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ВЕЛИКИ РАДЕНИК И ДОБРОТВОР
АКСЕНТИЈЕ СРЕЋКОВИЋ
Апстракт: Средином XIX века једна од најимућнијих и најутицајнијих
личности у Ваљеву био је Аксентије Срећковић. Нажалост о њему се и сада
јако мало зна пошто се у књигама, листовима и часописима помиње само
фрагментарно. На основу прикупљених података настојали смо да сачини
мо његову биографију како би могли да што потпуније, свестраније и објек
тивније сагледамо његов животни пут и радни ангажман. Надамо се да ће то
бити од помоћи да се реално сагледа његово место и улога у историји ваљев
ског краја и шире. Верујемо да ћемо га на тај начин сачувати од заборава и да
ће бар будуће генерације имати прилику да га боље упознају.
Кључне речи: Аксентије, Ваљево, Шушеока, имућан и утицајан човек,
срески и окружни начелник, велико богатство, бројна породица, добро
твор итд.

Мало мионичко село Шушеока, које многи називају и Шушов
ка, познато је као насеље које се налази на десној страни Колубаре
и стрмо се спушта плећима Беле Стене ка кориту поменуте реке,
десне притоке Саве. По тврдњама Милана Ђ. Милићевића на Белој
Стени се налазио истоимени средњевековни град, али неки архео
лози то оспоравају тврдећи да се Бела Стена налази у Крчмару на
падинама планине Маљен. Међутим, недовољно се зна да је Шу
шеока у новије време постала постојбина више знаменитих људи
попут: Гаврила Гаје Петровића, Јеврема Гавриловића, Аксентија
Срећковића, Јакова Михаиловића итд. У XX веку у њој су рође
ни и неки познати ратници, узорни пољопривредни произвођачи,
успешни привредници и високообразовани људи међу којима је
највише лекара, доктора наука и професора универзитета.
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Један од тих знаменитих људи је и Аксентије Срећковић, ви
шегодишњи официр, срески и окружни начелник, судија и де
легат Светоандрејске скупштине, а изван свега велики раденик
и добротвор, један од најимућнијих и најугледнијих становника
овог града средином XIX века, који је иза себе оставио бројно и
успешно потомство.
Без обзира на сва звања и бројне заслуге у Ваљеву, па и родној
Шушеоци, више нема ништа што би подсећало на њега. Мало је
писаних података о њему и његовој активности, а и оно мало што
има разастрто је на све стране по разним архивима, збиркама и
фондовима, тешко доступно јер се о њему само фрагментарно
пише. Није познато да било где постоји његова ма каква фото
графија. Због свега тога ово је први покушај да се потпуније и
свестраније сагледа његов животни пут и активност. Покушаћу
да то урадим хронолошким и тематским приступом.
Непознаница о пореклу
Потиче из шушеочке породице Срећковића која је досељена од
истоимене породице из Брекова код Ариља, односно из Старог
Влаха како се некад говорило и писало. Овамо су дошли у време
последње аустријске окупације у XVIII веку. Важили су за велику
и виђену породицу па су и овде брзо изашли на глас и брзо почели
да се деле и расељавају. За њих се тврди да су били мале спахије1.
Према писању антропогеографа Љубомира Павловића из њихове
породице било је доста јунака и чиновника расељених по Србији
под истим презименом. Славе Светог Илију а у Шушеоци их има и
сада под презименима Срећковић и Стевановић2.
Познато је да је Аксентије Срећковић рођен у Шушеоци али
прецизних података о години и датуму његовог рођења нема.
По Википедији спахије су припадници елитних коњичких јединица
Османског царства а њихов положај сличан је положају средњевековног
европског витеза. Они су имали имања, која су им давали османски султани.
Полагали су право на све приходе са тог имања (тзв. Плодоућивање) док су за
узврат имали обавезу да служе и османској војсци. Према српском речнику
они су последници, власници, земљодржа-тељи и многим случајевима то се
не односи на значење спахије као припадника турске војске.
2
Љ. Паловић: Колубара и Подгорина. Антропографска проматрања, Београд,
1907, фототипско изадање, Ваљево 1991,
1
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Ако је веровати у тач
ност података са попи
са становништва 1862.
године у Ваљеву он је
тада имао 50 година. А
то би требало да зна
чи да је рођен 1812. го
дине, годину пре или
годину дана касније.
По писању Љубомира
Павловића Аксентије је
био син Гаје познатог
војника и фрајкорца3.
То није тачно јер се по
уздано зна да је капетан
Гаврило Гаја Петровић,
по некима Јевтић, који
је храбро погинуо са
својих осам братстве
ника у боју на Засавици
Споменик мајке Аксентија Срећковића
1913. године био отац
Јеврема Гавриловића, такође дугогодишњег окружног начелника
али и државног саветника, великог просветног добротвора и па
шенога кнеза Александра Карађорђевића, са којим је Аксентије
блиско сарађивао, па је вероватно дошло до њихове замене. Пре
ма писању хроничара старог Ваљева Радована М. Драшковића
Аксентије је био син буљубаше Стевана, што такође није тачно4.
На месном гробљу у Шушеоци и сада стоји надгробни спо
меник на коме је уклесан текст следеће садржине: Овде почивају
кости Паве супруге Грујице Срећковић из Шушеоке, родом из Тврдојевца од фамилије Дубљевића. Она је поживела 60 година. Умрла је у наручју своје фамилије. Овај камен подиже 1860. године син
њен г. Аксентије окружни начелник и полковник за спомен. Према
томе Аксентијев отац звао се Грујица, по доступним подацима
био је буљубаша и треба да је учествовао у српским устанцима.
Љ. Павловић: О Ваљеву и Шапцу – Изабрани списи, Ваљево, 1990, 49.
Р. М. Драшковић: Ваљево у прошлости – прилози за завичајну историју,
Ваљево, 1987, 152.
3
4
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По некима био је један од оних осам Гајиних братственика. По
другим причама заменио је Гају Петровића, преживео и Други
српски устанак па је након повлачења Турака из Ваљева од њих
купио знатније земљишне парцеле. Забуну уноси и тврдња поје
динаца да је ту имовину купио лично Аксентије јер је у то време
био млад, једва пунолетан. Аксентија је родила Пава из познате
породице Дубљевића из Тврдојевца код Уба.
Прва служба
Ни о школовању и првој служби Аксентија Срећковића нема
прецизнијих писаних података. Пошто антропогеограф Љубо
мир Павловић5 пише да су Срећковићи из Шушеоке били друга
чиновничка породица која се доселила у овај град на Колуба
ри реално је претпоставити да се Аксентије најпре школовао у
Ваљеву где је завршио основну школу или се образовао уз помоћ
неког приватног учитеља.
Потом је вероватно 1825. године регрутован међу оних 1.147
младића, названих „уписни пандури“, касније „солдати“. Пет го
дина касније (1830.) кнез Милош је основао пешачку гарду од
149 младића, са седиштем у Пожаревцу и Крагујевцу, па се веро
ватно и он нашао међу њима. Потом је 1832. године оформио и
коњичку гарду, која је представљала заметак коњице, као новог
рода у војсци Србије. Формирањем првих регуларних јединица,
кнез Милош се исте 1830. године одлучује и за школовање ода
браних младића из свих нахија, те у Пожаревцу формира Гвар
дијску школу за школовање и обуку војника гардијског батаљо
на, која је уједно представљала и прву војну школу у Кнежевини
Србији. У њој су кадети стицали неопходна војничка знања и по
четну писменост потребну за штабне и канцеларијске послове.6
Као прва војна школа у Милошевој Србији почела је са 73 ка
дета, а већ у другој класи новим регрутовањем уписано је 149 по
лазника. У њој су кадети имали „целодневну“ наставу, пре подне
су у школи учили читање, писање и помало рачунање, а по подне
ишли су ван вароши, у поље и тамо вршили војни егзерцир. За
војну обуку кадети су имали официре, а за школско учење спе
5
6

Љ. Павловић: О Ваљеву и Шапцу – Изабрани списи, Ваљево, 1990, 26.
М. Зорић и С. Ђукић: Српско војно школство, Београд, 2010, 11
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цијалног учитеља. Не зна се ништа ближе о раду и успеху ове
школе, ако се она тако уопште може назвати. Није познато како
су у њу уписивани питомци, по којем је програму радила, ни
како је настава у њој обављена, као ни квалитет и приљежност
првих њених ученика.
Са сигурношћу се једино може рећи да „гвардијска школа“
није била нека стална школа са одређеним планом и програмом
који би се у њој спроводио. Сем учитеља и ђака она није имала
ништа друго што би јој дало карактер праве васпитно-образовне
установе. Описмењавање које је она могла да да нити је могло
бити солидно, нити је било најважније што су гардисти имали
да науче у касарни. Опште правило Милошевог времена било
је несталност и честе промене у свему што се подразумевало на
плану унутрашње политике, па може бити примењено и на ову
школу. Она се није развила у праву школу, управо настава пис
мености у њој није се одржавала као саставни део војничке об
уке, па у вези с тим убрзо се изгубила и „гвардијска школа“ док
су њени учитељи отишли на другу страну „трбухом за крухом“.7
Поносан на своје какво такво образовање Аксентије је својски
прионуо на посао који му је повераван и настојао да га што боље
обави. На жалост нисмо успели установити ни где је почео ра
дити па ни које је дужности у војсци обављао. Једино што знамо
о томе је да је више година вредно и одговорно службовао у на
родној гарди.
