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Један дан у Ваљеву 
крајем 19. века 

(Прилог изучавању историје свакодневног живота) 

Айсшранш: Рад представља покушај да се делимично сагледа слика 
једног сасвим обичног дана у граду у унутраuпьости Србије крајем 
19. века и тиме у средиште постави човекова свакодневица. Град на 
чијем примеру је вршено истраживање није имао никакву посебну 
функцију, па је целокупан живот његових становника био условљен 
природним положајем, недостатком комуникација, неразвијеном ин

дустријом и преовлађујућим патријархалним начином живота. 

Изградити целовиту историјску представу о једном граду, или тежити 
њој, значи створити свеобухватну слику његове прошле стварности, проучити 
све важније области живота - привредну, политичку, социјалну, културну, иден
тификовати појединце и друштвене групације, ,,ући" у њихове улице, дворишта, 
куће, кафане, истражити обичаје, културу живљења, колективне и појединачне 
форме понашања, продрети у начин мишљења, моралне назоре, однос према 
држави и власти, уочити трајне карактеристике. Пут ка томе подразумева широ

ку изворну основу и увид у многе појединости. Радовима сличног приступа и 
за различита раздобља, тематски и садржајно окренутим малој средини и са 
обележјем непосредног историчаревог погледа који би проникнуо у њене осо
бености, унутрашњи живот, друштвени амбијент и свакодневну атмосферу са 
свим локалним својствима - домаће историографско наслеђе оскудева. Обузета 
историјом борбе за ослобођење и независност Србије у прошлом и историјом 
два светска рата у овом веку, истраживачки и проблемски усредсређена на по
дручја политике, привреде, просвете и културе, научна историографија девет-_ 
наестог и двадесетог века није посветила довољно пажњу сагледавању 
одређених историјских појава и процеса у оквирима мањих појединачних целина, 
какве су pemja, град или село. Цивилизацијско заостајање или напредак поје
диних средина, обичан човек и његова свакодневица, односно појединац у свом 

непосредном окружењу нису теме за које би се могло рећи да су до скора пред
стављале истраживачки и методолошки изазов за српску историографију. 

Залагање за рад на историји града у Србији деветнаестог и двадесетог 

века проистиче из сазнања о његовом значају. На граду и преко града одражава-
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ју се сви утицаји једног времена, град је центар интелектуалног живота, креатор 
промена и носилац модернизације, стециште и расадник сrваралачких идеја, 
жижа политичког живота, средиште најзначајнијих институција. Град је опип
љив резултат човекове маште и људских руку, место организованог живота у 

којем се испитује појединац, опробавају индивидуалне способности, проналазе 
и стичу узори. Свакојаке благодети које доносе технолошки напредак, нове иде
је и културни развој, осећају се најпре у граду, а као најизложенији страним 
поmедима, он је лице државе. Град немерљиво утиче ва појединца и друштво, 
обликује гра)јанина, спаја сеоску културу и стране утицаје, ствара интелигенцију 
и привреднике. Без његове способности да формира мерила вредности нема ни 
модерног, добро организованог и уређеног друштва. Колико је ту цивилизациј
ску функцију српски град у последњем веку и по могао да усклади са снагом 
свог социјалног тла, економске моћи и опште виталности пред честим ратним 
ударима, једно је од питања које се поставља пред историјском науком. 

* * * 

Ilишући есеј о Београду, објављен у Српском књижевном гласнику 1902. 
године, иза чијег се сугестивног наслова ,,Лепа варош" скрива супротни смисао, 

С. П. Зорић је запазио да је појам лепоте једне вароши врло неодређен и да 
се његова ширина не да обухватити строгошћу и критички.1 Разматрањем тога 
rштаља настао је тексr у којем, мада је реч о лепој вароши, преовлађују тонови 
о ружној вароши. Подела која је при том направљена на велелейне, монумен

iiiалне, живойисне, идилске, сшаринске, чисше и свеже и лейе вароши йо йо
ложају, изведена је на основу архитектонских вредности, историјских момената 
и природног положаја. У ауторовом видном кругу били су европски градови 
(Париз, Мадрид, Рим, Флоренција, Венеција, Гранада, Перуђа, Асизи, Луцерн, 
Хајделберг, Толедо, Саламанка, Нирнберг, Дрезден, Женева, Хаг, Цариград, 
Ђенова, Лисабон), па су избор и подела вршени по европском узору. 

На примеру наших градова оваква категоризација у време настанка Зо
рићевог огледа била би неприменљива. Србија крајем 19. и почетком 20. века 
није имала велелепне и монументалне градове, у појединим се могу наћи значај
није гра)јевине из прошлости уmавном војног карактера (куле и одбрамбена 
утврђења) и нешто више зграда из турског доба, а оскудевало се и чисто град
ским срединама. У нешто већем броју било би вароши које се опажају по свом 
положају, па би се, по њему, нашле у једној од група из наведене поделе. Пре 
свега зато што је реч о малим варошима, ,,оним које око може са извесне даљине 
да преmеда", при чему "даљина не сме да буде велика, јер би се појединости 
изгубиле". Како лепота природног положаја српских градских насеља с краја 
19. и почетка 20. века претеже над лепотом њихових грађевина, многа би могла 
да буду окарактерисана као лепе вароши по положају. 

