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трговачким или индустријским сталежом. С друге стране, те породице су ванредног

уmеда у друштву, престижне на дворовима Обреновића или Карађорђевића,
понекад и једних и других, високообразовани, што је наличје српске елите тога
времена.

Шири збир сличних прилога дао би једну заокруженију слику српског

граlјанског друштва у настајању и његове елите. Следећи редови само су један
мали корак у правцу једне синтезе.

Породична традиција војног позива
у Србији
-Војна елита

Узун-Мирко вићи
Преци устаничког војводе Узун-Мирка Апостоловића (1782-1868) доселили
су се у Србију, Руднички округ, крајем осамнаестога века из Пипера у Црној Гори.

1804-1941-

За време "Кочине крајине" деда Апостол и отац Петар гину у буни против Турака,

те млади Узун-Мирко остаје једина мушка глава. Са мајком прелази у Аустрију,
где учи терзијски занат. Потом се враћа у Србију и наставља терзијски наук у

АПСТРАКТ: У исшорији модерне срйске државносши аушор йраши
сшварање -војних и цивилних елиша из редова усшаничких вођа и
њ~пових йородица. У чланку је од мноzих uзабрано неколико шаквих
йородица (Узун-Мирковиhи, Луњевице, Павловић.и и Чолак-Аншиhи)
које су у йериоду до 1945. године биле йример неговања војничке
шрадиције у свакој генерацији.

Београду. После избијања Првог српског устанка искрада се из вароши и

придружује устаницима. Четује rioд командом Станоја Љаваша. Име је прославио
у првом ослобађању Београда

1806.

године, када је са Кондом и још неколико

јунака упао у град и отворио устаницима Сава капију. У подухвату бива тешко
рањен. После слома Устанка, прелази у Аустрију, стиже и до Беча, а потом се

враћа у Срем. У Србију поново прелази после избијања Другог устанка.
Под владавином Милоша Обреновића покушава али да се бави трговином у

У Србији XIX и ХХ века постојала је традиција да се у официрски сталеж у
извесном проценту саморегрутује. Пракса каква је постојала у Русији, Аустро
угарској (посебно у Војној крајини) или Пруској, дакле, била је актуелна и на овим
просторима. Почевши од Карађорђевог устанка 1804. године, могуће је пратити
по неколико генерација официра у појединим породицама. С једне стране,
преданост националној мисији, која се најчешће спроводила у ослободилачким

ратовима, потом поуздан социјални положај ( сталност државне службе и плате)
и, с друге стране, велики углед који је војска имала после ратова 1912-1918, утицали

су на продужавање те традиције. Не треба заборавити чињеницу да је војно
школовање, тада у рангу ретких факултета, оспособљавала официре и за многе
друге државне послове. Ванредан статус официрског кора у српском друштву
1

учвршhиван је прописима о женидбама официра о чему смо раније писали.
Повезивале су се међусобно и војничке породице, али и официри са највишим
тадашњим слојевима младог грађанског друштва. Срби високи официри и
генерали, те и њихове нове колеге из бивше аустроугарске војске радо дају своје
синове у Војну или Поморску војну академију, односно удају своје кћери за младе
и перспективне официре.
Па ипак, свака породица је прича за себе. У овом прилогу определили смо се

за четири које исказују поменуту традицију у целом раздобљу које се прекида ратом

Палежу и Београду са мало успеха. Потом, са пријатељима у ортаклуку држи
скелу код Палежа на Колубари. После одласка кнеза Милоша из земље

пензију и он се сели у Београд. Доласком Карађорђевића за кнежеве 1842, Мирко
добија потпору из личног фонда кнеза Александра од десет талира месечно, а
ускоро и двоспратну кућу испод великог пиј аца. Совјет (влада), који на прве молбе

старог војводе није хтео да му повећа пензију, касније доноси одлуку да се

најзаслужнијима издаје по 200 талира годишње из државне касе. Тако је Узун
Мирко са супругом Смиљом долично проживео године до своје смрти 1868.2
Узун-Мирко је имао једног сина Љубомира (1832-1905), који је правио

војничку каријеру достигавши 1875. чин пуковника. Тај млади БеограЬанин је
завршио шест разреда гимназије и потом ступио у Артиљеријску школу (Војну
академију), са првом класом 1850. године. 3 Промовисан је у потпоручника 1854.
године. Службује у Крагујевцу и Београду, а од 1861-1864. био је кнежев ађутант,
са којим путује у Цариград ради пријема кључева од градова. У раздобљу од

