавао функционисање
овог војног објекта. 13
Исто, Извештај војне комисије из 15. јуна 1888. године, извршен на основу
наређења команданта Дринске дивизијске области ИГН 151, где је извршен
преглед изграђених павиљона касарне где је уочен проблем влаге, као и низ
других недостатака који су отежавали нормално функционисање касарне.
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Када су недостаци уклоњени, опет је комисија изашла на лице
места и саставила извештај 9. маја 1888. године. У овом извештају
комисија је утврдила да је предузимач поступио по налогу за отклањање недостатака, дала је своје мишљење да се предузимачу
кауција врати, што је касније по захтеву предузимача и учињено.14
Након ове ситуације где су измирени рачуни са предузимачем
Дином Глигоријевићем, примећено је да су патоси у зградама иструлили, да се у унутрашњости појавила влага и да је неопходно извршити поправку, како би се објекти нормално користили.
Услед дате ситуације да је неопходна поправка, министарство
финансија је тражило од надлежног суда да се формира комисија, која би утврдила тренутно стање ствари пре евентуалне
санације датих објеката, која би дала оцену професионалне одговорности при изради касарне. Ову комисију су чинили стручњаци из области грађевинарства инжењери: Велимир Антић,
Јован Илкић и Душан Сабовљевић. На основу њиховог увиђаја,
дали су оцену да су сви павиљони солидно урађени, осим патоса, подпатосница, посла насипања испод патоса, као и чињенице
да рагастова на вратима нема. Ови послови су у већ постојећем
предрачуну износили 18.599.37 динара. Када је вештачка комисија извршила анализу услова и предрачуна који су били предвиђени за грађење зграда, утврдили су да предузимач није урадио низ ствари које је био у обавези да изврши и то:
1. Требао је да постави рагастове на свим вратима, а он то није
урадио;
2. Био је у обавези да испод патоса наспе горњи слој песка у
дебљини (јачини) од 20 цм, што он није учинио, већ је насуо влажну земљу, а затим једва 8 цм песка, дакле мање 12 цм;
3. Морао је испод патоса да постави храстове или борове подпатоснице, што предузимач није урадио него је поставио чамове;
4. Требао је да постави патос са даскама дебљине 4цм, што он
није урадио већ су постављене даске дебљине 3цм.
Мишљење комисије је било да су ови недостаци у поступку
градње, а пре свега чињеница да је насипање извршено са влажном земљом, проузроковали да се мемла и влага појави и осећа
Исто, Комисијски извештај из 09. маја 1888. године, где је комисија закључила да је предузимач поступио по налогу за отклањање недостатака, и да је
мишљења да се предузимачу кауција врати.
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у павиљонима. Такође, то је довело да у кратком периоду дође до
потпуног труљења патоса и подпатосница.
Коначни закључак комисије састављене од вештака представљала је чињеница да је за овај посао главну одговорност сносио надзорни инжењер, затим предузимач који је добио посао
изградње. Нису лишили одговорности ни комисију која је последњи пут прегледала дате објекте и констатовала да је објекат
добро изграђен. Без обзира што је примећено да су труле даске у
вратима, ипак дала је мишљење да се кауција изда.15
На основу извештаја комисије у којем су приказани детаљни
подаци везани за оштећења објекта, као и мишљење о одговорности, а на основу захтева Министарства војске, јавни правобранилац је покренуо судски поступак против:
1. Дине Глигоријевића, предузимача из Ваљева који је био задужен за посао изградње касарне;
2. Надзорног инжењера покојног Стевана Ђуричића из Ваљева, масу коју заступа пунолетни син г. Милан Ђуричић професор из Београда;
3. Остале чланове последње комисије: Вукомана Арачића ћенералштабног мајора, Косту Скендеровића секретара Начелства