Капетан Среза параћинског
Пошто је за кратко време стигао до чина „целога“ капетана
мора да је био изузетно спретан, вредан и одговоран. Сви су
изгледи да је био веома ангажован, врло комуникативан и јако
перспективан официр. Као такав врло брзо је преведен у поли
цијску службу па га 1837. године видимо као капетана Среза па
раћинског. Има индиција да је њега на то место поставио Аврам
Петронијевић, а кнез Милош накнадно потврдио.
Друга половина 1837. године у Срезу параћинском била је ис
пуњена борбом против куге, услед чега је сав привредни и сваки
Р. Марковић: Војска и наоружање Србије кнеза Милоша, Београд, 1957, 272
и 273.
7
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други живот био замро. Ради одбране од куге биле су предузете
многе епидемиолошке и дисциплинске мере па је град био по
дељен на неколико махала. У свакој од њих постављен је кмет
задужен за праћење здравља људи у свом рејону и свакодневно о
томе извештавао надлежне старешине. Житељима Параћина на
ређено је да одржавају строгу хигијену својих домова, док је сва
ку улицу контролисао надзорник (кмет). Уколико се неко зара
зи, требало је одмах обавестити суседе и око те куће поставити
стражу. На гробљу је било ограђено посебно место за сахрањи
вање умрлих од те заразе.8
Захваљујући свим предузетим мерама куга је сузбијена. Па
раћин је тада био стално блокирани под пуном заштитом, да се
здрави не би мешали са болеснима. Болесници су изношени из
града и размештани по шумама изнад Параћина да се боре са
болешћу. У збеговима су забрањивани сусрети између породица,
а старешине сваког збега такође су свакодневно извештавале о
здравственом стању у њима. Град је по наређењу кнеза Милоша
уредно снабдеван храном па је 13 болесника преживело од 48 за
ражених. Куга је трајала од августа до почетка новембра 1837.
године, када више није било оболелих и када је живот почео да
се враћа у нормалу.9
У вези с тим десио се и један инцидент. Крајем септембра
1837. године извесни Атанацко Јовановић, посилни параћин
ског капетана Аксентија Срећковића, пуцао је на свог прет
постављеног зато што није хтео да извршава карантинске
прописе нити да оде у Параћин, у којем је било оболелих од
куге. Петронијевић као санитетски комесар, извештен о том
догађају, наредио је да се кривац одмах стреља, а његово тело
затим стави на точак за опомену другима. Срећковић је кри
тикован што није сам казнио преступника, будући да је знао
за кнежеву наредбу од 11. септембра 1837. године по којој је
свако ко се успротиви наредби власти, могао да буде погубљен
без судске пресуде.10
Архив Србије, Kнежева канцеларија, XXXI, 982.
Портал 35: Како су се Параћинци изборили с кугом 1837. године. и Параћин и
куга 1837. Глас Поморавља, 9.марта 2020.године.
10
Архив Србије, Кнежева канцеларија, XXXI, 983, 984,1024; Архив Србије,
Средоточна војна команда, 690; Кнежевска канцеларија, XXXI, 1026.
8
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Старешина Среза трнавског у Чачку
Већ наредне године Аксентије Срећковић је постављен за на
челника Среза трнавског са седиштем у Чачку. Познато је да је
на том положају заменио чувеног Димитрија Маџаревића. За об
ављање те деликатне дужности имао је само шест сарадника: пи
сара Петра Трнавца, пензионера Радосава Јеличанина и четири
момка – пандура.11
Тада подручје Трнавског среза чинило је 27 насеља међу који
ма је била и варош Чачак. Срећковић је одмах својски прионуо
на посао и настојао да све постави на своје место. Поред сва
кодневних управних послова за врло кратко време сачињен је:
списак војника Среза трнавског регрутованих у службу књаза
Милоша, списак пореских обвезника који не извршавају своје
обавезе, списак одсељених са тог подручја и сл. У то време ку
пљена је и кућа Илије Поповића, полковника из Чачка за старе
шину Среза Трнавског, односно Аксентија Срећковића12.
Вероватно је његовом напредовању доприносила и чињени
ца да се у међувремену оженио Вишњом Обреновић, синовицом
кнеза Милоша. Нажалост увидом у познате и доступне родосло
ве династије Обреновића, до којих смо успели доћи, нисмо могли
пронаћи ову Вишњу и установити чија је била кћер. Међутим,
још 30. новембра 1838. године дивизијски генерал и командант
Војне моравско-подрињске команде Јован Т. Обреновић пише
брату кнезу Милошу и обавештава га да је њихова синовица
Вишња, а супруга кап. Аксентија Срећковића, озбиљно наруши
ла своје здравље и како јој ваздух у Чачку не одговара па прети
опасност да га још више угрози те им је препоручено да промене
животну средину, те у име ње и њеног супруга од њега тражи
сагласност да их пресели у Ваљево. Да се њена болест не би даље
компликовала и кобно завршила Јован истовремено тражи да му
кнез Милош да сагласност да је сутра на својим колима са једним
пратиоцем и дететом у Брусницу превезе где би са оцем, мајком
и осталом фамилијом била.13
Б. Перуничић: Чачак и Горњи Милановац 1815-1865, Чачак, 1968, књ. 1, 24
Исто, стр. 386-397.
13
Б. Перуничић: Град Ваљево и његово управно подручје 1815-1915, Ваљево,
1973, 416.
11
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Већ сутрадан кнез Милош је одговорио Јовану Обреновићу
у Чачак и истакао да је разумео да се „синовица наша Вишња
с мужем својим изјаснила да се жели у Ваљево преселити и то
што скорије“. Тим поводом кнез Милош пише да је сагласан
што је са дететом одвезена у Брусницу Јовановим колима. По
себно наглашава да је сагласан да се преселе у Ваљево и суге
рише да се настане у кућу у којој је седео Јеврем Ненадовић и
да чекају његове даље одлуке. С тим у вези није сувишно под
сетити да су у Чачку 17. јуна 1838. године Вишња и Аксентије
добили сина Љубомира са којим је она отпутовала у Брусницу
код својих14.
О спрези Срећковића са династијом Обреновић сведочи и
овај податак. Господар Јеврем Обреновић, брат кнеза Милоша,
по одласку са дужности старешине Ваљевске и Шабачке нахије
своју воденицу на Колубари више Ваљева, 1840. године пуно
моћјем пренео на Аксентија Срећковића. Њиме га је и овластио
да са њоме газдује и да се о њој стара.15
Нећемо „Јабанца“
Вероватно у жељи да што пре испуни дато обећање кнез Ми
лош је Аксентија Срећковића предложио за начелника Среза
тамнавског. Тим поводом, на иницијативу мајора Матије Си
мића, команданта Војне подринско-савске команде у Шапцу 22.
децембра 1838. године у Туларима код Уба, одржана је Скупш
тина Среза тамнавског на коју су из сваког села у Срезу дошли
кметови и још по два човека да би им представили капетана
Аксентија Срећковића као новог начелника Среза тамнавског.
Након што је прочитано писмо кнеза Милоша о постављању
Срећковића из масе су се чули повици тројице стараца који су
викали: Фала господару на његовом писму, али ми нећемо тога
капетана никако због тога што је јабанац16. Убрзо су се њима
придружили још неки појединци. Узалуд је интервенисао мајор
Кућа у којој је живео Јеврем Ненадовић и у којој је рођена краљица Персида
Карађорђевић налазио се на углу данашњих улица Карађорђеве и војводе
Мишића где је сада зграда Вишег (Окружног) суда
15
Исто, 417.
16
Израз јабанац значи странац, туђинац, особа ван њиховог среза, краја.....
14
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Симић објашњавајући да је капетан Срећковић из њиховог нај
ближег суседства, али ни то није помогло.
Сутрадан је Аксентије Срећковић писмено известио кнеза
Милоша о одржаном збору (скупштини) и да га присутни нису
прихватили говорећи да ће између себе бирати своје стареши
не. Посебно је наглашавао како се мајор Симић упињао да их
одврати од те намере али ни то није помогло. Дана 24. децембра
и мајор Симић је рапортирао кнезу Милошу о том непријатном
догађају истичући да им је он говорио да је капетан Аксентије
њиов најближиј сосед, кога све једно, као међу њима рођена сматрати имају , да је он више година у служби будући, способан
човек и најдостојни избора овог. Све то ипак није помогло.
Тај немио догађај узнемирио је кнеза Милоша па је дописом
од 31. децембра 1838. године послао оштро писмо Гаји Дабићу,
председнику Суда округа ваљевског у коме га обавештава да
је он послао Аксентија Срећковића за старешину Среза тамнавског и да народ нема право да прими или не прими Аксентија, јер он је постављен као један способан човек који је дуговремено служио у народној гарди и писмен је. Истовремено,
он се пита како се и зашто побунио народ, када су до сада све
наредбе власти извршавали и власт поштовали. Кнезовима и
кметовима је поручио ако се и даље буду бунили, он ће их
прогласити нарушитељима јавног реда и поретка и да сами
себи препишу шта их за то снађе. Тим поводом наредио је да
се провери кога би Тамнавци волели за старешину, ко је тај
што је први поменуо да неће Аксентија и који су први возирали
да неће овог старешину да приме.