1876. командовао је
2
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XIX века, Култура, Београд, 1990 (репринт загребачког издања из 1903), с.78-80;

ослободrюца и Владара Срб11је и живош њеiових Војвода и јунака, Беч, 1884, (репринт Београд,
1984), с.58-65; "Драгољуб Љ. Узун-Мирковић, дивизијски генерал у пензији. СмЈУГ једног храброг и

заслужног ратника" (од Д. Трифуновића) Пол111ишса,
3

1881-1941. Планирано стварање елите", у:

З~шмениш11 Срби

1873-

бригадама у Ваљеву, Пожаревцу и Београду.

Константин Н. Ненадовић, Живош и дела Вел11ко2 Ђор!ја Пешровиhа Кара Ђор!ја Врховноi Вожда,

принадлежностима и синекурама које је обезбеђивала искључиво државна служба
и нешто мање ситни мирази, дакле немају повезаност са богатијим банкарским,

"Женидбе официра српске и југословенске војске

и

царини у Вишњици (данас Београд). Но, не задуго. Кнез Михаило га ставља у

1941-1945. Све породице су углавном свој материјални положај градиле на

1

1839.

доласка на власт Намесниurгва, тај устанички вођа добија државну службу на

8. март 1941. с.10.

Љубомир је као поднаред11ик ступио Артиљеријску школу под презименом Апостоловић да би

неке касније године променио презиме ( Сйомен1ща седамдесешйешоzодrtшњ1ща Војне Академ11је

1850-1925, Београд, 1925, с. 14.)
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1876-1878. Љубомир је командовао Шумадијском дивизијом, а

муниције. Војвода Путник, пријатељ његовог оца, од срца му је заблагодарио и

потом био помоћник команданта Дринског кора. У времену 1877-1878 командовао

накнадно одобрио сва његова наређења као своја. За ово дело добио је похвалу и

је десним крилом дринске одбране, а од фебруара био је заступник команданта

чин потпуковника и у следећем рату команду над пуком

Јаворског кора. После ратова командовао је Дринским кором до 1882. и Моравским

I позива у Комбинованој
дивизији. У операцијама 1914. посебно се истакао на Церу, потом Гучеву и гоњењу

кором до

на Колубари. Упоран у одбрани и дрзаку гоњењу, водећи увек рачуна и својим

1884.

године. Одбио је понуђено место начелника одељења у Мини

старству војном и отишао у пензију у новембру

1884.

У српско-бугарском рату

није учествовао.

војницима. На Солунском фронту командује

1917,

Као образован официр објавио је бројне чланке у Рашн.ику и другим

потом

I

II бригадом Вардарске дивизије до
бригаде Дунавске дивизије. Због истеривања правде и спора са

командантом Вардарске дивизије, а потом надлежнима у

1.

армији поново је

часописима и дневним листовима се оглашавао под псеудонимом Србин., пишући

премештен на споредну функцију, у априлу

углавном патриотски надахнуте текстове. Био је и полемичар. Посебно се по

Водену. За показану храброст добио је два ордена Карађорђеве звезде са мачевима

штампи спорио око историје рата

ШиIVреда.

1885/1886.

У облику књиге штампао је своја

сећања на пут са кнезом Михаилом у Цариград. Такође је објавио посебну књигу
о својим запажањима са маневра аустроугарске војске у Бруку, где је присуствовао

1918,

на место команданта места у

После рата ултимативно је тражио пензију, али је прво постављен за
помоћ.ника команданта Дунавске дивизијске области (Београд), а од 1919-1921. за

као делегат српске војске. Био је присталица изједначавања календара. Поводом

команданта Београда. Када је умро генерал Димитријевић., постављен је за

тога објавио је више чланака у штампи и једну засебну књигу. 4

команданта целокупне жандармерије. Лично је био ангажован на сређивању стања

Пуковник Љубомир Узун-Мирковић. живео је са породицом у очевој кући.