ваљевског, Симу П. Поповића земљорадника из Бајевца, Радивоја Марковића земљорадника из Лукавца, Марка Стаменића из
Стублине, Милоја Богутовића из Горње Буковице и Владимира
Тадића председника општине ваљевске.
Основни захтев државе у односу према туженим лицима био
је надокнада штете за изграђену касарну у износу од 18.599.37
динара, колико је проценила комисија са 6 % годишњег интереса.16 Судски поступак који је вођен по питању одговорности за
квалитет изградње касарне, као и накнаду штете завршио се заИсто, Белешка суда Округа Ваљевског бр. 1680, од 07. фебруара 1889. године, на захтеву српске државе коју је заступао њен правобранилац Арса Јовановић, да се изврши увиђај и преглед зграда касарне, и констатује односно
утврди кривица и одговорност за недостатке на изграђеним објектима који
нису у складу са планом, предрачуном и уговором за изградњу предметног
војног објекта.
16
Исто, Допис Министарства финансија Краљевине Србије бр. 501, од 14.
марта 1889, где је на основу претходног извештаја комисије, а у складу са
захтевом министарства војног од 18. фебруара 1889. године ИГН 237, покренута тужба против низа лица у циљу накнаде штете на примљеној касарни.
15
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старелошћу. Разлога за то је много, један од њих је и чињеница да
се Дина Глигоријевић налазио у Струмици, тадашњој Турској,
што је свакако отежавало судски процес.
ЗАКЉУЧАК
Са ове историјске дистанце долазимо до закључка да је овај
комплекс касарни утицао на убрзани развој Ваљева у 19. веку.
Добијањем војске која је стационирана у граду, долазило је и до
развоја трговине, занатства, јачања предузетништва. Кроз овај
рад може се видети колико је финансијских средстава, труда,
рада, знања било потребно да би се саградио један овакав комплекс касарни. Касарна 17. пешадијског пука Дринске дивизије у
Ваљеву, представљала је културно благо које је преживело бројне ратове и разарања.
Основни циљ рада јесте да се јавности прикажу до сада непознати подаци везани за сам процес изградње касарне 17. пешадијског пука Дринске дивизије. Сама градња касарне може
се поделити на неколико делова, почев од начина финансирања,
предрачуна за изградњу, лицитације, саме изградње, коришћења војног комплекса, као и компликација које су настале током
првих година коришћења. Важно је нагласити чињеницу да је у
финансирању изградње овог војног комплекса, поред државних
органа учествовало и становништво. Прикупљањем података из
архивске грађе у раду је и дат приказ комплетног процеса лицитације у погледу услова који су морали испуњавати кандидати,
како би уопште учествовали у процесу лицитације као потенцијални извођачи радова. Могу се видети и стандарди који су
морали бити испуњени у погледу квалитета грађевинског материјала, стручног рада, као и динамика изведних радова. Како је
напредовала градња, тако су ишле и исплате за изведене радове.
Финансирање градње је дакле ишло кроз рате. Увидом у техничку документацију може се видети комплетан приказ радних
операција у оквиру пет група послова, који су обављени у процесу изградње овог војног комплекса. У раду је приказан низ проблема који су настали недуго након завршетка радова, и извршеног комисијског пријема објекта. Ради се пре свега о пропустима
извођача радова у домену квалитета материјала, стручног рада,
као и одступања од утврђеног предрачуна. Сви ови пропусти
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били су анализирани од стране више комисија, како цивилних,
тако и војних. Епилог свега био је судски поступак који се завршио са застарелошћу.
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Ненад Антонијевић
Музеј жртава геноцида
МИЛОРАД БЕЛИЋ, ЖРТВЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА ИЗ
ВАЉЕВСКЕ ОПШТИНЕ, ПРИПАДНИЦИ ПОРАЖЕНИХ
ФОРМАЦИЈА, СТРЕЉАНИ, НЕСТАЛИ
Музеј геноцида, Београд 2018, стр. 155.