Град на чијем примеру је у овом раду начињен покушај да се створи де
лимична слика свакодневног живота у унутрашњости Србије крајем 19. века 
имао је специфичан природни положај, који се одражавао на динамику његовог 

С.П. Зорић, Лепа варош, Српсхи књижевни гласних, 4-8, 1902 
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развоја, демографског, привредног, социјалног и друга обележја. Богатс'IЋо во
деним токовима, конфигурација земљишта, проценат обрадивих пољопривред

них површина ·и климатски услови иначе припадају комплексу фактора који могу 
пресудно да утичу на целокупан живот становништва - избор занимања, прео
влађујући начин стицања економске основе, социјалну структуру, путни потен
цијал, друге врсте комуникација, животне потребе, навике, начин исхране, хи
гијенске услове, здравље, токове свакодневице. 

"Под брдом скрцано" - у подножју планина Медведник, Јабланик, Повлен 
и Маљен - у врху Ваљевске котлине и на обема обалама Колубаре где се на 
малој удаљености стапају четири реке, у централном делу Балканског полуо

стрва и северозападном делу Србије смештено је Ваљево. На једном крају града, 
на почетку са западне стране, испод брда Видрак, састају се две реке, Обница 
и Јабланица, и чине Колубару, а на другом је његов завршетак омеђен ушћем 
најлепше и најчистије, невелике реке Граца у Колубару.· Између та два ушћа, 
до којих допиру ређе насељени делови, дуж горњег тока Колубаре простирало 
се крајем 19. века градско насеље подељецо на Ваљево са леве и десне обале 
реке. Слику необично богату воденим токовима употпуњује кратка речица Љу
бостиња, која тече северном периферијом града и вешто даље на североистоку, 

ван градске зоне, улива се у Колубару. Ова пресушна, а у време обилних па
давина бујна река често је током прошлог века стварала тешкоће оближњем 
становншnтву, плавећи њихова имања, због чега се међу водећим људима у гра
ду у последњој деценији 19. века интензивно разговарало о регулацији њеног 
корита.2 

Обележје непосредне градске околине су ободи различитих природних це
лина чије се рељефне црте сусрећу и једна у другу урастају управо на тачкама 
на којима се развило градско средиште. Најуочљивије су брдско-планинска ју
гозападно и равничарска североисточно од града, тачније од градског тока Ко
лубаре. Природни контрасти тих двеју целина успостављају својеврсну висинску 
неравнотежу око града, пружајући велике могућности за сточарство и земљо
радњу, што и јесте био преовлађујући начин издржавања становништва. Својом 
бројношћу и распоредом претежу околна побрђа, падине и обронци ваљевских 
планина. Подножја тих узвишења додирују крајеви града, а у степенастом залеђу 
њихових неједнаких врхова уздиже се планински венац Медведника, Јабланика, 
Повлена, Маљева и Сувобора, са чијих се платоа успоставља планинска веза 

Србије са Босном и Црном Гором. Видик Ваљева ка југу, западу и северу није 
далек. Затварају га брда у облику лука, међу којима се стрмошћу попут зида 
истиче јужно, на које се директно наслања старији део града израстао на десној 
обали Колубаре. Наспрам овог, на северу доминира узвишење устаничког 

Кличевца, које се запажа по кули Ненадовића. Све то граду даје изглед доброг 
заклона, отвореног једино према истоку, где се долином Колубаре простире 
равница. Својом ширином пружа слику бесконачне разливености према Бео
граду, Сави и Панонској низији, на коју се заправо наставља. 

Природне разноликости остављају и другачије утиске када се граду при• 

лази са различитих страна. Укрштени поmеди запада и истока, југа и севера 
не дају ни приближно исте слике. Пут са истока, узводно уз Колубару, испуњава 

утисцима питомих, плодних и богатих предела, прожетих. сликом планинског 

ИАВ, Општина града Ваљева, к-81, 1900 



112 Годишњак за друштвену историју Ј/2,1994 

појаса који изазива својим тајанственим и издалека недос~м силуетама; 
Спуштање ка Ваљеву из правца планинских масива праћено Је голетима, ка

мењарима и кречњацима који остављају утисак дивљШiе и напуштености, испре
сецане повременим травнатим и шумовитим оазама. Прилазило се Ваље~у са 
југа, запада или севера, свеједно, када се пут приближи одредишту и ~зби~е на 
неко од последњих узвишења, господари се градом, а слика вароши стаЈе у Један 

поглед. Уперен ка истоку он се колубарском равницом продужава у даљину. 
Из праваца наведених двеју географских цemma текла су и миграциона 

кретања током 19. векаЗ, која су од Колубаре и Подгорине формирала прелазну 
област од динарске ка панонској културној зони, чинећи Ваљево етнички и вер

ски хомогеном средином. Попис од 1890. године даје слику града у коме живи 
5457 становника изјашњених као Срби и 186 становника других народности, од-

4 в . носно 5555 становника православне вере и 88 неправославне . аљево Је, дакле, 

крајем 19. века град Срба и град православних. 
Заморено историјом која му је у раздобљу ослободилачких ратова и про

цесу стварања државе током 19. века вшпе пута доделила запажену цржаво!
ворну улогу, Ваљев.о је с последњим годинама ПРОIЈ!ЛОГ века ушло у мирниЈИ 
период, када се на будуhиост г.ледало са више спокоЈства и жеље за организо

ванијом свакодневицом него што се то чmшло из перспективе претходџе две 

деценије обележене српско-турским и српско-бугарским војним сукобима. 
Садржаји свакодневног живота нису доносили тако снажна колективна уз