нама непознатог разлога није конкурисао. Чињеница да није завршио виши степен

у источној Македонији у борбама против бугарских комита и терориста. Од 1923.
до 1928. био је командант Савске дивизијске области у Загребу, а потом именован
за помоћника команданта армијске области у Скопљу. Како није хтео да се поново
сели из Београда, коначно је прихваћен његов захтев да се пензионише.
Своја сећања на ратовање објавио је у већ.ем броју чланака и мањих књига.
У писању је био жесток и необуздан полемичар. Посебно се окомио на свог

и генералштабну припрему, мада је имао ратно искуство команданта бригаде и

некадашњег команданта дивизије на Солунском фронту и потоњег команданта IV

здружених састава, даhе повода штампи 1923. године да оспорава ваљаност указа

армијске области у Загребу генерала Милана Туцаковића. 5 Савременици су га

којим је добио чин генерала.
Драгољуб Узун-Мирковић је дванаест година службовао као водник и

сврставали у присташе, а неки и у главне стубове тзв. Беле руке.

командир чете, а потом од 1907. у војном округу. Тада избија афера после које

he

Судбина његове супруге у Првом светском рату није у потпуности позната. 6 Други

тражити пензију. Иако је био одличан официр, имао најбоље оцене и никад није

Ту су му се родила три сина и кћер. Један од синова наставио је очевим стопама.

Драгољуб Узун-Мирковић (1875-1941 ), пуковник српске и дивизијски генерал
југословенске војске, завршио је у Београду шест разреда гимназије и ступио потом
у Војну академију са

25. класом, 1892. године.

За вишу школу Војне академије из

Генерал Узун-Мирковић се женио два пута. Први пут као млад официр.

судио министар војни Милутин Мариновић., а увређени Узун-Мирковић јануару

пут се оженио 1919. године госпођицом Милицом, ћерком тада већ покојног Марка
Антића, бившег директора пошта и телеграфа из Београда.
После повратка са службе из Загреба генерал Узун-Мирковић је становао у
улици Мајке Јевросиме 25, а потом Влајковићевој број 22. Умро је 6. марта 1941.

1910. под пуним именом објављује оштар чланак у ,;Правди" због неправди које му

године у Главној војној болници, а сахрањен

се чине. Цепа униформу и ломи сабљу. Због чланка је изведен пред Дисциплински

Новом гробљу.

био кажњаван, одбијају му молбу за полагање мајорског испита 1908. године, па и
следеће, уз образложење да ,је слободоуман и има страст за опонирање". Тако је

8.

марта у породичној гробници на

суд, али га генерал Михаило Живковић. не кажњава лишавањем чина, јер су

Драгољубов син из првог брака Љубомир наставио је војничку традицију

неправде и безакоња на које се жалио заиста постојале, па га само удаљавају из

породице Узун-Мирковића као официр копнене војске. Та војничка IШТ етаблиране
београдске породице прекинута је 1945. године.

службе на годину дана, а крајем

1911. године пензионишу.

његови војнички талеlП'И, зрело расуђивање, одлучност, иницијатива. Реактивиран

Породица је имала и других "војничких" веза. Сестра генералова Љубица
удала се 1904. године за тадашњег капетана I класе и потоњег пуковника

је као резервни мајор за команданта батаљона трећепозиваца који су обезбеђивали

југословенске војске Милана С. Николића.

Ратови који су ускоро уследили допринели су да до потпуног израза доlју

пругу у рејону Владичиног Хана. У Другом балканском рату, мада на малој функ
цији, самоиIШцијативно, мења наређење Врховне команде која се тада налазила у
Скопљу, искрцава целу Шумадијску дивизију другог позива и у ешелоIШма је
упућује на угрожени власински правац, одакле су надирали Бугари претећи да
прекину главну комуникацију Србије са фронтом. Због прекида веза за ову
ситуацију Врховна команда није ни знала. Слично је учинио са транспортима

5 Рашне усй.омене, Београд, 1930; Како сам водио на Солунском франшу 1916. zодине Jl бриzаду
Вардарске див1t.з1tје, Београд, 1935.
6

У току повлачења суuруга Дуца, већ тешко болесна на плућима стигла је са мајком, синоВИ!lfа и
млађом браћом до Приштине. Ту су их затекли Бугари. Каже се у једном сведочењу да су сви они
осим једног сина пуковниковог пропали у њиховом роuству (.,Путем с.лаве и искушења. Улога 6-ог

4 Узун-Мирковић Љубомир (од В. Белића), у: С. Станојевић, Народна ен1111клойедија Срйско
Хрвашс1Ш-Словеначка, том ИВ (ћирилицом), с.688

тимочког прекобројног пука", Балкан, 7. и 12. јануар 1922. У наставцима су објављивана забележена
сећања ађутанта Узун-Мирковићевог, капетана Драгомира Профировића)

Годишњак за друп.rrвену историју

88

1-211996.