Књига историчара Милорада Белића (рођен 1954. године) из
Ваљева, „Жртве Другог светског
рата из ваљевске општине, Припадници поражених формација,
стрељани, нестали“, представља
још једно издање Музеја жртава
геноцида, у оквиру издавачке политике Музеја, која инсистира на
издањима, која садрже као истраживачки резултат пописе жртава
српског народа у 20. веку, у овом
случају у Другом светском рату,
нарочито на крају рата. У питању су већином подаци о страдалим припадницима поражених
војних формација, члановима
њихових породица и другим грађанима, чија је једина кривица
била другачија идеолошка опредељеност од победничке, у грађанском рату између Срба.
Аутор, Милорад Белић, истраживањем је прикупио и навео са
подручја ваљевске општине 1054
имена жртава и још 280 имена
жртава са других подручја која
су страдала у Ваљеву. Рукопис је

рађен према методологији научне историографије, навођени су
историјски извори, а различити
подаци о истој жртви су проверавани.
Од укупно 1054 жртве, које је
именом и презименом утврдио
Милорад Белић, у свом истраживачком подухвату, 169 је страдало у међусобним окршајима, 358
жртава је страдало у партизанским стрељањима у последњим
месецима рата и 65 у периоду
1941–1943, а 125 лица се води као
убијени или погинули без ближих података о начину страдања.
Од стране Љотићеваца убијено је
10 особа, а од припадника ЈВуО
17 лица. У попису жртава налази
се и 49 жена. Од стране немачких
окупатора убијено је 150 лица. У
рату је нестало 162. Највише ратних жртава је било у последње
две године рата: 368 у 1944. и 129
у 1945. години. Након завршетка рата, 1946. и касније убијена су
33 лица. Прве ратне, 1941. године
утврђено је страдање 143 особе,
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1942. 81, а током 1943. исти број.
За 57 лица није утврђено када и
где су погинули.
У рукопису су наведене тешкоће у утврђивању поузданих
података о страдању припадника ЈВуО у последњим месецима
рата, нарочито припадника Ђачког батаљона Марка Котарца. Такође су постојале велике тешкоће
у утврђивању страдања добровољаца Првог пука СДК, који су
страдали крајем маја и почетком
јуна 1945. године.
Аутор је у поглављу под називом „Осврт на досадашње податке и литературу“ (стране 7–17),
навео кроз различите примере тежак задатак који се налазио
пред њим, као и разне методолошке проблеме и недоумице на које
је наилазио приликом истраживања, а које је требало разрешити. Наглашена је велика важност
у раду на утврђивању броја жртава „Комисије за тајне гробнице убијених после 12. септембра
1944. године“, која се бавила само жртвама ликвидација, које је
победничка страна вршила у последњим месецима рата и након
његовог завршетка. Наведено је
да за Ваљево не постоји књига на
овај начин стрељаних лица. Такође је истакнут значај Матичних
књига умрлих, као историјског
извора за истраживање, које садрже поред биографских података и датум, место и узрок смрти.
Ове податке су уносили локални
свештеници СПЦ.
Спискови жртава са позивањем на изворе налазе се на стра196

нама 25–110. Они представљају
највећи део рукописа и праву ризницу података, а што је веома
важно Милорад Белић је за сваку
жртву наводио историјски извор
и начин утврђивања података.
У завршном поглављу, на странама 111–114, представљени су
збирни подаци о попису жртава
са две прегледне табеле. Једна табела представља попис жртава по
општинама, а друга број жртава
према формацијској припадности – статусу (цивили, Југословенска војска у отаџбини, Српски
добљовољачки корпус, Српска
државна стража, четници Косте
Пећанца, страдали у логорима и
затворима, припадници бивше
југословенске војске, дезертери
из Југословенске Армије).
Аутор је нагласио да је током
Другог светског рата постојала
другачија административно – територијална организација. Ваљево је према извештају Начелства
среза ваљевског, од 26. августа
1941. имало око 11.000 становника, док је у припадајућих 13 општина (Бранковина, Грабовица,
Дивци, Драчић, Јовања, Котешица, Лесковице, Лелић, В. Лозница,
Лукавац, Попучке, Петница и Ребељ), живело још око 37.000 људи.
Милорад Белић је уз податке о
броју жртава које је утврдио, навео и бројеве жртава из књиге:
Споменица палим борцима и жртвама фашистичког терора у општини Ваљево 1941. – 1945. која
је објављена у Ваљеву 1995. године. Ову књигу су објавили Међуопштински историјски архив у
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Ваљеву и општинска организација СУБНОР–а, а бројеви жртава у
њој су највећим делом засновани на књизи Александра Јевтића:
„Учешће сељака ваљевске општине у народноослободилачком рату“. Јевтићева књига објављена је
у Ваљеву 1986. године.
Изузетно квалитетан ауторов
избор документарних фотографија и факсимила архивских докумената налази се на странама
117–146.
Подаци о изворима и литератури налази се на странама 147
– 151. Истраживања су обављена у Архиву Србије (Фонд БИА), у
Војном архиву (Уписник и регистар осуђених лица), у неколико
збирки и фондова Међуопштинског историјског архива Ваљево, у Државној комисији за тајне
гробнице убијених после 12. септембра 1944. Прегледане су Матичне књиге умрлих са подручја
ваљевске општине. Истраживана
су градска и сеоска гробља. Аутор
је прикупљао податке и од неколико десетина сведока.
Рецензенти књиге су историчар др Срђан Цветковић, виши
научни сарадник из Института за
савремену историју из Београда
и др Драган Цветковић, музејски
саветник из Музеја жртава геноцида из Београда, који је и шеф
музејског пројекта Ревизије Пописа жртава Другог светског рата из 1964. године.