буђења попут оних изазваних догађајима који су уследили после Сече кнезова 
с почетка века или ратним епизодама 1876-1878. и 1885-1886. године, али су под 
утицајем модерних настојања град окретали себи и усмеравали ка стварању из
вес1mх претпоставки за, иако закаснело, ипак брже прикључивање ц~илиза

цијским токовима. У свести његових житеља национала осећања одгаЈан~ од 
времена Ненадовића преплитала су се са памћењем страдања ваљевске во1ске 
у бици на Великом Извору за време српско-турског рата5• Истовремено, трагало 
се за новим местом њиховог града у склопу измењене друштвене и економске 

слике Србије, јер је Ваљево у друогј половини 19. века постепено губило 
оцређене функције које је имало у претходном историјском периоду. Велике 
наде полагане су у железнички програм владе Владана Ђорђевића и изградњу 

5 

Становништво Колубаре и Подгорине населило се из следећих области: Старог Влаха 167 породица 
(15,55%), Ужичког округа 192 породице (17,87%), Полимља 150 породица (13,96%), Колашина са 
Кричхом 21 породица (1,95% ), Црне Горе 112 породица (10,72%), Никшића са Жупом 44 породице 
(4,90% ),Дробњака 39 породица (3,63% ), Херцеговине са Далмацијом 31 породица (2,88% ), Осата 74 
породице (8,88%), Босне 22 породице (2,05%), Подриња 74 породице (6,98%), Мачве 19 породица 
(1,86%), Београдског округа 10 породица (0,93%), Рудничког округа 27 поl?одица (2,51%), других 
делова Србије 24 породице (2,28% ), Срема 16 пороцица (1,49% ), Старе СрбИЈе 41 породица (3,81 %), 
Македоније 7 породица (0,65%), непознатих крајева 4 породице (0,37%). Љ. Павловић, Колубара и 
Подrорина, Антропогеографска проматрања, Ваљево 1991, 483-484 

Статистика Краљевине Србије, 1, Попис становништва у Краљевини Србији 31. децембра 1890., юь. 
1, БеогР,ад 1892 

У бици на Великом Извору највише сrрадалих војника било је из Ваљевске бригаде (погинулих 
333, рањеIШХ 472, несталих 449). Р. Драшковић, Ваљево у прошлости, Ваљево 1987, 124. ~ славу 
настрадалих ваљевских војника настала је песма непознатог аутора "Путовање Ваљевске ВОЈСке на 
бојно поље 1876. године". Љ. Андрић, О страдању ваљевске војске на Великом Извору и на Теuшци 
1876. године, Ваљевац, Велики народни календар за просту 1994. годину, Ваљево 1994, 114-129 
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пруга у Западној Србији, радило се на изради Плана регулације варощи, давани 
су званич1m називи ваљевским улицама ... 

Статус окружног средишта са територијом округа од 2458 км2; демограф
ски успон захваљујући коме је Ваљево са 1865 становника средином века од 
најмањег града у Србији после Чачка доспело у групу средњих градова, са 7447 
становника 1900. године, испред Смедерева, Ћуприје, Јагодине, Параћина, Не
готина, Ужица, Прокупља, Алексинца, Крушевца и Свилајнца6; оснивање про
светних: и здравствених институција - гимназије 1870, болнице 1867. и апотеке 
1869. године; формирање два новчана завода - Ваљевске штедионице 1870. и 
Ваљевске задруге 1888. године; поштански и телеграфски саобраћај који је 
живео од 1862. године; покретање локал1ШХ новина - ,,Тhасоноще" 1885, ,,Ва
љевских новина" 1887, ,,Thaca истине" 1893. године; наговештај индустрије от
почињањем производње пива иј ачање трговачког промета, стварали су известан 
привид код већине савременика и потоњих истраживача да је реч о веома на
предној вароши. Од савременика у изношењу таквих запажања предњачили су 
страни путописци (Феликс Каниц, Емаунуел Д'Ормесон), који су, вођени зна
тижељом, путовали Србијом и писали о њој. Са више критичности, о изгледу 
града, чистоћи његових сокака и улица и људима, писали су домаћи писци или 
лица која су се у оцређеним временима налазила на службеним дужностима у 
Ваљеву (Бранко Ј аворинић, Живојин Митић, Коста Христић, Милан Ђ. Ми
лићевић, Милован Тhишић). Развој догађаја у поодмаклим деценијама прошлог 
века, у суштини, остављао је Ваљево све више у положају града без функције. 
Из позиције града у предности у првој половини века (устаничко подручје, зна
тан допринос у повољном исходу Српске револуције 1804-1835. године, релатив
но рано ослобођено од Турака, у дужем раздобљу интегрисано у српски државно 
територијални оквир, посредничка улога у трговачком промету Србије и Босне) 
Ваљево се крајем века нашло на маргини главних привредних токова. Већ од 
средине прошлог века трговина се од запада окретала према северу; Законом 

о сувоземним и јавним путевима од 1864. године7, no коме је извршена катего
ризација на државне, окружне, среске и опщтинске, Ваљево се нашло ван 
државних путева; саобраћај према Босни ишао је од Београда преко Шапца и 
Лознице, чиме је Ваљево изгубило значај саобраћајне споне између Босне и 
Србије; од 1878. године државни напори били су све више усмеравани ка југу 
како би се новоослобођене територије чвршће интегрисале у српско друштво; 
заживљавање индустрије осамдесетих година Ваљеву, такође, није донело бит
нији напредак, јер оно није било привлачно за улагаче страног капитала нити 
домаће државне инвестиције; иако град на више река, Ваљево се није налазило 
у непосредној близини ни Саве ни Дунава, којима је текао г.лавни речни сао
браћај и међународни транспорт робе, па је за разлику од Шапца, Београда, 
Смедерева и Пожаревца било далеко од трговачких токова север-југ; повези
вање западне и средње Европе са Турском, преко Србије, успостављено је пру
гом грађеном у смеру Београд-Ниш-Врање; Ваљево није било ни граничШI град 
да би могло да има оцређену трансмисиону улогу. Ово су основ1m разлози успо
ренијег развоја Ваљева, који су га остављали у положају економске и културне 

Н. Sundhausseo, Нistorische Statistik SerЬiens 1834-1914, Miinchen 1989, 87; Статистика Краљевине 
Србије ... 