Из овога произилази и закључак да им је кнез оспорио пра
во да бирају старешину из своје средине тврдњом да је срески
старешина правитељствени чиновник а не обштинскиј и стога
владаоцу припада искључиво право постављања таквих чиновника. Дакле, од локалне самоуправе у срезу није остало готово
ништа. Према кнежевом тумачењу, она се могла одржати једино
у општини. Самим тим и органи ове установе остали су без са
моуправних права. Стога је кнез оштро укорио народ тамнав
ског среза да је велико изтупленије учинио што је на себе узео
избор старешине свог, који је само владатељу принадлежни.17
17

Р. Љушић: Кнежевина Србија (1830- 1939), Београд, 1986,228.
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Након овог немилог догађаја кнез Милош наређује да писар
среза Павле Гудовић и момак Кузман Обрадовић који су вршили
начелничку дужност исту предају Аксентију Срећковићу, као и
да се изјасне зашто су равнодушно гледали да се људи договоре
како њега за старешину неће. Уколико се они изјасне да о томе
нису знали ништа да се питају зашто нису знали кад је једна од
њихових основних дужности да чувају да се тајна друштва не
плету. Испољавајући своју самовољу кнез Милош их је подсетио
да је срески начелник државни а не општински чиновник и да,
средствено нами право припад постављати их из онаквих лица,
у које смо уверени да ће кадри бити налоге наше као што ваља
к напредку и миру и тишини народној у извршеније проводити.
Народу пак остаје право жалити се на сваког старешину. Тако
је кнежево законско право спроведено и Аксентије Срећковић је
ипак постао тамнавски капетан.
Мада је ова намера кнеза Милоша спроведена у дело остаје
дилема зашто је дошло до ове побуне и што Тамнавци нису хтели
Срећковића за господара свога среза. То „јабанац“ је вероватно
само лепо срочена фраза, док иза ње стоји нешто друго. Тим пре
јер им је предочено да је он био из суседног (Колубарског) среза,
а неки од њих сигурно су знали да му је мајчевина и тада живела
у тамнавском селу Тврдојевцу. Посебно се поставља питање да
га нису желели јер су чули да је кнежев зет (ожењен његовом
синовицом), па као такав није био пожељан јер им је било доста
Обреновића и њихових сродника. Поред тога можда су чули за
Аксентијево велико богатство па није искључено да се тим пово
дом шушкало и о његовом поштењу кад већ има толики иметак.
Капетан Среза тамнавског у Ваљеву
Срез тамнавски су у то време сачињавале следеће општине:
Совљачка, Врељанска, Калиновачка, Гвозденићка, Туларска, Но
вачка, Тврдојевачка, Памбуковачка, Дружетићка, Гологлавска,
Бранковачка, Котешичка, Забрдичка, Бабинолучка, Чучушка,
Попучанска, Лукавачка, Кланичка и Ваљевска, па је седиште
тамнавског среза било у Ваљеву. Самим тим у њему су се поред
Ваљева налазиле и општине које углавном припадају ваљевском
срезу па и данашњој градској општини Ваљево: Бранковачка, Ко
14
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тешићка, Забрдичка, Бабинолучка, Чучушка, Попучанска, Лука
вачка, Кланичка, па и Гологлавска и Дружетићка, које су наизме
нично припадале ваљевском и подгорском срезу. Истовремено
су неке општине које су традиционално припадале Тамнавском
срезу и сада припадају општини Уб углавном биле у Посавском
срезу са седиштем у Обреновцу. Срез тамнавски потпадао је под
надлежност Округа ваљевског.18
Нема конкретнијих података о његовом ангажовању на функ
цији капетана Среза тамнавског. Вероватно је ту дужност об
ављао у складу са важећим законима и другим прописима, па
није било разлога да се људи жале на њега иако су првобитно
били против његовог избора. Како су ти управни послови углав
ном константни и на известан начин поверљиви то се о њима
мало зна па и ретко пише.
Као што се зна након абдикације кнеза Милоша 13. јуна 1839.
веома кратко Србијом је владао Милошев син кнез Милан Об
реновић, који је умро већ 8. јула 1839. године. После Миланове
смрти нови кнез постао је Михаило Обреновић, а пошто је био
малолетан у име њега владало је Намесништво у саставу: Јеврем
Обреновић, Тома Вучић Перишић и Аврам Петронијевић. Дола
ском кнез Михаила у Србију тек 14. марта 1840. почеле су оштре
расправе и кошкања. Временом је дошло и до разлаза међу на
месницима па и до поделе на политичкој сцени Србије на „об
реновићевце” и „вучићевце”. Прву струју су чиниле присташе
обреновићевске династије, а вучићевци су се сматрали за уста
вобранитеље, који су себи поставили циљ да доведу Александра
Карађорђевића на српски престо.
Обреновићевци су 6. маја 1840. године подбунили народ из
више нахија против кнежевих тутора Томе Вучића Перишића,
који су потом потражили уточиште најпре у београдској тврђа
ви, а затим и у Цариграду. Вође српске опозиције су у Русији и
у Цариграду успешно представиле свој положај, па су руски и
турски представници тражили да се дозволи повратак прогна
них Вучићеваца. Априла 1841. амнестирани су сви опозициона
ри сем Томе Вучића, Милутина Савића Гарашанина и Стојана
Симића.6) Њих тројица амнестирани су тек априла 1842. године.
18

Водич Међуопштинског историјског архива Ваљево, Ваљево 2004, 38 - 39.
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Кнез Јовица Милутиновић, председник Ваљевског суда и вођа
обреновићеваца у Ваљеву са Миливојем Томићем, председником
ваљевске општине, Николом Ракићем, капетаном колубарског
среза, Аксентијем Срећковићем капетаном Среза тамнавског и
Милојем Теодоровићем капетаном посавског среза припремао је
ваљевску војску наклоњену обреновићевцима да крене у помоћ
кнезу.19 Током побуне Тома Вучић је успео да пре кнеза стигне у
Крагујевац и уз помоћ својих присташа преузме артиљерију, која
је играла одлучујућу улогу у неколико окршаја са кнежевом вој
ском. Буна је трајала од 30. августа до 7. септембра 1842, када је
кнез Михаило био присиљен да напусти Србију и положај кнеза.
Вучић је потом, као „предводитељ народа“, у Београду за кнеза
прогласио Александра Карађорђевића.
Судија Ваљевског окружног суда
Пошто је Вучић на Врачару прокламовао нови режим усле
диле су бројне кадровске промене. На упражњено место пред
седника Ваљевског суда, Вучић је усмено поставио Гаврила Гају
Дабића, устаничког кнеза родом из Јаутине, засеока Голе Главе
код Ваљева, а за члана суда Миливоја Тадића, дотадашњег пред
седника ваљевске општине. Од 11. септембра 1843. за новог чла
на овог суда (судију) постављен је и Аксентије Срећковић, који
је био обреновићевац али се у овој прилици умео снаћи па га је и
нови режим прихватио20.
Као судија тог суда Срећковић се још увек потписивао као ка
петан, а учествовао је у пресуђивању различитих судских спо
рова, попут оног о наплати дуга и повраћају ракије, деоби зајед
ничког обрадивог земљишта у Радуши, наплати облигационог
дуга у Убу итд.21 На овој дужности остао је до 14. новембра 1844.
године када је постављен за начелника Колубарског среза са се
диштем у Мионици.
Р. М. Драшковић: Ваљево у прошлости – прилози за завичајну историју, Ва
љево, 1987, 104
20
Међуопштински историјски архив Ваљево, Кнежев указ од 15. септембра
1843. године.
21
О. Гавриловић: Ваљевски окружни суд 1815 – 1865. године, Београд, 1973,
156–158.
19
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Није сувишно подсетити да је Суд тада био најстарија ин
ституција у Ваљеву и као основа нове власти одржавао је ред
и ограничавао самовољу појединаца која је нарочито долазила
до изражаја по ослобођењу. У почетку је имао судску, управну
и полицијску функцију, а доносио је и пресуде по закону који
је садржавао искључиво одредбе кривичног и војно кривичног
законодавства. Од 1822. године радио је под називом Суд нахије
Ваљевске и стално се ширио делокруг његовог рада па се бринуо
о поштовању закона и дељењу правде.
Касније је називан Магистратом и Ваљевским окружним су
дом у Ваљеву и осталим насељима који су административно била
упућена на њега. Гледано по броју међусобних спорова станов
ништва и броју кривичних дела током 19. века, суд је био једна
од најпотребнијих установа.22 Током Аксентијевог службовања у
овом суду није било судија професионалаца. Тај посао углавном
је повераван писменим људима са богатим животним и поли
тичким искуством.
Старешина Среза колубарског у Мионици
На положају начелника Колубарског среза, односно у матич
ном Колубарском срезу где је рођен, заменио је Николу Ракића,
најстаријег сина кнеза Раке Тешића. Током 1823. године Никола
је од оца наследио титулу колубарског кнеза и све до Срећко
вићевог постављења био је старешина тог среза као кнез, капе
тан и начелник. Кнез Александар Карађорђевић га је 5. јануара
1843. године унапредио у чин мајора. Због подржавања побуње
ника у Катанској буни 1844. године, Никола Ракић је осуђен на
губитак службе и упућен на робију у Ћуприји. Касније учесници
буне су помиловани али нису враћени у службу. Међутим, Ни
кола Ракић умро је не дочекавши помиловање и повратак Обре
новића на власт.23
У њихово време Срез колубарски чинило је 68 села груписа
них у 34 општине. Биле су то општине: Петничка, Шушеовачка,
М. Перишић: Ваљево град у Србији крајем 19. века (1880-1903), друго издање,
Београд–Ваљево, 1998, 139.