Аутору су велику помоћ приликом истраживања пружили др
Срђан Цветковић, Међуопштински историјски архив у Ваљеву и
Матична библиотека у Ваљеву. За
израду књиге заслужна је штампарија „Топаловић“ из Ваљева.
Књигу су у највећем обиму
финансијски помогли Град Ваљево и Музеј жртава геноцида из
Београда.
Један од рецензената књиге
историчар др Срђан Цветковић,
навео је између осталог и следеће
речи о квалитету овог значајног
издања: „Ретка су истраживања и
пописи као овај који покушавају
да превазиђу идеолошке поделе и
направе јединствену базу података свих жртава“.
Верујемо да ће овај рукопис
допринети, ако не престанку, а
оно бар смањивању идеолошких
подела међу Србима.
Књига историчара Милорада
Белића представљаће вредан научни прилог на реализацији циљева и задатака Музеја жртава
геноцида, приликом утврђивања
броја и имена жртава српског народа у 20. веку, као и још један незаобилазан наслов српске научне
историографије у библиографији историје српског народа, нарочито његовог страдања у Другом
светском рату, приликом будућих истраживања и писања.
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Ненад Антонијевић
Музеј жртава геноцида, Београд
МИЛОРАД РАДОЈЧИЋ, ОСЕЧАНСКИ КРАЈ У РАТОВИМА
1912–1918. РАТНЕ ЖРТВЕ
Осечина – Београд 2018, Народна библиотека Осечина,
Музеј жртава геноцида, Београд, страна 432.

Студија под називом „Осечански крај у ратовима 1912–
1918. Ратне жртве“ публицисте
Милорада Радојчића из Ваљева,
објављена је у издању Народне библиотека Осечина и Музеја жртава геноцида из Београда. Књига
је објављена поводом обележавања сто година од завршетка Првог светског рата.
Аутор је рукопис обрадио кроз
логичан концепт и редослед текста, преко предговора и осам поглавља. Поштована су правила
научне методологије у историографији, а језик и стил указују на читљив, питак и разумљив
речник школованог истраживача. Књига због тога неће бити само од користи историчарима и
другим истраживачима прошлости осечанског среза, као и Првог и Другог балканског рата и
Првог светског рата, него ће бити занимљива и широј читалачкој
публици. Ово је посебан квалитет јер се у књизи налазе, на први поглед сувопарни спискови
жртава на највећем броју страница. Ипак аутор је захваљујући
својој вештини и знању, успео да
напише текст, који се чита са пажњом. Свака приказана појединачна лична судбина, у мањем
или већем обиму, изазива интере198