ГраQевински зборник, 4-16; Зборник зах. и ур. Србије, књ. ХVШ, 125-139; Н. Вучо, Развој индустрије 
у Србији у ХЈХ веку, Београд 1981, 123-124. 



114 Годишњак за друштвену историју I/2,1994 

провинције, што се, несумњиво, знатно одражавало на свакодневни живот, со

цијалну мобилност и квалитет живљења његових становника. 

Недовољно развијене саобраћајне везе, неквалитетни путеви и недостатак 
других саобраћајних веза осим друмских утицали су на малу покретљивост ста
новншптва. На саобраћајној мапи Србије Ваљево је делило судбину оних места 
која се нису налазила у повољном положају, али нису била ни забачена у бе
спућу. Упркос чињеници да се мог.ло отићи у више праваца, јер је друмски било 
повезано са Горњим Милановцем, Ужицем, Лозницом, Шапцем и Београдом, 
оно је било раскрсница лоших путева. Његова упућеност и загледаност у Бео
град утицала је да пут према престоници буде најпрометнији и најзначајнији за 
ваљевски округ. Осим што је повезивао Ваљево са г.лавним градом успостављао 
је везу три среза ваљевског округа (посавског, тамнавскоr и ваљевског) и сре
ских центара Уба и Обреновца са окружним средиштем. Везујући по дубини, 
на тај начин, већи део ваљевског округа, он је за тај део северозападне Србије 
био стратешки најзначајнији, јер се њиме излазило и на Саву и на Дунав. 
Дужина пута од Ваљева до Обреновца износила је 64 километара и коњским 
колима се прелазила за око дванаест сати8• Пут је пролазио кроз колубарску 
долину, тамнавску и nосавску равницу, али је био доста кривудав; око пута, на 
појединим местима, било је доста шумовитих предела, трњака, а највише голих 
вододерина и јаруга које су га на много места пресецале и квариле. Када се 
приликом путовања код Обреновца избије непосредно на десну обалу Саве, пре
ко реке се видела сремска равница, а у сутон понека кућа са леве стране Саве. 
Од Обреновца до Београда путовало се још око шест сати. Код Дубоког се 
залазило у део пута који је био изложен извесним ризицима због велике уз
брдице и могућих препада хајдучких група. Од Обреновца до Београда, осим 
зими, мог.ло се путовати и паробродом, када није било магле и када је ниво 
воде у Сави био довољан. Превоз паробродом коштао је два динара и био је 
безбеднији и мање напоран. Јосиф Недок први је путописац који се возио па
робродом од Београда до Забрежја 1883. године9• Осим Дубоког, друго ме~то 
на путу Београд - Ваљево које је из истих разлога било ризично је брдо ВучЈак 
код Уба. Због дужине трајања и недовољне безбедности, путовања су била пла
нирана тако да се део пута код Дубоког и растојање између Уба и Ваљева пре
лази дању. Када се шпло из Београда спавало се на Убу, а из Ваљева место за 
конак било је Обреновац. На пут се кретало рано изјутра. Путовало се фија
кером или обичним колима тарницама, које су имале постављену клупу или 
попречну једну до две даске за седење, већ према броју путника. У току путо
вања заустављало се на више штација, места за одмор, где су се путници 
освежавали кафом и ужинали, а коњи одмарали, појили водом и хранили. Зими 
би кочијаши припремили топлу ћебад под коју се стављала угрејана цигла која 
се на успутним штацијама загревала више пута10• Превоз кочијама од Ваљева 
до Обреновца коштао је десет динара11 што је било прилично скупо с обзиром 

9 

10 

11 

Ж. Мишић, Моје успомене, Београд 1978, 34 

Ј. Ст. Не док, Ваљево у Краљевюm: Србији, Голуб (Сомбор), V/1883, 1, 1. јануар, 12; Наведено према: 
Љ. Андрић, Ваљево од постања, Ваљево 1985, 126 

А. Давинић, Како се живело пре 70 година, Напред, XXXI/1975, бр.1379, 27. јун, 14; Наведено према: 
љ. Андрић, н.д., 152 

Љ. Трајко.вић, КазИ!'аље о старом Ваљеву, Ваљево 1980, 26 

Мирослав Перишић, Један дан у Ваљеву крајем 19. века 115 

на износ солидније учитељске плате, која је износила сто шездесет динара12• 
Дуж пута на појединим местима постојале су друмске механе, у којима су пут
ници могли да се одморе или преноће. Враћајући се у Београд са обиласка кра
јева поред Дрине и Саве, где је са својим пријатељем новинаром Сретеном Див
пићем проучавао народни живот и обичаје, Милован Тhшпић је заноћио у једној 
од механа. Његови описи најсликовитије дочаравају атмосферу друмске механе: 
"Сгигосмо пред механу. Колико се мог.ло видети у мраку, то беше некака стара 
механчина, склепана од јаке грађе још пре наших друмских 'механа по плану' 
па је после, или неком протекцијом, или због те своје јаке граl}е, добила право 
да се сматра као да је 'по плану'. 