Луњевице и Павловићи
Павловић (1823-1906) рођен је у селу Трновцу, срезу Тимочком, од оца Павла и
мајке Бојане, земљорадника. Сrарији брат по оцу Јаков већ је тада био сеоски
кнез. Сгојко се описменио у селу, а наставио школу у Хасан-Пашиној паланци.
Као присталице Обреновића Сгојко и неколико његових младих другова хтедоше
да преt,у у Аустрију за кнезом Михаилом, али их аустријске власти

притворите у Ковину, а потом вратише у Србију. У Паланци је боравио до

1845.

године када на савет полицијског писара Милана Сгојковића одлучи да се, заједно
са другом Бранком Васиљевићем каснијим пуковником, пријави у војску. У
Београду их не хтедоше примити у коњицу без одобрења кнеза Александра и првог

командира коњице Јоце Наумовића који се тада налазише у Крагујевцу. У
Крагујевцу их примише да буду међу првих

30 српских коњаника стајаће

војске.

И~ т~г нуклеуса стасали су многи српски коњички официри, међу којима и Сгојко
КОЈИ Је постепено стицао све подофицирске и официрске чинове до мајора, а
потпуковнички "почасно" после одласка у пензију. Коњица је у то време најчешће
пратила кнежеве у многе дипломатске мисије онога доба и представљала Србију
на дефилеима пред Турцима и другим странцима. 7
Борбе са Турцима 1862. године затичу га у свити кнеза Михаила, а Гарашанин

му поверава мисију смиривања ситуације у Ужицу и безбедно спровођење Мехмеда

Коласа (каснијег паше и команданга корпуса). Сгојко је учествовао у изграђивању
народне војске у Србији као наставник народне коњице по многим окрузима и
официрској школи у Београду {1866-1867). Командује преко лета здруженом
обуком стајаће и народне коњице, а од 1873. године постаје гарнизонер (командант)
Београда, потом командант београдске бригаде II класе и вршилац дужности
команданта жандармерије.
У рату 1876/1877. командовао је пуком у III добровољачкој бригади на
Делиграду. За време примирја постављен је за референта коњице у Шумадијском

корпусу. У току каснијих операција командовао је Ужичком бригадом
борбама на Вишеграду и Ужичком бригадом

I

II класе у

класе на Јавору где остаје до

Берлинског конгреса.

После рата управља војним ергелама и обавља дужност помоћника гарни~
зонера у Београду. Пред српско-бугарски рат иде у мисију набавке коња из Угарске

(Темишвар). За време новог рата поново је гарнизонер у Београду. После његовог
завршетка замолио је да га се стави у пензију, после пуних четрдесет година
активне службе.

,
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Бујан 1805. године на рушевинама Обровина. 8 Луњевица се посебно истакао 1807.

Један од првих коњичких официра у српској Кнежевшш потпуковник Сгојко

1842.

Миле Бјелајац, Породична i"ii.paдuцuja војно'i йозива у Србији

Сгојко Павловиh, док је још био потпоручник (1853-1858), оженио се Леном,

ћерком устаничког старешине Николе Луњевице, унуке по мајци грочанског
војводе Танасија Чарапића.

Никола Луњевица био је близак Kapai)op.ljy, који га је упутио у припремање
устанка, али и пријатељ Милоша Обреновића. С њим у договору подиже манастир

7 "Војновић, Сrојко Павловић", (некролог), Раiинш.: 1906, св.В-ВИ, с.843-851; У Историјсmм архиву
Београда чува се лични фонд генерала Ивана С. Павловића mји обухвата 12 кутија грађе (даље:

Оставштина И. Павловића). Овај кратак прилог је делом настао управо захваљујући тој грађи.

године водећи Рудничане на Ужице. У Другом устанку учествује у боју на Љубићу
и другим местима. Умро је у мају

1842. године.

~рат Лене Луњевице Панта постао је под Обреновићима окружни начелник.
Умро Је 1887. године, а његова деца Никола и Никодије, оба официри, те Драга,
супруга краља Александра, и Војка ући
Обреновића 1903. године. 9

he у историју трагичног краја династије

Сгојко Павловић и Лена имали су десеторо деце, од којих су остала на животу
четири сина и две кћери.