совање, али и показује и све страхоте и недаће које доносе ратови,
нажалост чести на нашим просторима.
Поглавље „Општина Осечи
на“, упознаје читаоце са географским простором, са кога су
потекли страдалници, које је Милорад Радојчић, на приљежан и
професионалан начин прикупио
током напорног и вишеслојног
истраживачког рада, у архивима,
на терену, ишчитавањем бројних
часописа и литературе релевантне за анализирану тему. Аутор у
свом рукопису пише о учешћу
Осечанаца у ратовима 1912–1918,
где је уложен огроман труд, да би
се читаоци увели у највећи и најобимнији део књиге: попис жртава три рата из осечаноског среза,
али и имена жртава са других подручја, а која су страдала на територији овог среза.
Имена и презимена страдалих
из општине Осечина налазе се на
страницама 90–283. Аутор је у
предговору навео да је за сваку од
страдалих особа, покушао да нађе што више информација. Трагао је за презименом, очевим и
личним именом, даном, месецом
и годином рођења, старосном добу у коме је особа настрадала, за
занимањем, брачним статусом,
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бројем деце и њиховим именима,
да ли је жртва страдала као цивил или војни обвезник. Ако је
жртва била војни обвезник, у којим ратовима је учествовала, који
чин, звање и улогу је имала, у којој се војној формацији борила и
страдала, којем је позиву припадала, како је, када и где страдала,
где су сахрањени земни остаци.
Подаци о страдалој особи су веома детаљни. Читање спискова,
показује уједначеност података,
што нам пак указује, да је аутор
у својој истраживачкој намери у
великом броју случајева успео.
Имена и презимена страдалих
из других крајева на подручју општине Осечина налазе се на страницама 284–319.
Аутор је утврдио и обрадио
18 личности из осечанског среза,
који су носиоци ордена Карађорђеве звезде – витезове Карађорђеве звезде, на страницама 321–339,
приказом њихових биографија.
Истраживачким радом писац
књиге пописао је носиоце Албанске споменице. Њихови подаци
налазе се на странама 339–376.
Милорад Радојчић је написао и биографске податке за остале познате ратнике, на странама
377–405. Ту се налазе биографије, сличне обимом, као и код витезова Карађорђеве звезде.
Све податке које је у књизи објавио, аутор је поткрепио и
изворима, из којих је утврдио наведене чињенице. Ту је показана
велика прецизност, дисциплина
и научно поштење, које читаоци-

ма показује сву величину труда и
обим посла који је обављен.
Аутор је утврдио и драгоцене
информације о спомен – обележјима на подручју осечанске општине (стране 406–419).
Подаци о коришћеним изворима и литератури налазе на страницама 421–428.
Аутор нам указује на то да није прикупио сва имена жртава, и
да у списковима и другим подацима сигурно има и нетачности и
грешака, које нису намерно учињене. Такође је читаоцима указао
и на начин и поступак, на који се
могу исправити уочене грешке и
извршити допуне спискова.
Посебна вредност је та што је
аутор навео имена бројних казивача и сарадника на прикупљању
и провери података, који зна да
цени и поштује сваку помоћ која му је пружена на овом великом
истраживачком послу, али и да
помињањем имена упозна и читаоце са свима који су сарађивали са аутором.
Представници издавача су директори институција Народне
библиотеке Осечина мр Ана Васиљевић и Музеја жртава геноцида професор др Вељко Ђурић
Мишина, који је и уредник овог
драгоценог издања. Рецензенти
књиге су др Жарко С. Јовановић,
пензионисани директор Института за новију историју Србије
из Београда, др Милић Ј. Милићевић, научни сарадник у Историјском институту из Београда и
мр Милоје Ж. Николић, историчар Завода за заштиту спомени199

Критике и прикази

ка културе у Ваљеву. За израду
књиге заслужна је штампарија
„Топаловић“ из Ваљева.
Ова књига показује и успешну
издавачку политику Музеја жртава геноцида, која је у складу са
Законом о оснивању Музеја, који
би требало да се бави страдањем
Срба у читавом 20. веку. У последњих седам година, објављено
је више десетина наслова, израђено више од десет изложби, које
су понекад пратиле и штампана издања и публикације. Намера уређивачке политике је била
да се што више пажње посвети
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и балканским ратовима и Првом
светском рату, и да када год је то
могуће, објављени рукопис садржи и попис жртава ратова.
Књига угледног истраживача
и публицисте Милорада Радојчића показује на најбољи начин
да се у тој намери успело, а заједнички подухват са Народном библиотеком Осечина, показује и
успешну сарадњу у саиздаваштву
бројних наслова са институцијама и истраживачима из Србије,
Српске, Црне Горе и других делова некадашње Југославије.
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Дејан Филиповић
ЈЕЛИЦА НОВАКОВИЋ ЛОПУШИНА, АРИЈУС ВАН ТИНХОВЕН
И ХОЛАНДСКА МЕДИЦИНСКА МИСИЈА
Ваљево, Међуопштински историјски архив, 2018. стр. 279 +32