Уђосмо унутра. Мрачно, прљаво, чађава. Два-три здепаста храстова· стола 
и неколико зелених столица, свуд поред зида јаке клупе, уг.лачане од седења. 
Насред механе виси једне проста, прљава лампа која тако ужасно шкиљи да се 
једва могу распознати ствари по механи. У једном уг.лу оџак с ватром и пред 
њим нешто налик на тезгу врши службу келнераја јер на том нечем беху чока
њи, полићи, литрењаче, чаше, шоље, два бокала- један земљани, бардагџијски, 
а други од нечега белог, налик на порцелан ( овај бели бокал беше крњав и 
утегнут дротарском жицом) - и две-три дугуљасте, зарђале цименте разне ве
личине, које служе за одмеравање пића. До оџака извешано неколико ђезвица, 
свака с подугачким дрвцетом у свом лименом дршку и неизбежна црна мушема 

на којој се кредом бележи вересија. 
У механи ве затекосмо никога. Смотрисмо само кроз онај полумрак како 

се за келнерајем црни нека људска силутета ... 
... Истрча пред нас она људска силуета и ми изблиза видесмо да је то један 

чупав, гарав, а крупан, снажан младић у већ изношеном јелечићу од hитајке, у 

панталонама од сегелтуха, с папучама на босим ногама и с приnасаном прљавом 
кецељом од паркета, који је ваљда био плав док је био нов ... 

... Седосмо за један сто близу неких врата која воде или у двориште или 
у какву споредну просторију. Момак донесе на лименом послужавнику тражено 
пиће и запаљену лојану свећу у свећњаку од лима и метну пред нас на сто."13 

Искуство Емануела Д'Ормесова са механама било је боље. Он се, путујући 
према Ваљеву, између Шапца и Уба зауставио у Врелу, где га је затекла ноћ. 

Врељански механџија примио га је као у "родитељској кући". Уступио му је 
своју собу и, према источњачком обичају, донео чашу воде, слатко и шољу кафе; 

затим је присуствовао вечери "седећи на клупици и бескрајно пушећи цигарете". 
,,Он не би уступио своју собу ни генералу своје земље, рече ми мој сапутник, 
али он држи до повољног суда једног странца о Србији" - забележио је фран
цуски војни изасланик у свом Дневнику. Механа у Ваљеву, по опису истог пу
тописца имала је унутрашње дворшпте са коњушницом у дну, а са стране ве
ранде на којима је низ соба, свака са три до пет кревета прављених по немачком 
узору.14 
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Учитељске плате у 1903. години кретале су се од 87, 50 динара до 204 динра. ИАВ, Суд општине 
Ваљево, х. 9411903 

М. Глишић, Друмска механа, Изабрана дела, Београд 1961, 224 

Драrа Вухсановић-Ашtћ, в.д, 23. 
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Пуг Ваљево - Београд водио је, у односу на све путеве који су Ваљево 
везивали са најближим окружним центрима кроз највише насељених места. Нај
већа су биле варошице Уб са 280 кућа и 1200 становника и Обреновац са 337 
кућа и 2300 становника 1890. године15. Исте годШiе Ваљево је имало 6006 ста
новника16. У време годшпњих вашара у Обреновцу, Убу и Ваљеву на том путу 
се стицао велики број трговаца из свих делова Србије, који су гонили непре
гледна стада стоке. Због велике оптерећености, рђавог квалитета и недовољно 
чврсте подлоге, после њиховог проласка пуг је бивао знатно оштећен. Сем тога, 

пут Ваљево-Београд и остали пугеви у ваљевском округу често су оштећивани 
због небриге и ружне навике житеља села непосредно насељених поред дру
мова. Они су изводили стоку, највише чопоре свиња, ради испаше поред пута, 
па је долазило до кварења шанчева и обарања плоча са пропуста.17 

На путевима Ваљевског округа нису се често могли срести становници 
Ваљева. Изузев невеликог броја пословних људи, трговаца пре свих, који су у 
потрази за робом одлазили у Београд, Беч и Пешту најчешће, затим неколицине 

државних чиновника који су по службеном или приватном послу путовали до 
Београда, највећи део становншптва није имао потребе ни могуhносги за на
пуштање свог боравишта, макар и на неколико дана. Њихов живот текао је у 
знаку уобичајених дневних активности, окренутих ка задовољењу основних по
треба и у основи борби за преживљавање, што је давало основни тон целокуп
ном животу града. 

Устајало се пре сванућа. На ушщама, које су тек од 1897. године имале и 
своје званичне називе18, могли су најпре срести трговачки и занатлијски по
моћници. Они су се пре својих газда одлазили у радње како би припремили 
робу за продају, донели воду, очистили калдрмисани простор испред радње и 
сачекали власника и прве муштерије. После њих, између седам и осам сати, из 

споредних сокака и иза углова неколико улица у ужем градском језгру појав

љивали су се људи који су важили за угледније личности, јер су радили у држав
ним службама - окружном или среском начелству, општини, суду, школама. 
Препознавали су се не само по држању већ и по европском начину одевања 
које је још од средине века почело постепено да истискује турску ношњу. Но
сили су црни капуг реденгот, који је од уставобранитељског доба био свакод-

15 

16 

17 

18 

Статистика Краље1111не Србије ... 