23
Љ. Урошевић: Потомци кнеза Раке Тешића – између пушке и пера, Гласник
Историјског архива Ваљево, 2002, 148.
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Паунска, Белошевачка, Рајковачка, Белићка, Драчићка, Жабар
ска, Бачевачка, Крчмарска, Мратишићка, Осеченичка, Пепеље
вачка, Ратковачка, Придворска, Цветановачка, Славковачка,
Брежђанска, Струганичка, Берковачка, Велишевачка, Попа
дићка, Команичка, Вртиглавска, Кључка, Горњемушићка, Виро
вачка, Санковићка, Мионичка и Паштрићка.24Занимљиво је да је
у то време писар Среза колубарског, а самим тим и Аксентијев
најближи сарадник био Јеврем Ракић (1818-1879). рођени брат
његовог смењеног и ухапшеног претходника. Јеврем је касније и
сам био срески начелник у Мионици али и у Шапцу. Његов син је
био чувени Димитрије Мита Ракић, гимназијски професор, по
знати финансијски стручњак, секретар Министарства спољних
послова, комесар Народне банке, председник Пореске управе,
начелник Статистичког одељења Министарства народне при
вреде, министар финансија, али и плодан писац и преводилац.
Митин син је чувени песник и дипломата Милан Ракић.
Уставом из 1838. године потврђена је подела Србије на окру
жја, срезове и општине, а годину дана касније донето је Устроје
није окружних начелстава и главне дужности среских начелни
ка. Према том закону среска начелства била су органи Мини
старства унутрашњих дела и старала су се о реду и миру на својој
територији. Срески начелници су били непосредно одговорни и
потчињени окружним начелницима. Као срески начелник и Ак
сентије Срећковић, као носилац полицијске власти био је одго
воран да се хватају кривци и шаљу окружном начелнику са на
знаком кривице. Пратили су кретање сумњивих лица, старали се
о спровођењу осуђених лица, прикупљању пореза и приреза, на
плати дугова, спровођењу наређења о прикупљању оружја, раду,
судским споровима, регрутацији војних обвезника итд. Једино
нису имали право да се мешају у црквене и школске послове.
За вршење својих дужности располагали су писаром, благајни
ком и одређеним бројем пандура.25 На тој дужности Аксентије
Срећковић остао је све до 18. октобра 1851. године.26
Водич Међуопштинског историјског архива Ваљево, Ваљево 2004,37-38.
Исто, 38
26
Љ. А. Поповић: Шематизам суда и начелства Округа ваљевског од 1942. до
1951.године, Гласник Историјског архива Ваљево, Ваљево, 1967. бр 2/3, 187190.
24
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Најближи сарадник Јеврема Гавриловића
Пошто је већ помињани Јеврем Гавриловић (Шушеока, 1807Београд 1879.) указом кнеза Александра Карађорђевића, који му
је био и пашеног, од 31. марта 1851. године постављен за начел
ника Округа ваљевског, био је то његов велики повратак у родни
крај и одмах се осетио. Искусни и дугогодишњи начелник завео
је ред у све области живота у вароши и ван ње. Године 1852. про
сечен је београдски друм према Словцу и даље ка Београду уме
сто оног који је ишао преко Крушика и Уба. Годину дана касније
правитељствени инжењер Никола, по његовом налогу, саставио
је прве регулационе планове за реке Колубару и Љубостињу.
Круна Гавриловићевог визионарског посла је први Урбанистич
ки план Ваљева, који је 1855. године сачинио окружни инжењер
Никола Јовановић. У знак признања за вишегодишњи рад кнез
Александар га је 20. новембра 1857. године поставио за члана
Совјета, највишег органа у Србији.27
Аксентије Срећковић је извесно време био помоћник свом зе
мљаку и пријатељу Јеврему Гавриловићу и општа је оцена да су
добро сарађивали. У вези с тим антропогеограф Љубомир Пав
ловић је и ово записао: Јеврем се не да замислити без Аксентија,
а Аксентије без Јеврема, они су се допуњавали; што би један предлагао други би изводио, а што би Јеврем као писменији и окретнији почињао, Аксентије би без поговора изводио28. А просецање
Ваљева, изградња правих и широких улица, почео је 1838 године
Јеврем а довршио и главније поплочао Аксентије до 1845. године.29
По Павловићевом писању пошто је Ваљево још 1827. године
изгубило своју школу која је била део старе цркве, Јеврем је већ
1830. године почео зидати нову, а Аксентије 1831. године довр
шио на плацу где су се касније налазили дућани Николе Јанко
вића кројача. Јеврем није само тај плац поклонио већ и дао нај
више новца за њену изградњу. Имућни трговац и вишегодишњи
В. Б. Савић: Гавриловић, Јеврем у Биографском лексикону ваљевског краја,
Ваљево, 1916/1997, 1. књига, стр 217.
28
Љ. Павловић: О Ваљеву и Шапцу – Изабрани списи, Ваљево, 1990, 38.
29
С тим у вези није сувишно подсетити да је у то време Аксентије бивао
начелник Среза тамнавском са седиштем у Ваљеву које тада било у саставу
тог среза и судија Ваљевског окружног суда.
27
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председник Ваљевске општине Живко Тадић говорио је да је
школа коштала Гавриловића 560 дуката, да је он лично дао 300
дуката и да су друга нужна средства дали други Ваљевци.30 Ту
школу као напуштена зграду општина је продала трговцу Јови
ши Ђурићу за 1 000 дуката.
Јеврем Гавриловић и Аксентије Срећковић били су чланови
Клуба (Стола) дванаесторице, неформалне и невладине органи
зације, која је дала значајан допринос културном и свеколиком
развоју Ваљева. Чинили су га највиђенији, најагилнији, па и нају
тицајнији Ваљевци тога доба који су били посвећени својим по
словима, али усредсређени на привредни, културни и сваколики
развој и напредак града. Пошто би се из његовог назива могло
погрешно закључити да их је било само 12 морамо нагласити да
се број учесника , па и његов персонални састав мењао. А овај
назив је настао јер их је најчешће за спојеним столовима било
по дванаест. Иначе, остало је записано да су оснивачи тог Клу
ба били: Коста Иванић, Алекса Стојшић и Живко Тадић, а међу
његове најуспешније чланове се убрајају: Павле Гавриловић Кај
макам, Димитрије Митровић, Коста и Касијан Стојшић, Радован
Лазић, Јеврем Гавриловић, Аксентије Срећковић, Марко Јере
мић, Вук (Миливојевић) Балиновац, Милош Настић, Гаја Жива
новић, Стеван Томић Бутина, Лазар Глишић, Павле Маринковић,
Васа Мариновић и Јеремија Карамарковић. Нешто касније су им
се придружили и адвокат Мирко Радовановић, прота Живојин
Марковић, инжењер Стеван Ђуричић, апотекар Клаудије При
келмајер, официр Ристо Укропина и професор Ђура Козарац.31
Јеврем Гавриловић и Аксентије Срећковић нису били само
обични чланови већ су активно учествовали у свим активности
ма. Распрострањено је веровање да многе ствари које су закљу
чиване на састанцима тог Клуба да су они непосредно спрово
дили у дело као активни носиоци власти у граду на Колубари.
А његови најважнији задаци били су да Ваљево распростру на
леву обалу реке Колубаре, да што пре саграде цркву, зграду за
основну школу, зграду за судницу, да изграде општинске кошеве
за исхрану сиротиње, да по вароши просеку нове праве и ши
Љ. Павловић: О Ваљеву и Шапцу – Изабрани списи, Ваљево, 1990, 38.
М. Радојчић: Јеврем Гавриловић – један од великих неимара Србије, Баш
тиник Историјског архива Неготин, Неготин, 2009, 83-102
30
31
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роке улице, да се подигну трговина и занатство, да се омогући
грађанима што јаче учешће у раду општинских органа и еснафа.
Наводно, Јеврем је довео воду у Ваљеву и преместио маги
страт из Уба у Ваљево. Са стране у Ваљево је доводио позна
те занатлије попут Маринка Матића32 шмита, Фрању Регнера
пинтера, својег сродника Мирка Милосављевића, болтаџију,
свог земљака Јакова Михаиловића такође болтаџију33, Димит
рија Гроздановића циглара, Новака Бирчанина34 пинтера, Ми
лоша Араповића циглара и многе друге касније угледне житеље
Ваљева.