Син Иван, рођен 22. маја

1869. године у Ужицу, кренуо је дединим и очевим

стопама, да свом народу служи са сабљом у руци. Сгупио је у 21. класу Ниже школе

Војне ака~емије 1887. годш_~:е и 1891. промовисан у чин потпоручника као 5. у рангу

?д

СВОЈИХ д~уг~ва од КОЈИХ ће неколицина стићи до чина армијског генерала у

48.

ЈугословенскоЈ ~ОЈсци. Школовање је наставио на Вишој школи (1896-1898) и
генералштабној припреми (1900-1902). До 1903. године службовао је у Београду.
Кратко врем~ пред др~вни удар, од 10. априла до 29. маја 1903 (по старом), тада
веh у чину маЈора, био Је на дужности ордонанса краља Александра. После мајског
преврата премештен је у Ниш за команданта батаљона. Bpaha се у Београд 1906.
на ~ужност у Главни генералштаб, а од 1907. године поново службује у Тимочкој
краЈини као командант 20, потом 14. и 3. пешадијског пука.
У _балканске ратов~ је кренуо на челу моравског

учествуЈуhи у КумановскоЈ и Битољској бици. Када је

3. пешадијског пука
1913. године установљена

~итољска ди~изијска област постављен је за помоћника њеног команданта. Мир
Је кратко траЈао и пуковник Павловић је ангажован око сузбијања тзв. албанске
побуне у јесен исте године.

У новом рату који је био наметнут Србији

1914.

године командовао је

Ужичком здруженом бригадом на фронту према Босни, а током ратне 1915. године
командовао је Ужичким одредом, састављеним од србијанских и црногорских
?риrада. У току повлачења под његовом командом су се привремено налазиле
ЈОШ_ и Ловћенска и Колашинска бригада. После реорганизације српске војске, до

краја рата налазио се у Врховној команди на дужности начелника Ађутантског
одељења. После повратка у земљу унапређен је у чин генерала и постављен за
команданта Потиске дивизијске области (1919-1921), а потом се враћа у Београд
на дужност начелника Историјског одељења Drавног генералштаба. Крајем 1922.
године одлази у Нови Сад за помоћника команданта

1925.

враhа се у Београд, где ће дочекати пензију

1. армијске области. Године
11. априла 1929. За ванредну

храброст у ратовима генерал Павловић је одликован два пута орденом Ка
рађорђеве звезде са мачевима III, односно IV реда.
Иван Павловић је иза себе оставио велики број стручно-војних и исто
риографских радова. Сарађивао је са многим часописима и новинама: Рашником,

Срйским књижевним гласником, Лешойисом Машице срйске, Књижевним севером,
Брашсшвом, Гласником Исшоријског друшшва у Новом Саду, Јадранском

8

Иван С. Павnовиh, Манасiиир Вујан (Његова околина у вези са догађајима из I и II устанка) Скопље

1940.
9

'

'

На смртовници академика Петра Павловића од 6. августа 1938. године, потписана је и Војка П.
Луњевица. (Оставшгина И. Павловића, к

12)

Годишњак за друштвену историју
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сшражом и Полишиком. Јавности се представио крајем XIX века, а писање је
наставио и као пензионер. 10
Генерал се оженио 1920. године госпођицом Зорком Димитријевић, ћерком
бившег управника Пошта и телеграфа из Београда, покојног Сгоиљка, и роl_)еном
сестром ратног друга пуковника Светолика Димитријевића. Кумови су им били
генерал Владимир Кондић и познати професор Београдског универзитета др

Михаило Петровић. Деце нису имали. Становали су двадесетих година у Битољској
улици 34, а потом у Таковској, такође број

34. У једној од својих биографија навео

је да није имао других прихода до плате и пензије. Генерал Павловић је умро у
Београду тихо, за време окупације 11. децембра 1943. године. Тиме је прекинута
једна војничка традиција зачета још у Првом устанку.

Браћа и сестре генерала Ивана Павловића оставили су видног трага у српској
просвети и култури. Старији брат Петар постао је универзитетски професор,

признати стручњак на пољу геологије, утемељивач и директор "Музеја Српске
земље" (Природњачки музеј), члан Српске Краљевске академије и дописни члан
Југословенске академије наука и уметности.