У наведени број сталовника Ваљева урачунато је и становяиштво приградских насеља која су 
припадала опшгини Ваљево. 

ИАВ, Окружно начелство, к. 96, п. бр.16 

ИАВ, Општина града Ваљева, к.81/1900; До 1897. године улице у Ваљеву нису имале своје званичне 
називе већ су се препознавале по име1mма која им је народ давао: Тадића-сокак, Обреновића-сокак, 
Тешића-сокак, Београдски сокак, 11Iироки сокак, Уски сокак, ОIШiтински сокак, Среhк:овиhа-со
как, Црквени сокак. По одлуци општине у Ваљеву је 1897. године двадесет осам улица добило своје 
називе: Кнез-Милошева улица, Мајор-Ищ~ћева улица, Душанова улица, Браће Недића, Поп-Луки
на, Брђанска, Подгорска, Чика-Љубина, Вука Караџића, ДаНlfЧИhа, Проте Ненадовића, Обилића, 
Владе ДIIНИ.llовића, Синђелића, Хајдук-Вељкова, Панчиhа-улица, Југовића, Краља Александра, 
Илије Бирчаиина,Рајиhева, Светоrорска, Косаичиhа-ве11ац,Бобочева, Кнез-Михаилова, Таковска, 
Кнез-Јовице, Грбовића, Витковића. Документ о звЗНИЧiШМ називама улица у Ваљеву објављен је у 
: Ваљевац~ Велиуи народ1'!~ v.алендР::-, 1а пре~, ~ 994-. !'C~I!r.ry, Р:::-:..с:зс 1994, 263, Ссз сш-натуре. 
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иевиа чиновничка хаљШiа. На r:лави су имали мек црни шешир са великим обо

дом, а интелектуалци су носили браду.19 

Због природне отворености града према оној страни на којој се појављује 
Сунце јутро је било једино доба дана када су сви делови вароши били осунчани. 
Посебну драж у јутарњим сатима давало је школско звоно. Велико попут цркве
ног и смештено испод кубета школске зграде оно се оr:лашавало два пута. У 
745, петнаест минуга пре почетка наставе, звонило је прво, тзв. приправно звоно 

које је обавештавало ђаке да је време окупљања у школском дворишту, а у 
осам сати звоно се оr:лашавало други пут, означавајући почетак преподневне 
настав.20 Захваљујући школском звону, чији се звук разлегао по читавој вароши, 
грађани су знали колико је сати. Иначе, школска зграда била је најлепша 

грађевина у Ваљеву тог времена. Налазила се лево од Колубаре ва плацу који 
су општини поклонили трговац Вук Миливојевић Ђелаш и његов брат Павле 
Балиновац.21 Саграђена је 1869/1870. године од тврдог материјала, имала је два 
улаза, те светлу и пространу унутрашњост о каквој су до тада учитељи и учени
ци могли само да маштају. Лепше је од ње и једно од најлепших здања у уну
трашњости Србије биhе зграда гимназије подигнута у првој деценији 20. века. 

Најинтензивније се у вароши живело пре подне, измеl)у десет и дванаест 

сати. У то доба дана стари део града - чаршија, трговинско-занатски центар, 
добијао је обележја пословне зоне у којој се кретао највећи број људи, продавала 
и куповала роба, залазило у кафане ради склапања посла. Чаршија је била дуга 
око триста метара, а њен почетак и завршетак везивала је благо кривудава и 
према средини због одливања воде нагнута калдрмисана улица, која је била и 
mавна саобраћајница. Није било тротоара, па се у време киша, а и због воде 
која је из кућа, радњи и дворишта просипана на улицу, ишло с камена на камен. 

Лево и десно, збијене једна до друге, налазиле су се занатс.~rе радње, дућани и 
куће у чијој се позадини налазило двориште одвојено од улице дрвеном капијом. 
Роба је била изложена на вратима или спољном зиду, тако да купци нису имали 
потребу да улазе у радњу. Купац и продавац комующирали су преко ћепенка -
избачене платформе. Приземни дућани имали су истурену стреху ради заштите 
ћепенка и робе.22 Поједине радње имале су исписане називе, али већини ста
новника то није користило због тога што нису знали да читају. Деведесетих 
година у Ваљеву је било око 2500 становника који су знали да читају и пишу, 
само да чита знало је 50 становника, док је неписмених бил~ око 3000.23 Сrа
новници околних села, који су у град долазили само по нужној потреби, до суда, 
среског начелства или у набавку неопходних намирница, били су у још већем 
броју лишени привилегије познавања слова. Они град нису волели, јер је градска 
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С.Јовановић, Влада Александра Обреновића 1, Београд 1990, 104;Д. Сrојановиh, Европско одевање 
у Србији у другој половини 19. века, Ослобођење градова у Србији од Турака, Београд 1970, 687 
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средина за њих била пуна непријатних изненађења. Доживљавали су је са стра
хом да могу бити преварени или извргнути подсмеху, па су се на улици осећали 
несигурно. Чари кафане привлачиле су их, али су посеhивали углавном оне које 
су се налазиле на периферији, јер су кафане у центру биле намењене градској 
господи. 