Окружни начелник у Ваљеву
По Јевремовом одласку за Београд 6. марта 1852. године Ак
сентије Срећковић је и формално постављен за начелника Окру
га ваљевског. Није сувишно да подсетимо да је у то време Ваљев
ски округ са седиштем у Ваљеву обухватао срезове: Колубарски
са седиштем у Мионици, Подгорски са седиштем у Каменици,
Тамнавски са седиштем у Ваљеву и Посавски са седиштем у Об
реновцу. Начелство Ваљевског округа имало је ова одељења: по
лицијско, казначајно, санитетско и војно. Основна дужност му је
била да врши надзор над радом среских начелстава, да се стара
о јавном реду и миру и да се супротставља хајдучији. По наред
бама министарстава, нарочито Попечитељства внутрених дела у
чијој је ресорној надлежности било, обављало је и остале посло
ве као што су: прикупљање пореза, војни послови, надзор над
трговином, индустријом, саобраћајем и пољопривредом.35
Тако је он у Ваљеву саставио дужи временски период и обавио
многе значајне послове. Поред тога што је настављао и изврша
вао послове које је започео Јеврем Гавриловић, Срећковић је пре
свега водио рачуна о јавном реду и миру али и био иницијатор и
извршитељ више крупних послова. Овај неуморни раденик ни
Оца Милана Матића, чувеног трговца и председника Ваљевске општине.
Који ће временом постати и грађевински предузимач, председник Ваљевске
општине и народни посланик.
34
Оца Марјана Бирчанина, чувеног предузимача, имућног трговца, председ
ника Ваљевске општине и народног посланика.
35
Водич Међуопштинског историјског архива Ваљево, Ваљево 2004, 35.
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кад није седео беспослен па га је било тешко пратити, те многе
његове активности нису остале забележене.
Током 1858. и 1859. године Ваљево је добило и нове трасе пу
тева за Лозницу, Шабац и Ужице. Тада је дефинисана траса пута
преко Кајмакановог шанца и Боричевца где се делила у два кра
ка, десни преко Јаутине за Шабац, а леви преко Радије и Камени
це за Осечину и Лозницу. Исто тако постављена је и траса преко
Бачеваца и Букова за Ужице. Тим поводом остало је записано да
народ никад више није кулучио него тих година, али су и путеви
били добро оправљени да се после сравнити могу с путевима ,
који по суседној аустријској држави постоје.36
Следеће, 1859. године, потпуно је реконструисан и главни
мост на Колубари у Ваљеву, који повезује два варошка насеља –
стару градску чаршију „Тешњар“ и нови део града на левој стра
ни Колубаре.За овај мост је силну грађу морао околни народ с великом муком и теретом доносити.37
Наводно доста се ангажовао око довођења Стевана Ђуричића
за првог окружног инжењера у Ваљеву, који је непосредно ру
ководио изградњом многих путева у овом крају и учествовао
у откривању више налазишта рудног блага и тако дао значајан
допринос уређењу и напретку града и шире околине. Аксентије
Срећковић је био укључен и у оснивање Друштва за театарска
представљања. Као окружни начелник 4. октобра 1860. писао је
Попечитељству (министарству) просвете како се овде у вароши
саставило једно друштво које у намери да театар установи, пи
тао је има ли каквих примедби на поднета правила.38 Пошто је
отуда стигао позитиван одговор он је сигурно дао сагласност да
се оно може основати и неометано радити.
Наредио је да се установи чињенично стање и сачини Списак
дућана у Округу ваљевском и проследио га Попечитељству уну
трашњих дела. Из њега се јасно види да је 1852. године у Округу
било 286 дућана од чега 136 у вароши Ваљеву, колубарском срезу
осам, тамнавском два, посавском 158 и подгорском само два. Уз
списак дате су и њихове спецификације по врсти услуга али и
М. Влајинац: Згон или кулучење ван места становања, Београд 1932, 40.
Р. М. Драшковић: Ваљево у прошлости, Ваљево, 1987, 197.
38
З. Ранковић: Добровољно друштво за театарска представљања, Гласник
Историјског архива, Ваљево, 1999¸ број 33, 19.
36
37
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локацијама места у којима се налазе.39 Мада није био обавезан
будно је пратио стање у просвети. Чак је 1859. године детаљ
но известио Попечитељство о стању основних школа у Округу
ваљевском.
У знак захвалности за обављене послове и сећање, а на бази
чињенице да се у њој налази његово имање и кућа, после 1830. го
дине и просецања бивше Главне, а садашње Карађорђеве улице,
део ње звао се Срећковића улица јер је и он живео у њој. Остало
је забележено да је и један сокак по њему имао име Срећковића
сокак. Није најјасније да то није део улице који је раније поменут
или неки сокак који је водио поред његове куће и излазио на са
дашње улице др Пантића и Војводе Мишића.
Окружни начелник у Шапцу и делегат
Светоандрејске скупштине
По повратку кнеза Милоша Обреновића 1858. године на ср
пски престо, свуда по Кнежевини Србији извршене су бројне ка
дровске промене. Тако је на место окружног начелника у Шапцу
уместо дотадашњег начелника Јована Вучковића дошао Аксен
тије Срећковић. Био је смењен и његов помоћник Радован Ђурић,
а на његово место је постављен Матија Крмпотић, дотадашњи
начелник Среза поцерског. Уместо ранијег секретара Среског на
челства Веље Петровића постављен је Ђорђе Радовић.40 Нисмо
пронашли више писаних података о његовом ангажовању на том
месту, али има индиција да се није дуго задржао у Шапцу јер се
изгледа брзо вратио на дужност окружног начелника у Ваљеву.
Познато је да је као начелник Округа шабачког учествовао
у раду Светоандрејске скупштине41. Под притиском опозиције,
пре свега уставобранитеља, кнез Александар Карађорђевић је
сазвао скупштину. Закон о народној скупштини, на основу кога
је сазвана Светоандрејска скупштина 1858. године мотивише са
зив скупштине обичајем народним који од старина постоји, да
Б. Перуничић: Град Ваљево и његово управно подручје 1815-1915, Ваљево,
1973, 735-737
40
Група аутора: Шабац у прошлости. Шабац, 1980, II књига, 216.
41
Светоандрејска скуштина је почела на Светог Андреја, 12. децембра 1858,
и завршила се 12. фебруара 1959. године.
39
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се наш народ с времена на време сакупља на скупштину поради
саветовања о општенародним делима. На скупштини су уставо
бранитељи и група либерала подржали династију Обреновића
и Милоша Обреновића па је скупштина решила да се од Кнеза
затражи оставка.
Кнезу је написано писмо у коме скупштина, y име народа, тра
жи да Кнез поднесе оставку на достојанство Кнеза Србије, a да
власт своју преда Народној скупштини. . . . Народна скупштина
се нада, каже се у томе писму, да ће Ваша Светлост уважити
овај глас народа свог и за љубав среће, мира и спокојства отечества нашег и Вашег својевољно се одрећи владе, па као што вам
је 1842 скупштина народна владу предала, тако да је и ви сад,
Светли Књаже, скупштини и чрез њу народу повратите...
Уз ово писмо била је приложена и оставка коју је Кнез тре
бало да потпише, a оба акта однела је у двор једна скупштинска
депутација којој је на челу био потпредседник народне скупш
тине Стевча Михајловић, а у којој је био и Аксентије Срећковић
у то време окружни начелник у Шапцу. Кнез је примио депута
цију и замолио је да по оставку дође сутра ујутру. Међутим,
тога дана увече, Кнез је у пратњи Илије Гарашанина отишао у
београдски град а скупштина га је, не чекајући да добије пис
мену оставку, једном својом одлуком збацила са кнежевског
достојанства.42
Порта је преко београдског везира пристала на избор Кнеза
Милоша, и упутила му кнежевски берат. Дана 25. јануара 1859.
Кнез Милош допутовао је у Београд. Одмах по доласку његову
одржана је свечана седница Народне скупштине, која је поздра
вила Кнеза и саслушала његову беседу. После двомесечног рада,
Кнез Милош је 31. јануара 1859, лично распустио скупштину с
тим да се она поново састане о Малој Госпојини исте године, y
року који је био предвиђен законом о народној скупштини, који
је та скупштина донела пре одлуке о збацивању Кнеза Алексан
дра. Тако је почела друга владавина кнеза Милоша Обреновића
која је трајала до 1860. и завршила се његовом смрћу. Њега је
наследио његов син Михаило Обреновић, који је наследио кне
жевску титулу.
42

Записи Јеврема Грујића, Београд, II књига, 36.
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Светоандрејска народна скупштина одржала је 46 пленарних
седница а трајала је 60 радних дана. Она је имала свој протокол
у који су завођени сви предлози и све одлуке, које су оверавали
чланови председништва. Имала је и свој печат и своју архиву.
Донето је 385 одлука, a свака од њих добила је у томе протоколу
и своју нумеру. За време рада посланици су скупштини поднели
на решавање велики број предлога који уопште нису могли да
буду узети у разматрање. Ради тога је решено да једна ужа скуп
штинска комисија – одбор прегледа све поднесене предлоге и да
оне, који су важни и изводљиви, достави Савету и влади на даљи
рад. За помоћника председника тог тела изабран је Аксентије
Срећковић. Тако је Срећковић и непосредно допринео повратку
Обреновића на српски престо и поново се показао као обрено
вићевац.
Председник пописне комисије
Аксентије Срећковић саставио је дуг низ година у државној
служби и прошао многа радна места и имао више значајних
звања. Пензионисан је почетком седме деценије XIX века као
окружни начелник и пуковник али је наставио да живи у Ваљеву.