У тешком времену за српски народ, за време Балканских и Великог рата, помоћ холандског народа,
како појединаца тако и институција дуго је остала непозната у нашем
народу. Оскудност српских извора
због пропасти релевантне грађе у
Великом рату је свакако најважнији разлог за ово непознавање, па су
за ову област проучавања изузетно драгоцени страни извори. Међуопштински архив у Ваљеву је у
сарадњи са Архивом Србије, покренуо истраживање и објављивање грађе холандског порекла како
би се сачувала од заборава и учинила доступном истраживачима.
Ово је први део тог подухвата који
је остварен у сарадњи са Катедром
за холандски језик Филозофског
факултета у Београду и Центром
АРИЈУС за научну и културну сарадњу Србије и Холандије, Амбасадом Краљевине Холандије у
Београду, Краљевском библиотеком у Хагу, Документационим
центром ДИА из Ваљева и бројним сарадницима.
Основу књиге чине радови др
Ван Тинховена „Страхоте рата у
Србији“ и „Са Србима у Албанији“ са избором фотографија које
је овај познати лекар снимио. На
почетку књиге, као уводни део,
објављен је допуњен научни рад
о укупној помоћи Холандије у

периоду 1912–1920. године, као и
преведени записи из холандских
новина о Србији из тог времена.
Аутор проф. др Јелица Новаковић Лопушина се и раније бавила овом темом, прво као
преводилац „Страхота рата у Србији“ а потом и као истраживач.
Побољшан је постојећи превод уз
коментаре у критичком апарату,
као и допуне које су постојале у
изворном облику а изостављане
у досадашњим издањима. Аутор
је прегледао све извештаје које су чланови мисија писали холандским новинама, брижљиво
их превео и учинио доступним
истраживачима. Читалац може пажљивим читањем да прати
кретање холандских мисија кроз
Србију али и да пронађе бројне
податке о времену у коме се њихова активност догађала. Ти подаци су изузетно драгоцени за
боље разумевање прошлости а
неки су и једини до сада познати
који сведоче о појединим догађајима и људима. Бројне фотографије у прилогу су саме по себи
додатни извор сазнања. Оваквих
књига је веома мало и њима се,
поред очувања докумената, покушава надокнадити огромна празнина у српским изворима што
подразумева додатну одговорност.
201
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Књига је намењена пре свега истраживачима али и осталим
читаоцима. Изузетно је драгоце-
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на као сведочанство времена али
и као сведочанство о највишим
људским вредностима.
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Осечански крај у ратовима
1912-1918. – поменик ратним
жртвама, Милорад Радојичић,
Осечина – Београд 2018, 431.
стр.

Књига је објављена у оквиру
обележавања завршетка 100-годишњице Великог рата. Аутор је
књигу поделио на осам поглавља.
У уводном делу монографије наћи ћемо настанак, развој и сажету историју општине Осечине.
Затим осврт Осечанаца у балканским и Првом светском рату.
Централни део ове монографије представља поглавље Поменик
ратним жртвама где је аутор на
основу историјских извора прикупљених из Архива Југославије,
Архива Војноисторијског института у Београду, Државног војноисторијског архива Бугарске,
Међуопштинског историјског архива у Ваљеву итд. објавио кратке биографије и имена страдалих
Осечанаца у ратовима 1912–1918.
године. Завршни део ове монографије чине биографије истакнутих ратника и спомен обележја
са подручја ваљевске Подгорине. Према речима проф. др Вељка

Ђурића Мишина ова монографија је камен у основу будућег
пројекта истраживања жртава у
ратовима од 1912. до 1918. године.

Аријус Ван Тинховен и холандска медицинска мисија, Јелица
Новаковић Лопушина, Ваљево
2018, 275. стр.

Публикација је настала иницијативом Међуопштинског историјског архива у Ваљеву који је
у сарадњи са Архивом Србије и
Аријусом, центром за научну и
културну сарадњу Србије и Холандије, покренуо истраживање и
објављивање грађе холандског порекла како би се сачувала и учинила доступном истраживачима.
Састоји се од дневничких записа из Ваљева и из Драча доктора
Аријуса Ван Тинховена. Такође у
њу чине и релевантни новински
извештаји као и казивања осталих чланова Холандске медицинске мисије. И на крају одабран
је велики број репрезентативних фотографија које је снимио
сам Тинховен. Ова публикација
је право благо и ризница историјских извора, и у многоме осветља203
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ва лик и дело доктора Аријуса Ван
Тинховена као и целе холандске
медицинске мисије.