Брат Павле је био професор III, а брат Милан II мушке гимназије у Београду.
Сестра Катарина, мимо обичаја свога времена, уз подршку свога оца, завршава

студије књижевности. Постала је наставник женске учитељске школе, а од 1893.
наставник на Вишој женској школи.11
Чолак-Антић.и
Сто четрдесет година дугу војничку традицију породице Чолак-Антић зачео
је трговац са инстинктом ратника Анта Симеуновић, родом из Призрена. У Београд
је дошао пре устанка и бавио се ћурчијским занатом. Кад је пред сам устанак кренуо
послом за Призрен, београдске дахије га задуже да успут набави оружја за јаничаре,
давши му новац. Анта у повратку понесе седам товара дугих пушака и већу
количину пиштоља, али скрену са цариградског друма у Тополу Карађорђу који је
већ отпочео са борбама. Анта је ишао храбро из боја у бој. У једноме од њих
остаде сакат у левој руци, те га прозваше Чолак-Анта. Чолак-Анта се истакао у
походу на qеницу rце га је Карађорђе именовао војводом, а по повратку са војевања
из Црне Горе постави га за крушевачког војводу. Совјет је тим поводом издао
Анти специјалну диплому у којој је осим права побројано 31 село којим је

Миле Бјелајац, Породичт1 йlрад~щија војно'i йозива у Србији

троварадин. Дејством руског цара су ослобођени и кренули пут Русије. Анта се са
породицом настанио у Кишњеву, добивши пристојно издржавање. Он и његова

жена Јелена ~али су пет кћери, од којих су тада три биле уз родитеље, и сина
Косту. КасниЈе, по наредби цара Александра I од 11. септембра 1821, млади Коста

Чолак-Антић је ступио у

I кадетски корпус у Петрограду. У царској служби се
1829. године, стичући официрске чинове.
Када су се 1831. године војводе вратиле из Русије, стари Чолак-Анта је указом

налазио до

постављен за члана суда у Чачку, с тим да му син помаже као писар. По потреби
службе

После слома устанка 1813. године, са целом породицом је прешао у Аустрију,
ще је у прво време, као и друге Карађорђеве војводе, био интерниран у Пе1909; ГраЬа аа

uciuop11jy срйско-шурскоi paiua 1876. iодине, Београд, 191 О; ГроЬа at1 1и:шорију усшанка и раiиова
1875-1878, Београд, 1911; Гра!Ја за 11сшор11ју срйско-шурско'i раша 1876-1878, Београд, 1914; У
Бшиољској б1щr111а1шд Облакова 4. 115. новембра 1912, Београд, 1923; На Бре'iалн1щи йрема Шишйу
17. 1118. јуна 1913, Београд, 1925; Од Скойља ка Биш.ољу, Београд, 1925; Иа наше офанзиве 1914,
Нови Сад, 1928; Иа Cpilcкo-бy'iapcкo'i ршис11913, Београд, 1929; Како нас је рши заГиекао, Суботица,
1929; Шајкашка 1848-1849, Сремски Карловци, 1934; Војна 'iратща 11 срйска војска, Београд, 1936.
Син професора Милана Павловиhа, Драгољуб оставио је рукопис "Биографија-живот и рад
просветне раднице Катарине Сг. Павловиh, професора Женске учитељске школе у Београду (18721952). Рукопис је у малој бележници, завршен 16. јула 1953. у Београду (Оставuп-ина И. Павло111ihа,
•·-11)

су били премештени у Крушевац. Коста је умро

КрагуЈевац где Је са синовљевом породицом живео до смрти

1848.

године, а по

1853. године.

Коста Чолак-Антић је био ожењен ћерком славног јунака Демира и имали
су _једну кhер и два сина Илију и Лазара.12 Обојица су постали официри стајаће
воЈске.