За разлику од занатлија, које су производиле за познатог купца, трговци 
су радили за непознатног. Робу су набављали у Београду, Шапцу и ређе у Новом 
Саду. Најбогатији су одлазили по робу у европске градове, Беч и Пешту, и 
б~ли истовремено носиоци модернизације. Упознајуhи део европске цивилиза
ције, одређене навике, облике понашања и идеје преносили су у своју средину. 
Захваљујуhи њима у Ваљево је пристизала индустријска роба која је изазивала 
велику радозналост њихових суграђана. Прва шиваћа машина стиша је ~дам
десетих година, а шпорет осамдесетих.24 Крајем века лојану свећу заменио је 
фењер са гасом. Иначе, у Ваљеву је деведесетих година прошлог века било 
људи разноврсних занимања: 145 земљорадника, 18 вртлара, 1 каменар, 7 ци
глара, 2 грнчара, 6 златара, 1 казанџија, 2 пожара, 3 бравара, 2 лимара, 22 ковача, 
6 поткивача, 3 колара, 4 пушкара, 1 часовничар, 1 апотекар, 4 сапунара, 6 во
скара, 26 зидара, З тесача дрвета, 6 молера, 6 предузимача грађевина, 1 сукнар, · 
1 дрндар, 1 гајтанџија, 5 ткача, 6 сарача, 1 цревар, 5 кашичара и вретенара, 1 
амрелар, 2 качара, 11 столара, 1 сандучар, 2 воденичара, 20 хлебара, 2 колачара, 
1 шећерџија, 6 алваџиј а, 21 месар, 1 кобасичар, 2 ћевапчићара, 1 шкембар, 4 
пивара, 1 бозаџија, 59 гостионичара, 25 кафеџија, 5 шваља, 13 кројача, 14 аба
џија, 1 памуклијаш и јорганџија, 64 терзије, 10 ћурчија, 29 обућара, 56 опанчара, 
14 праља, 4 берберина, 3 трговца пољопривредним производима, 71 трговац, 20 
бакалина, 4 дуванџије, 2 ситничара, 17 пиљара, 13 спекуланата, 4 арендатора, 
1 чиновник кредитног завода, 10 кочијаша, 1 рабаџија, 2 кувара, 142 надничара, 
43 официра, 72 са 'нижим чиновима, 90 државних чиновника, 8 општинских 
часника, 6 адвоката, 2 свештеника, 16 учитеља, 2 лекара, 1 бабица, 20 практи
каната, 29 пандура, 20 општинских служитеља, 3 чиновника приватних завода, 
7 свирача, 15 пензионера и 1 просјак.25 

После поднева живот из радњи, канцеларија и са улице се полако преносио 
у кафане. Било их је више од 50. Најпосећеније су биле оне које су се налазиле 
у центру града. Градска елита сакупљала се у тзв. Видиној кафани, казиваној 
по имену власнице. Та кафана је била доста пространа, са многобројним дрве
ним дирецима који су подупирали горњи спрат. Са леве стране у углу налазио · 
се подужи сто за којим су често око поднева, а редовно увече, седели окружни 

начелник, председник суда, најбогатији трговци и политички људи. Од осталих 
угледнијих граlјана за истим столом су седели командант окружне војске мајор 
Миленко Павловић, окружни инжењер Стеван. Ђуришић, Живко Тадић, први 
ваљевски ,,галантериста" који је трговао са Бечом и Манчестером, Ранко 
Гођевац, оснивач трговачке куће Гоlјевац. Свој сто у кафани имао је и Љуба 
Ненадовић, који је пензионерске дане проводио у Ваљеву. Друштво су му пра
вили најчешће Јован Молнар, штампар, књижар, оснивач и уредник првих ва

љевских новина "Тhасоноше" и лекар Ђока Видаковић. Осим Видине, једном 

24 
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од отменијих кафана сматрана је Граlјанска касина. У њој су седели просветни 

радници и официри. С времена на време у Грађанској касини организовано је 
предавање или забава26• У току дана у другим кафанама могли су се чути раз
говори о исходу неког преподневног парничења. Склоност ка парничењу била 
је трајна карактеристика. Она је многе граlјане одводила у суд, где су међусобне 
расправе започињале још у ходницима. Судило се око меlја, ситнијих и круп

нијих штета, преласка стоке у туlје имање, личних увреда ... Деведесетих година 
забележен је и знатан број кривичних дела: хајдучких разбојништава, разбој
ништва, убистава с предумишљајем, убистава без предумишљаја, покушаја уби
ства, нехатних убистава, убистава ванбрачне деце, тровања, злостава, тешких 
повреда, лаких повреда, опасних крађа, простих краlја, крађа стоке, паљевина, 
јатаковања, горосеча, увреда Краља, увреда власти, јавних увреда, клевета, про
тивстај ања власти, утаја, прављења лажних исправа, самовлашћа, поништавања 

туђих ствари, лишења слободе, насилног одвођења, кривоклетства, силовања, 

превара, насилних изнуда, лажног банкротства, нехатих повреда. 27 

Две личности које су себи и свом послу придавале посебну важност били 
су пандур окружног начелника и варошки фењерџија. Први је увек ишао у прат
њи начелника и носио са собом пушку. Грађани су га се највише плашили, јер 
је био на злу гласу, а и страх од оружја је био велики; О страху од оружја који 
је владао у народу сведочи и податак да је један наоружани пратилац био до
вољан да поштанска ·кола која су ишла два пута недељно за Београд буду без
бедна. Фењерџија је био највероватније један од ретких ако не и једини граlјанин 
који се није обрадовао градском осветљењу уведеном 1901. године. До тада он 
се осећао најважнијом особом у граду. На градске улице излазио је два пута у 
току дана. Први пут пре подне, носеhи у једној руци мердевине, а у другој крпу 
и гас. Тада је ишао од светиљке до светиљке, брисао прашину и доливао гас. 
Други пут се појављивао пред вече, када је палио фењере на улицама, уз чију 
светлост су могле по мраку да се разазнају силуете.28 

Живот у граду замирао је у првим вечерњим сатима. Пре него што се 

спусти мрак, све радње су биле затворене, капије закључане, а улице опустеле. 