Према писању Љубомира Павловића43 био је и државни савет
ник али нисмо успели наћи доказа за ту тврдњу. Међутим, ни њу
не треба искључити тим пре ако се зна да је Аксентије прерано
пензионисан али да је и даље остао у добрим односима са прет
постављеним старешинама чим је као пензионер постављен за
председника пописне комисије за попис житеља вароши Ваљево
и њихове имовине 1862. године.
Иначе, познато је да је попис становништва једна од најваж
нијих али и најтежих статистичких радњи. Њиме се о сваком
становнику бележе многи подаци који служе разним админист
ративним потребама, а све више се користи и као значајна грађа
за бројна научна истраживања. Први попис у Србији обављен
је маја 1834. године, а ово је био девети и требао је да обезбеди
попис целокупног становништва и њихове имовине како би по
служио за ново и објективније опорезивање.
43

Љ. Павловић: О Ваљеву и Шапцу – Изабрани списи, Ваљево, 1990, 27.
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Припреме за њега почеле су 1861. године одмах по доношењу
Закона о плаћању пореза по имућности. Зна се да дотадашњим
начином опорезивања нико није био задовољан, ни кнез, ни
влада, а још мање народ. Тражен је другачији, праведнији и пре
цизнији порески систем у коме би сва покретна имовина и сви
остварени приходи становништва били доследно оптерећени
порезом. О томе се расправљало и на Светој преображанској на
родној скупштини.
Након тога кнез Михаило је потписао Закон о плаћању пореза
по имућности. Убрзо потом донета су и посебна Правила пописа
људства, имања и прихода за порез по имућности која су пред
стављала допуну наведеног закона. Планирано је да се попис
житеља и њихове имовине у целој Србији обави 1862. године.
Тим поводом образовани су комисије за попис и обављене те
мељне припреме. Чак је 25. априла 1862. године почео попис али
је због ванредних прилика (бомбардовања Београда и сукоба с
Турцима) морао бити прекинут. Кад су прилике нормализоване
наређено је да се 12. октобра настави започети попис.44
Захваљујући мирној атмосфери, темељним припремама, до
број организацији посла и квалитетном избору проценитеља
овај посао у Ваљеву је обављен је 3. јула 1862. године. Био је то је
дан од првих обављених попис те година у Србији ако не и први.
А познато је да је у многим, па и много мањим местима тај посао
обављан и током 1863. године. Поред Срећковића у Ваљеву на
овом послу били су ангажовани и помоћник Окружног начел
ства Живан Антонић, као деловођа казначај П. Денић (кога је
мењао практикант Павле П. Козељац) и 22 проценитеља: Жив
ко Тадић, Милош Настић, Обрад Симић, Антоније Миловано
вић, Лука Андрић, Милић Илић, Марко Јеремић, Мијаило Ирић,
Панто Петровић, Евгенија Муњић, Васа Лазаревић, Јеросим
Хаџић, Радован Лазић, Воја Живковић, Симо Томић, Димитрије
Н. Митровић, Лазар Глишић, Глигорије Кавадаревић, Вук Ми
ливојевић и Ђоко Живковић. Били су то углавном писмени и
угледни људи, добри познаваоци варошких прилика. Међу њима
била су и четири бивша председника општине: Димитрије Н.
Митровић, Лазар Глишић, Живко Тадић и Радован Лазић.
Наши преци – општина Уб и њено становништво до 1862/63 до 1916. године,
књ. II, 41-42.
44
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Овом приликом пописано је у вароши Ваљево и селу Кличе
вац 946 домаћинстава без обзира на расну и верску припадност,
године старости, образовање и материјални статус. Занимљиво
је да је тада у Кличевцу живело само 11 домаћинстава. У свим
пописаним домаћинствима живело је укупно 2 357 српских по
даника и то 1378 мушких и 966 женских особа.45
Од пописаних 946 домаћинстава било какву имовину је има
ло само њих 316 што је око 30 одсто домаћинстава. Међутим 893
домаћинстава имало је месечне приходе. Укупно пописана имо
вина у Ваљеву вредела је 98 693 дуката, а приходи свих грађана
износили су 8 150 и по талира. Тим поводом морамо констато
вати да није само фасцинантно време у коме је обављен овај по
пис већ да су још фасцинатнији подаци који су том приликом
прикупљени и пописани. Зато је и разумљиво што статистичари
овај попис сматрају једним од најпотпунијих и најобјективнијих
и као први српски попис у модерном смислу те речи. Без сумње
велике заслуге за његов успех припадају и Аксентију Срећко
вићу, који је не само успешно организовао његову реализацију
већ и будно бдио над сваким записаним податком.
Аксентије Срећковић у огледалу овог пописа
Међу онима који су пописани 1862. године у Ваљеву наравно
био је и Аксентије Срећковић, председник Пописне комисије.
Вероватно да на остале делује личним примером, пописан је под
редним бројем један. За њега пише да је пензионирани окружни
начелник, стар 50 година и да је живео у домаћинству са женом
Маријом, старом 35 година, сином Костом старим четири годи
не, кћерком Станом од 14 година, Косаром седам година, Пер
сом шест година и Живаном од годину дана. Тим поводом морам
нагласити да се његови синови Љубомир, стар 24 године, писар
Начелства Округа ваљевског и Петар стар 19 година, практикант
Суда Округа ваљевског воде у посебним домаћинствима и не
мају ништа од имања. Љубомир је уписан под редним бројем два
а Петар под бројем три.46
Б. Перуничић: Град Ваљево и његово управно подручје 1815-1915, Ваљево,
1973, 820- 887
46
Исто, 820- 821
45
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У то време Аксентије је имао: једну кућу од тврдог материјала
са мутваком и амбаром од слабог материјала, две куће, чардак
и шталу од слабог материјала. Од обрадивог земљишта имао је
ливаде у „Ситари“, једну ливаду са забраном у „Зуквама“, једну
башчу у Ваљеву, једну ливаду у Шушеоци од четири дана орања,
једну ливаду у истом селу од три дана, једну њиву са воћњаком
у Шушеоци од четири дана орања, један воћњак са качаром од
три дана, једну њиву са забраном у Ђурђевцу од пет дана, јед
ну њиву у Ђурђевцу од једног дана орања, један виноград у Мр
чићу од два дана, једну воденицу од три витла на реци Топлици
са плацем воденичним од један и по дана. Све у вредности од 2
146 дуката цесарских.47 Занимљиво је нагласити да је Аксентије
поред имања у Ваљеву имао непокретности у родној Шушеоци
и околним селима Мрчићу и Ђурђевцу, као и воденицу на То
плици, али није познато у ком се месту налазила на територији
бившег Среза колубарског. Такође, није познато да ли је ливаду
са забраном имао у селу Зукве код Коцељеве или на неком дугом
локалитету који се такође звао Зукве што асоцира јер је стављен
под наводнике.
По имању Аксентије је спадао у седму највишу класу са још
седам најбогатијих Ваљеваца. Уз то он је имао месечни приход од
пензије 46 и по талира и по том основу разврстан је у пету класу
у којој је било још 25 Ваљеваца. У вишој шестој било је још пет
и седмој класи још два лица. Ради коректности морамо нагласи
ти да његови синови Љубомир и Петар који су живели одвојено
нису имали имања. Да је Љубомир остваривао месечни приход
од 21 талира, а Петар само седам талира.
Један од најимућнијих људи у граду
При исељењу Турака из Ваљева њихова имања покуповали
су или присвојили поједини виђенији устаници и старешине из
српских устанака. Тако је неколицина њих у својим рукама има
ла цео кварт. Један од имаоца једног таквог поседа био је и Ак
сентије Срећковић. Пошто је он у то време био веома млад, тек
пунолетан, верујемо да је то за њега учинио његов отац Грујица
47

Исто, 821.
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Срећковић, бивши буљубаша наравно ако је још увек био жив.
Но, било како било, Срећковићи су имали читав кварт у центру
града, који се простирао између садашњих улица Карађорђеве и
др Пантића, односно Војводе Мишића и Поп Лукине улице. У том
квару касније су биле куће чувених трговаца Лазе Лазаревића, Јо
више Ђурића, Милоја Тадића, али и пошта и кафана „Краљевић
Марко“. Уз ово имали су и целе Ситаре (Ситарице)48, које су после
Аксентијеве смрти прешле у својину Марјана Бирчанина и неких
сељака, а касније браће Петковић, Здравка и Станка.
Са одласком Турака из Ваљева одлази и последњи турски
управник Ваљевске нахије. Био је то извесни Нуман ага који се на
тој дужности налазио од 1820 године. Годину дана после обело
дањивања Хатишерифа из 1830. године којим је наређено да сви
Турци напусте српске градове без тврђава а да уместо кајмака
ма власт предузму органи српске управе, Нуман ага се населио у
Соко град, а претходно је своју кућу и имање по околини распро
дао. Приватни конак у коме је живео, а који се налазио у Ваљеву
на месту садашње Стоматолошке (зубне) поликлинике, купио је
Аксентије Срећковић.49 Поред Срећковића, турске куће у Ваљеву
куповали су и многи други виђени Ваљевци тог времена.50
Извесно време Аксентије Срећковић је са својима живео у
конаку Нуман аге. Средином XIX века га је порушио и на ње
говом месту саградио нову кућу која је представљала једну од
најмодернијих грађевина XIX века у овом граду. И остале куће
у овој улици све до Улице војводе Мишића, односно данашње
зграде Матичне библиотеке биле су његове.51 Још дуго у Ваљеву
у тој улици, па и сада, постоје још бар две стамбене зграде које су
биле у његовом власништву. У оној на броју 45 до II светског рата
становали су полицијски писари пошто је постала власништво
општине. Она је као и остале у низу подигнута на регулационој
Пространу пољану у садашњим Брђанима око Радничке улице, садашње
зграде Техничке школе преко улице Цара Лазара до доскорашње зграде ОШ
„Милован Глишић“.