Ил_ија Чолак-Антић

(1836-1894),

пуковник српске војске, ступио је у Војну

академиЈу са 2. класом 1851. године. Претходно је завршио три разреда гимназије
у Крагујевцу. У први официрски чин је промовисан 1856. године. После завршетка
школе послат је за државног питомца у Лиј еж у фабрику пушака. Вративши се, од

1859 до 1862. године био је надзорник пушкарнице у Крагујевцу, коју је и основао,
а ~д 1862. и њен управитељ. Премештен је 1872. у Београд на рад у Министарство
ВОЈНО. _Од 1873. до српско турских ратова командује бригадама у Чачку, Ужицу и
КрагуЈевцу. _Као команданту Чачанске бригаде, 1875. године, било му је поверено
да организуЈе и ру~оводи херцеговачким устанком. У српско-турском рату 1876.
годи~е командовао Је одредом у саставу Ј аварске војске који је нападао Нови Пазар,
а од Јула до октобра исте године командант Ибарске војске. У рату 1877-1878. био

је помоћник команданта Моравског кора, па начелник штаба Дринског кора. После
ратова враћа се у Београд у Министарство војно, а 1880-1884. је војни изасланик у
Бечу. Са те дужности одлази у пензију. Као пуковник у пензији био је председник
комисије за пријем артиљерије у Француској, а 1889-1890. председник комисије за
пријем пушака у Русији и заступник војног изасланика у Петрограду. Рат са
Бугарском затекао га је у Паризу на поменутој мисији. У току своје војне каријере

био је такође професор на Војној академији.13
Илија је био ожењен Јеленом, ћерком Димитрија Матића, советника
(министра). Матић је био пореклом из Угарске. Имали су троје деце, кћер Ј опанку

кариЈеру. 14

12

11

1843.

казив~њу пот~мака достигао је чин пуковника. Анта се потом преселио у

и син_ове Бошка и Војина, од којих ће један правити дипломатску, а други војничку

командовао и управљао.

10 Уаајамна веза iiешад11је и арiйиљерије у ,шйадној II одбрамбеној борби, Београд,

91

"Родослов породице" казује да је Чолак-Анта имао и други брак и сина Павла из те везе; К.
Ненадовић наводи, не знајуhи за овај брак, да је Павле био син Костин (н.д.725)

13 Е~щиклопедија СХС, с.963.

14 К. Ненадовић, н.д.725; Др ~ошко Чолак Антић (1871-1949) Гимназију је завршио у Београду, а
права и докторат_ студирао Је и одбранио у Женеви 1894. После повратка службовао је у Мини
старству финансиЈа, а потом Иностраних дела. Од 1899. био је секретар посланства у Софији. После
смене династија доведен је на Двор, где је од почетка 1904. до 1907. био вршилац дужности маршала.
Од 190~. био је дипломатски агент Србиј_е у Каиру, а од децембра 1913. до октобра 1915. посланик
у СофиЈИ. У фебруару

191~-

постављен Је за посланика у Штокхолму. Од

1920.

био је посланик у

Букурешту (ЕнциклопедиЈа СХС, с.963); Јованка Чолак-Антић удала се за књижевника Илију
Вукићевића.
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Други син Косте Чолака-Антића, Лазар (1839-1877), био је артиљериј~ки
потпуковник српске војске. У кадар је ступио са 3. класом питомаца ВоЈне

струкција, производила и делове за авио-индустрију, те наставила рад у току

академије. Чин потпоручника стекао је 1860. године. Лазар је своје чинове стицао

ратних напора окупатора, прослеђуј ући случај Суду српске националне части. Смрт
је предупредила евентуално суlјење. 17

као артиљерац, командујући батеријама и дивизионима. Од 23. октобра (по старом)
1867. до 22. новембра (по старом) 1871. предавао је као професор предмете
Артиљерију и Артиљеријска правила на Војној академији. У рату

1876-1877.

командовао је трупама у Јанковој клисури. У зимским условима тешко се разболео,

па је муке прекратио самоубиством у Крушевцу у септембру 1877. Тада је био на
дужности команданта Моравске дивизије.
Лазар је имао једну кћер Милицу, која је била још малолетна када се он
убио. Касније се удала у породицу Рибникарових и имала је женску децу.
Војин Чолак-Антић (1877-1845), син Илије, био је пуковник српске и
дивизијски генерал југословенске војске. Рођени Београђанин, завршио је 6 разре~а
у П мушкој гимназији и ступио у 28. класу Војне академије (1895-1898). Похаlјао Је
Вишу школу (1902-1904) и генералштабну припрему (1906-1907), а од 1910-1911.
био је државни ЩIТ()Мац у Француској. Као официр из угледне и проверене породице
служи као командиру Гарди 1898-1902. године. Смена династија га затиче на Вишој

школи. Војин прилази завереницима, а његова будуhа супруга Мара, ћерка
генерала у пензији Саве Грујића, тада посланика у Цариграду, придобија своју
браћу поручника Боривоја и капетана Александра да се и они укључе у заверу.