Жртве Другог светског рата из
Ваљевске општине – Припадници поражених формација,
стрељани, нестали, Милорад
Белић, Београд 2018, 155. стр.
Ова књига односи се на ваљевски крај и садржи имена лица која
су страдала у различитим војним
формацијама, али до сада, највећим делом нису била евидентирана. Такође садржи имена лица
која су побијена у последњим месецима рата од стране партизанских јединица и непосредно по
његовом завршетку. У уводном
делу аутор је критички анализирао досадашњу литературу на ову
тему и притом, по његовим речима „утврдио да су бројни подаци непотпуни или нетачни“.
На основу до сада приступачних
извора аутор је евидентирао сваку жртву. Са подручја општине
Ваљево наведена су 1.054 имена
и још 281 име лица са других подручја, која су страдала у Ваљеву.
Где год је то било могуће, подаци су вишеструко проверавани
и за свако лице је наведен извор.
У посебном поглављу објављене
су фотографије жртава до којих
је аутор дошао, као и факсимили докумената који се односе на
ову тему. Током истраживања коришћена је грађа Архива Србије,
Војног архива Београда, Међуопштинског историјског архива Ваљево итд…
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Владимир Лале Комарчевић
официр и командант, Бранко
Матић, Ваљево 2018, 196. стр.
Циљ аутора је да овом књигом
кроз текст и фотографију прикаже живот и рад Владимира Лала
Комарчевића. Књига је подељена на три дела. Први део обухвата период 1906–1925. године, од
рођења па до школовања у Ваљеву Владимира Комарчевића. Други део је наставак школовања, па
од 1928. године командовање у
војсци Краљевине Срба Хрвата
и Словенаца и Краљевине Југославије, до завршетка Априлског
рата 1941. године. Трећи период
обухвата време Другог светског
рата па све до смрти Владимира Комарчевића При изради ове
монографије аутор је у првом реду користио фотографије које су
остале иза Владимира Комарчевића. Најважније и најквалитетније фотографије уврштене
су у књигу, а испод сваке од њих
налази се садржај, где и када је
снимљена и име фотографа у загради. Такође књига је написана
на основу грађе Војног архива у
Београду, Међуопштинског историјског архива у Ваљеву, Зборникa докумената и многобројне
литературе. Сви историјски извори су прошли кроз критичку анализу аутора.

Живот и смрт Миленка Павловића пилота-пуковника, Живан Ј. Грујичић, Осечина 2019,
172. стр.
Аутор ове књиге уједно је био
и пријатељ пуковника хероја Миленка Павловића. Ово је пре свега

Библиографије историографских издања 2018. и 2019.

биографско дело написано једноставним, и лако разумљивим
језиком, али такође је и стилски
беспрекорно. На основу новинских чланака, изјава сведока, разговора са породицом Миленка
Павловића и личног познанства
аутор је обрадио живот трагично настрадалог хероја од његовог
рођења у Горњем Црниљеву, па
све до трагичне погибије. У књизи се налазе многобројне фотографије које прате текст, а самим
тим и живот пуковника Миленка
Павловића, новински чланци, а
и многобројне изјаве сведока који величају лик и дело хероја који је дао живот за своју отаџбину.

Песнички завичај Десанке
Максимовић – Зборник радова, Београд–Требиње 2019, 407
стр.

Песнички завичај Десанке
Максимовић је 25. зборник у едицији Поетичка истраживања у
оквиру пројекта Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века. Сви радови у овом
Зборнику баве се радним веком
наше чувене песникиње Десанке
Максимовић и њеним утицајем
на поезију и културно стваралаштво: Јован Делић, Десанка Максимовић и српско пјесништво
XX вијека. Светлана Шеатовић,
Поезија Десанке Максимовић у
контексту послератне српске
књижевности. Бојана Стојановић
Пантовић, Песме у прози Десанке
Максимовић. Бојан М. Ђорђевић,
Десанкина Црна књига. Снежана Пасер Илић, Фолклорно наслеђе као духовни завичај. Марко М.