49
Р. М. Драшковић: Ваљево у прошлости – прилози за завичајну историју,
Ваљево, 1987, 77.
50
В. Кривошејев: Ваљево настанак иразвој града, Ваљево, 2012, 144.
51
Р. М. Драшковић: Карађорђева улица, II наставак, Напред, Ваљево, 7. август
1970. год., стр. 10.
48
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линији улице. За разлику од осталих кућа у низу има издужену
правоугаону основу, а парапет је нешто нижи и сама улична фа
сада је скромније обрађена.
Кућа на броју 47 подигнута је на Срећковића имању 1890. го
дине. До I светског рата припадала је држави и била службена
кућа среског начелника. И она је постављена на регулационој
линији улице али јој је основа у облику латиничног слова „L“. На
фасади која се солидно одржава доминирају четири прозорска
отвора груписана по два. Прозори су украшени плитком мал
терском пластиком и на врху са забатом.
Срећковића имање временом су поделили синови и испрода
вали, само је део Аксентије дао у мираз зету Милисаву Радивоје
вићу, члану Апелационог суда.52
Црквени добротвор
Ваљево до 1826. године није имало зграду Српске православне
цркве. После Другог српског устанка саграђена је мања капела уз
двор Господара Јеврема Обреновића, брата кнеза Милоша, дуго
52

Љ. Павловић: О Ваљеву и Шапцу – Изабрани списи, Ваљево, 1990, 38.
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првог човека Ваљевске и Шабачке нахије. Овај храм (капела) је
био посвећен Покрову Пресвете Богородице и служио је све до
1844. године. Подигнут је трудом Дионисија, тадашњег игума
на манастира Ћелије. На овој цркви први пут је звонило звоно
1830. године. Звоно је тада поклоњено цркви, а касније пренето
на торањ данашње цркве. Када се Ваљево почело пресељавати на
леву обалу Колубаре почело се и нагло ширити и развијати, па је
почело све више да се насељава. Тада је имало 140 кућа, а заједно
са асовином (Бело Поље 14, Градац 15, Врана – Попаре 8, Рађево
Село, Дрочине 17 и Кличевац 14) 228 кућа. У то време у Ваљеву
је живело 893 становника, мушких 530 и женских 363, а заједно
са асовином 1.429 душа. Пошто је у питању углавном хришћан
ско православно становништво све више се осећала потреба за
изградњом цркве.
Први документ о градњи данашње саборне цркве посвећене
Покрову Пресвете Богородице је писмо кнеза Милоша бр. 1828,
од 1/13. јула 1832. године упућено суду Ваљевске нахије. Одго
варајући на молбу Ваљеваца, кнез Милош је не само дозволио,
већ и заповедио Обшеству ваљевском ... да се постара што пре
нову цркву приличне величине, у Ваљеву начинити...јер се у старој ваљевској цркви богослужења не могу обављати.
Како је Аксентије Срећковић имао у свом власништву и пола
кварта испред поменутог ка садашњем центру града где су били
пошта и канцеларије среза ваљевског са среским становима, жу
панијска и судска палата са апсаном, одлучио је да део тог пла
ца, величине десетак ари, на углу садашњих Вука Караџића и Др
Пантића поклони за градњу те цркве без било какве накнаде53.
На основу тога кнез одређује и локацију новог храма. Међутим,
забуну је унела и Кнез Милошева констатација да се гради на ме
сту где је пре црква преко Колубаре била... Према расположивим
сазнањима до тад нико није помињао ни знао да је ту била каква,
а поготово Српска православна црква.
У обављању тог веома значајног посла српски кнез се ослања
на сина војводе Јакова Ненадовића, Јеврема Ненадовића, пред
седника ваљевског суда. Кнез Јеврем 14/19. априла 1833. године
реферише кнезу Милошу да је сав материјал набављен и погођен
мајстор Коста Димовић. Помиње се да је земљиште за цркву по
53
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клонио Аксентије Срећковић. Тадашњи ваљевски протојереј Пе
тар Сајић и јереј Добривоје Урошевић са још 12 виђенијих Ваље
ваца обратили су се 13/15. марта 1836. године кнезу Милошу са
писмом у коме га извештавају да је набављена прилична коли
чина камена креча, песка и јапије и сакупљено 1 750 талира, па
моле и помоћ јер сами не могу цркву саградити. Кнез Милош из
даје наредбу да околни срезови помогну градњу ваљевске цркве
и шаље податке о мерама пожаревачке цркве, по чијем ће се узо
ру градити ваљевска богомоља. Кнез одређује и новог мајстора
Дмитра Сотировића за суму од 1 500 гроша, с тим да се образује
комисија за надзирање радова.
Радови на градњи цркве почели су у понедељак 13/25. апри
ла 1836. године. После 14 месеци рада на цркви, 19. јуна 1837.
године долази до рушења свода и зидова на цркви, што је ду
боко потресло и градитеље и све Ваљевце. Кнез Милош поно
во шаље у Ваљево новог зидара Јању Гагрицу, који се обавезује
да ће сам сносити трошкове уколико дође до пропуста у раду.
Као знатно лакши материјал од камена, а погоднији за зидање,
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мајстор Јања се опредељује за сигу, која је вађена у селу Јовања
и запрежним колима довожена у Ваљево. У документу од 8.
новембра 1837. године, види се да је за градњу цркве утроше
но 52.202 гроша чаршијских, с напоменом да вредност кулука
није урачуната, што би умногоме изменило рачуноводствено
стање до тог времена. Црква је завршена 1838. године, а од ста
ре ваљевске цркве преузела је име: Храм Покрова Пресвете Богородице, које и данас носи.
Кров је дводелни са лимом као покривачем. У унутрашњо
сти храма је високи иконостас из 1865. године са иконама које
је сликао Никола Марковић познати сликар друге половине XIX
века.54
Контраверзе
Као што се зна, о многим познатим људима из наше прошло
сти о којима се не зна много испредане су разне контраверзе. Је
дан од њих је и Аксентије Срећковић за кога је владало мишљење
да је окорели обреновићевац, па ипак и за време владавине кнеза
Александра Карађорђевића заузимао је значајне положаје. То се
тумачи да је он умео да се прилагоди свакој власти и био спре
ман да јој служи.
При томе се заборавља да су после 1839. године када је проте
ран кнез Милош и 1842, када је збачен кнез Михаило, смењивани
сви њихови сарадници и следбеници. И то им није било довољно
већ су те људе хапсили, мучили и на друге начине прогањали.
Зато је кнез Михаило из Земуна упутио, 1. октобра 1842, писма
конзулима страних држава, акредитованим у Београду, да стану
у одбрану чиновника лојалних држави Србији. Том приликом он
пише:
Чиновници моји: попечитељ внутрени дела, полковник Цветко Рајовић, начелник окружја Алексин(ачког) полковник каваљер
Петар Милет. Радојковић, управитељ Вароши Беогр(адске)
мајор Младен Жујовић, ађутант мој мајор Станојло Петровић,
председатељ суда окружја пожаревачког, мајор Стефан Јефтић,
начелник окружја рудничког мајор Вуле Вукомановић, начелник
окр. чачанског мајор Стевча Михаиловић (...) сви су сада у гвожђа
54
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оковани, неки и у заточење послани, неки пак у једну, свакојаком
нечистоћом напуњену, на Врачару налазећу се четвороуголну
рупу бачени, где су свакојакој непогоди времена и нечистоти изложени, глађу и жеђу мучени, неки и смрт своју нашли...
Ова рупа, коју кнез помиње, настала је тако што је проф. Иси
дор Стојановић, за потребе изградње нове куће, наложио мајсто
рима да поред његове старе куће ископају земљу и од ње праве
цигле за нову зграду. Тако је настала огромна непокривена рупа,
која је делимично била засута, у њу су били бацани животињски
лешеви, смеће, шут итд. Из те рупе су Вучићеве присталице из
влачиле заточенике и тукле их.
Тако су мучени, тучени и издахнули: шабачки трговац, старац
Јован Трикић, (била је то прва жртва, по којој је врачарска рупа
названа Трикићева рупа), начелник округа крагујевачког мајор
Ђорђе Поповић, помоћник начелника крагујевачког капетан Јо
ван Трипковић, казначеј Крста Георгијевић, мензулџија крагује
вачки Танацко Михаиловић и председатељ суда чачанског капе
тан Димитрије Маџаревић. Неки су само тучени, са сто и више
удараца штапом: као начелник округа чачанског мајор Стевча
Михаиловић, начелник среза тамнавског, капетан Аксентије
Срећковић... 55
Они који су остали живи упућивани су у српски Сибир. Био је
то најстрашнији српски казамат, далеко од Београда, на граници
са Турском, у чувеној Гургусовачкој кули. Њихов спровод до те
тамнице спадао је у најнечовечније појаве наше новије историје.