Ако би се у то доба дана на улици појавила нека женска особа, макар и на 
кратко, и при том била виђена, то би изазвало негативне реакције средине, која 
је увек била спремна на одбрану својих моралних назора и захтевала подређива
ње. Поступци грађана ишли су дотле да су у сличној прилици када је једна 
ваљевска учитељица виђена у друштву мушке особе затражили од Министар
ства просвете њен премештај. 

Вече је било време породичног окупљања. Дневна живост са улица селила 
се у куће. Породица је, иначе, била најснажнији чувар патријархалног начина 
живота. Најбројније су биле са 4-5 чланова, а сасв_им ретке са више од десет 
чланова29, што је био видљив знак бржег нестајања породичних задруга у граду 
него у селу. Глава куће и апсолутни господар био је отац, док је жена, поред 
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биолошке, имала још социјалну и васпитну улогу. Отац је водио послове, до
носио одлуке, његова реч је пресудно уважавана од укућана. Без његовог знања 
и пристанка ниједна се крупнија одлука у куhи није могла донети. Од његове 
нарави, мудрости и калкулација зависила је будућност кћери или сина. Жена је 
највише времена проводила у кући, заједно са осталим женским члановима до
маћинства. Ова је била стуб породице. Брm1ула се о кућевним пословима, 
начину исхране, васпитању деце, поштовању обичаја, одржавању народног ве
ровања, упражњавању народне медицине, била је баштиник разних предрасуда, 

празноверица, религиозних форми понашања, симбол штедљивости, умереног 
начина живота и чувар очевог ауторитета. Њена социјална мобилност била је 
мала, девојка први пут напушта кућу приликом удаје, а удаје се између шеснае
сте и двадесете, ређе двадесет друге године.30 

Мушкарци су се женили после тридесете или четрдесете године, када би 
стекли какву-такву економску основу за формирање породице. Уобичајена ра
злика у годинама између мужа и жене била је десет до петнаест година. Брак 
је склапан путем проводаџилука, јер могућности за виђење девојке .и момка 
скоро да није било изузев на кратко у пролазу у друштву родитеља. Живот 
девојака текао је у кругу породице, комшилука и ближих роlјака.31 

Куће богатијих власника биле су на спрат са више попатосавих соба и 
двориштем са калдрмисаном стазом и пуно цвећа. Куће просечних Ваљеваца 
имале су највише две собе и кухињу. Спавало се на душеми. Тако се звао део 
собе који је био издигнут и попатосан. На душему су се постављали душеци и 

јастуци на којима је спавала цела породица. У добростојећим породицама ја
стуци су пуњени вуном, а у сиромашнијим сламом. У кухињи су се налазиле 
наћве у којима се месио хлеб. Судови су били земљани и тучани, лонац и тава, 
а у појединим кућама шерпа са ножицама, како се тада звало пештанско посуђе. 
Свака кућа је имала куглу за туцање соли. Неколико бакарних судова висило 
је на зиду и коришћени су у изузетним приликама.32 

На починак се одлазило одмах после вечере. Као и претходни, ни следећи 
дан није доносио већи бољитак, за већину становник.а провинцијске вароши он 
је почињао и завршавао се мишљу о преживљавању. 

* * * 

И поред одређених друштвених промена којима Је Ваљево током друге 
половине 19. века било изложено преовлађивао је патријархални начин живота; 
рада и мишљења. Средњоевропски утицаји који су доносили нова занимања и 
мењала начин рада у постојећим, уносили другачију културу живљења, стано
вања, одевања, убрзавали формирање грађанских навика сударали су се са ет

нографски најочуванијим и најснажнијим карактеристикама патријархалне кул
туре која је своје упориште имала у социјалној и економској организацији, имала 
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своје установе, искуства, животне и моралне погледе. Од снаге ових двеју кул
тура, једне распрострањеније и укорењене и друге, чије су се основне контуре 
назирале и препознавале као и од подложности тла да очува и прихвати, односно 

помири њихово међусобно прожимање, зависила је и брзина израстања Ваљева 
у модеран град. Тај идеал није био достигнут у 19. веку. 

Summary 

Miroslav Perisic 

А day in Valjevo at the end о/ the 19th century 

Many functions that Valjevo had in the first half of the 19th century (uprising com
munity, traffic hub and trade mediator Ьetween SerЬia and Bosnia, military and defense 
role) disappeared in the subsequent course of events in SerЬia, particularly after 1878. 

Far from the river transport on the Sava and Danube, distant from major state roads 
and with по railway, life in Valjevo Ьу the end of the last century followed а regular 
course, without much dynamism and collective excitement, but with some signs of or
ganized everyday life. Except traders and some civil servants, most of the population rarely 
went outside their place of residence. Motivated Ьу the desire for peaceful life and in 
constant fear of poverty that опе could hardly overcome, the townspeople in Vaqevo focused 
on fu1fillment of their basic needs which boiled down to Ьаrе survival. 