Радуловић, Поезија Десанке Максимовић и средњовековно наслеђе.
Бранко Вранеш, Витезови и витешкиње Десанке Максимовић.
Александар М. Миловановић,
Поступци архаизације језика у
збирци „Тражим помиловање“ Десанке Максимовић. Славко Петаковић, Медитеранска патина
збирке „Летопис Перунових потомака“ Десанке Максимовић.
Бошко Ј. Сувајџић, „Грачаница“
са Ничије земље. Александар Јовановић, Певање о поносу, сети
и припадности. Бојан Јовић, О
родољубу и (песничкој) малодушности. Зоран Опачић, Место и
значај Десанке Максимовић у поезији за децу. Јован Љуштановић,
„Бајка о Кратковечној“ Десанке
Максимовић као (ауто)поетички текст. Јелена Панић Мараш.
„Јединство света“ у поезији за децу Десанке Максимовић. Сања Ј.
Париповић Крчмар, Стих дечијих песама Десанке Максимовић.
Мина М. Ђурић, Поетска ентомологија Десанке Максимовић у
контексту светске књижевности. Којоко Јамасаки, Десанка и
хаику поезија. Станиша Тутњевић, Десанка Максимовић и Иван
Горан Ковачић.
Сви радови писани су на основу извора и литературе.

Јермени у Ваљеву – оставштина за будућност, Изложбени
каталог аутора Марине Ћировић, Ваљево 2018, 54 стр.

Каталог је конципиран хронолошко-тематски и пружа нам
основне податке о Јерменији као
држави, затим доласку Јермена у
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Србији и Ваљево и о животу Јермена у граду Ваљеву од прошлости до данашњег дана. Доласком
у Ваљево средином XIX Јермени су постали виђенији грађани,
уживали су углед и поштовање,
а неки од њих су заузимали и високе положаје у тадашњој Ваљевској општини. Међу њима је било
чувених лекара, занатлија, трговаца, хроничара, интелектуалаца. За писање овог каталога
ауторка је користила грађу Међуопштинског историјског архива
у Ваљеву, збирку архивалија коју поседује Народни музеј у Ваљеву у којој се налазе подаци три
трговачке породице: Техлиријан-Марковић, Баронијан и Дер Хазарјан и одговарајућу литературу.
Каталог такође обилује са доста
фотографија са кратким описом
испод сваке од њих.

1894-1965 Змај од Ваљева: Михаило Маџаревић, приредио
Маринко Лугоња, Ваљево 2018,
104 стр.

Књига је објављена аутобиографија Михаила Маџаревића коју
је издао Књижевни клуб Ваљево.
Михаило Маџаревић је био одликовани српски официр, учесник
ратова 1912–1928. године. Носилац је три ордена Карађорђеве
звезде са мачевима IV степена, одликован је Орденом белог орла са
мачевима IV степена 1916. и Орденом белог орла са мачевима V
реда 1918. године. Од страних одликовања имао је француски Орден Легије части и енглески Ратни
крст. Такође одликован је Сребрном медаљом за храброст 1912.
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године и Златном медаљом за храброст 1914. године.

ГЛАСНИК, бр. 51-52, Историјски архив Ваљево 2018, стр. 230

Чланци: Милорад Радојичић, Лука Лазаревић (1857-1936)
истакнути просветни, културни
и јавни радник. Владимир Кривошејев и Александар Недок, Ваљевска војна болница, од првих
дана до Великог рата. Дејан В. Поповић, Привредне, хуманитарне и
социјалне прилике у Ваљеву 19391941. Др Гордана Гарић Петровић,
Новине у пчеларству у Србији на
крају 19. и почетку 20. века.
Прилози: Дејан В. Поповић,
Уређење коловозних и асфалтних
површина у Ваљеву 1939-1943. Др
Душко Кузовић, Музеј народног
градитељства западне Србије.
Грађа: Милић Милићевић, Извештај о пуковима Дринске дивизијске области из новембра 1898.
године.
Из рада Архива: Никола Ранисављевић, Црквене матичне
књиге манастира Пустиње (18371902). Зорица Јеремић Шевић, Трг
Ивана Прошина Ваљево - У сусрет 75-годишњици победе над
фашизмом.
Критике и прикази: Милча
Мадић, Славица Поповић Филиповић, сведочанства из Првог
светског рата. Милча Мадић, Др
Александар Недок, Ваљево српски
ратни хируршки центар и град
болница у епицентру велике епидемије 1914-1915. Милча Мадић,
Живојин Крсмановић, Развој села
и сеоске архитектуре Колубаре и
Подгорине у деветнаестом и почетком двадесетог века.
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Библиографија историографских
издања о ваљевском крају у 2017. и
2018. години.

In memoriam: Александра Вулетић, Владимир Стојанчевић
(1923-2017). Милорад Радојичић,
Слободан Раковић Рака (1948-2017).
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