Они су у тешким оковима, без топле одеће вожени у запреж
ним колима завијени само у ћебад до Гргусовца. Тиме не само
да су понижавани, већ су били изложени мучењу и ризику да
се прехладе и разболе. Тамо су углавном били распоређени по
ћелијама чији су прозори били поклопљени чамовим даскама и
које се никад нису грејале. Хранили су их тако слабо као да су их
хтели уморити глађу.56 Колико су Срби мрзели ову кулу говори
податак да је први потез кнеза Милоша по повратку у Србију,
1859. године, био да нареди рушење куле и промену мрског име
на Гургусовац у Књажевац.
Поштари као жртве преврата: магазин Политикин забавник, Београд,
3320 од 25. септембра 2015. године.
56
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276–279.
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Пошто је Аксентије Срећковић сваком послу прилазио оз
биљно и одговорно, а уз то углавном имао коректан однос са са
радницима и претпостављенима, то о њему није било сплетки и
злурадих коментара. Како се још трудио да себе посебно не исти
че, неки су га почели проглашавати полтроном, каријеристом и
слично. Појединци су веровали да он није имао јасних ставова о
политичким збивањима и да се трудио да плива у свакој власти.
То показује да за ово његово хапшење и малтретирање или нису
знали или су заборављали. Да нису били у праву поред овог по
казује и његово касније енергично супротстављање Карађорђе
вићима на Светоандрејској скупштини када је био у депутацији
која је тражила од кнеза Александра Карађорђевића да поднесе
оставку и оде са српског престола.
Потомци
Аксентије Срећковић је имао два брака и бројно потомство.
Из брака са Вишњом, синовицом кнеза Милоша, Аксентије је до
био два сина и две кћери.
Најстарији син Љубомир - Љуба Срећковић, рођен је 17. јуна
1836. године у Чачку. Завршио је основну школу и три разреда
гимназије у Београду. Од 1860 године радио је као писар Среза
тамнавског, па писар I класе Начелства Среза поцерског, а онда
као секретар I и II класе Начелства Округа ваљевског. Са 20 го
дина постављен је, 23. децембра 1879. године, за начелника Среза
рачанског са седиштем у Бајиној Башти. На ту дужност дошао је
из Среза подгорског након смрти Атанасија Михаиловића, потом
је бивао и начелник Среза азбуковачког са седиштем у Љубовији и
још негде. Оцењиван је са врло добрим оценама у свим пословима.
Љуба се женио три пута. Први брак склопио је 14. октобра
1863. године у Ваљеву са Екатарином – Катарином кћерком Сте
вана Поповића свештеника из Теочина код Горњег Милановца,
која је преминула 2. марта 1891. године у Ваљеву у 40 години.
Други брак засновао је Теофаном Нешковић, рођеном у Теми
швару од мајке Јулке и оца Стевана економа у манастиру Светог
Ђурђа у Крупњу, која је преминула 2. марта 1891. године. Трећи
брак склопио је са Јеленом Милутиновић из Шапца од мајке Ане
и оца Матије трговца. Као пензионер умро је у Ваљеву 25. сеп
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тембра 1909. године, дочекавши дубоку старост. Имао је синове
Драгољуба и Милорада и кћери Љубицу и Вишњу. Знамо само
да му се један син рано иселио из Ваљева и да је Вишња (Љубина
кћер, а Аксентијева унука) рођена 1894. године у Ваљеву, скло
пила брак са Живком Ђурковићем из Дубља код Богатића, где је
и умрла 3. октобра 1973. године.
Други Аксентијев син Петар Пера Срећковић рођен је 1844. го
дине у Ваљеву. Почео је радити као практикант и писар у Начелст
ву Округа ваљевског, па као секретар Окружног начелства у Ваље
ву. Умро је као начелник Среза црногорског из Косјерића у Ваљеву
26. септембра 1883. године. Дана 17 јануара 1870. године оженио се
Љубицом, кћерком Јована Параћинца, трговца и народног посла
ника из Горње Топлице код Мионице. Имали су синове Милорада,
рођеног 30. октобра 1871. и Живка, рођеног 10. марта 1978. годи
не. За њих знамо да су се још као деца иселили из Ваљева.
Аксентијеве кћерке са првом супругом биле су Стана, рођена
1848. године и Лепосава која је преминула 16. априла 1852. године.
Пошто му је прва супруга Вишња млада умрла Аксентије је
други брак склопио са Маријом, кћерком Пауна Јанковића Баће
(Коњска57, 1808, — Смедерево, 25 јул 1865) који је био познати
српски политичар и један од најистакнутијих уставобранитеља,
члан Државног савета (1840—1857), један краћи период током
1840. био је вршилац дужности председника владе, затим за
ступник министра спољних послова (1840), министар правде
и просвете (1842—1847) и финансија (1848–1854). Написао је и
објавио Мемоаре и стихотворења.
Марија је рођена у Москви, где јој је отац студирао око 1822.
године, а преминула је у Ваљеву 12. јуна 1882. године. Поред ње
Баћа је имао кћер Спасенију која је била удата за Моју, агента
бродарског аустријског друштва у Смедереву и сина Ђуру који
је студирао на Великој школи и потом медицину у Грацу и Бечу.
Био је песник и преводилац. Ђура Хервег умро је млад у 24. годи
ни живота, 1875. године. Имао је ожиљке на лицу од двобоја на
којима је учествовао.
Из брака са Маријом Аксентије је имао деветоро деце:
Косару, рођену 30. јуна 1853. године.
Персиду, рођену 6. фебруара 1855. године.
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Константина – Косту рођеног 7. децембра 1856. године, који
је радио као војни и цивилни службеник и умро ван Ваљева.
Као писар Среза ваљевског 12. новембра 1881. године у Ваљеву
је склопио брак са Јеленом Јанковић, рођеном 31. јануара 1861.
године у Сремској Митровици, од мајке Кумрије и оца Васе тр
говца. Имали су кћи Зорку, која је преминула 29. децембра 1888.
године у Ваљеву у седмој години.
Спиридона, рођеног 13. августа 1857. године у Ваљеву.
Јелену, рођену 21. децембра 1858 годину у Ваљеву.
Михаила, рођеног 31. јануара 1860. године у Ваљеву, који је
био ожењен Надеждом и имао сина Аксентија, рођеног 30. сеп
тембра 1880. године у Ваљеву.
Живану, рођену 16. априла 1861. године у Ваљеву која се 19.
октобра 1880. године у Ваљеву удала за Милисава Симовића, по
ручника, старог 28 година.
Драгутина, рођеног 16. јуна 1863. године у Ваљеву.
Милеву, рођену 30. јула 1864. године у Ваљеву.
Дакле, према подацима из црквених (матичних) књига Аксен
тије је са обе супруге имао укупно тринаесторо деце, али за неке
од њих нисмо успели прибавити ближе податке. Нема сумње да
су нека од њих помрла још у раној младости, те за њих немамо
никаквих сведочанстава.
Аксентије Срећковић, окружни начелник у пензији, после
дуже и тешке болести умро је 17 јуна 1868. године58. По писању
ваљевског историчара Радована М. Драшковића иза себе је оста
вио супругу Марију, синове Љубу, Коју и Перу, те кћери Стану,
Персу и Живану. По тестаменту су га наследили синови а кћери
удатој за Милисава Радивојевића, судију Апелациног суда, оста
вио је 500 дуката на име мираза.59
Међутим, из ових података које смо прибавили на бази ма
тичних (црквених) књига евидентно је у то време био жив и Ми
хаило његов син из другог брака. У прилог овој тврдњи иде и
чињеница да је он 30. септембра 1880. године у браку са својом
животном сапутницом добио сина који је понео дедино име Ак
сентије. Полазећи од тога није искључено да га је још неко дете
Српске новине Београд, XXXV, 1868, бр. 87, стр. 1.
Р. М. Драшковић: Карађорђева улица, II наставак, Напред, Ваљево, 7. авг у
ста 1970. године, 10.
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надживело, али да се Драшковић искључиво руководио сазнањи
ма која је лично имао.
Посебно изненађује и сазнање да се на гробљима у Ваљеву не
налазе посмртни остаци ни Аксентија ни Љубомира Срећко
вића. Вероватно су били сахрањени на старом гробљу на Баиру,
па њихове кости нису нађене или се нико није интересовао за
њих, па нису ни издвојене и забележене. Није немогуће и да су
пронађене и пренете на Ново гробље у Ваљеву, па пошто нико
није плаћао закуп гробних места временом су прекопана и усту
пљена другима.
Резиме
Аксентије Срећковић је био вредан, скроман и поврх свега честит човек
иако је поседовао велико богатство. Мада је имао скромно образовање из
гледа да је доста радио на самообразовању и да је временом стекао задовоља
вајућу писменост, па је обављао више значајних дужности. На сваком пове
реном послу био је максимално ангажован, савестан и одговоран.
Политика га није посебно привлачила мада је његово радно ангажовање
било тесно везано за њу. Без нарочитих политичких амбиција, а захваљујући
урођеној скромности, увек се трудио да он лично никад не буде у центру
пажње, већ да то буду грађани. Људи су знали да то препознају, па су га по
штовали и волели што га је сврставало у ред не само најимућнијих већ и
најзнаменитијих грађана града на Колубари.
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