Путује сама у Цариград и о свему обавештава оца који Ье бити изабран за
председника владе после удара. 15
•
До ратова Војин је командовао ескадроном, био ађутант коњичке дивизиЈе и
па служби у генералштабном одсеку Општевојног одељења Министарства војног
и ађутант команданта Дунавске дивизијске области. Дакле готово све време у
Београду. У ратовима од

1912. до лета 1916. године био је командант 2. коњичког
пука ,Дар Душан". У лето 1916. послат је у Русију за официра у Добровољачкој
дивизији и корпусу. Од 1918. до 1920. командовао је 2. коњичком бригадом с којом
је стигао до Печуја. Тада је именован за команданта Барањске посаде. Од 1920.
био је помоћник команданта, а од 1921. командант коњичке дивизије. У времену
1923-1927. био је војни изасланик у Букурешту. После повратка постављен је за
команданта 2. коњичке дивизије у Нишу. Од 1929. године био је инспектор коњице.
Од 1935-1936. био је I ађутант Краља, а од септембра 1936. поново инспектор
коњице. На свој захтев пензионисан је 26. септембра 1936. године. У априлском

окупације, нове власти су 1945. године, генерала осумњичиле за злочин помагања

Војинови синови су кренули очевим стопама. Најстарији Илија је био питомац

50.

Илију, Грујицу и Петра, и ћерку Симониду. Живели су од плате. Тридесетих година

1955, с. 659, 660, 668

16 Е,щиклойедија СХС, с.963; Томислав Влаховић, В11шезов11 Кара/јор/јеве звезде са мачевима,

Reorpaд,

1989,

с. 1 95.

класа), а

заробљеништва. После ослобоlјења запослио се код француске војске у окупираној
Немачкој где је касније остао да живи. 18 Из заробљеништва се није вратио ни ма
јор Грујица. 19 У Земљи је остао једино Петар који због болести није одведен у
заробљеништво. Придружио се покрету генерала Михаиловиhа и био именован
за помоћника команданта северних покрајина ЈВО. 20
Синови генерала Војина су женидбама били повезани са угледним бео
градским фамилијама. Петрова жена Милица била је Ьерка Живојина Хаџиhа,
професора Филозофског факултета и народног посланика, а Грујичина супруга
Јованка Маринковић унука управника Београдске вароши до 1903. и Ьерка судског
официра Драгутина Ј. Маринковиhа, рођеног брата генерала Миливоја Ј.
Маринковиhа.

Најмлађи син Антин Павле Чолак-Антиh био је коњички поручник.
Података о његовом школовању немамо. Године 1883. била му је одобрена женидба

са Јеленом Миловановиh, учитељицом мушке основне школе из Краrујевца. 21 У
том браку имали су сина Анту, којије постао композитор, 22 Миливоја, коњичког

официра српске и пуковника југословенске војске, и Ьерку Милицу, која је после
студија била једна међу првим женама архитектама у Србији. 23
Син Павла Чолак-Антића Миливоје (1884-1944) завршио је Царски лицеј у
Цариграду и после велике матуре ступио у Војну академију са

35. класом (19021906). До ратова, осим дужности водног официра у 4. коњичком пуку (Београд),
током 1907. био је четовођа комита у јужној Србији, а 1911-1912. на стажу у 7.
драгонском пуку у Фонтенблоу крај Париза. У Париз Ье се поново вратити 1914,
на Вишу Ратну школу.
17

Архив Југославије, Ф 110, Саопштење Државне комисије за утврђивање ратних злочина бр.64, од
27. IV 1945; Гоша. Записи о једном трајању 1923-1993, Паланка, мај 1993; Више о поменутим судовима
части види: Момчило Митровић, ,.Судови части у Србији посде Другог светског рата", у: П,дшињшс
Зll друш,ивену 11сшор11ју, 2/1994.

1
~
19

Ђорђе Димитријевић, Генералшiиабн11 оф1щирr1 краљевине Ју'i.ославије, Лондон, 1974, с.33
У заробљеништву Илија и Грујица су одбили да потпишу "Нирнбершку изјаву", остајући поrnуно
лој ални датој заклетви, савезницима и избеrличкој влади у Лондону (Миодраг Ј. Ђорђевић, Изме!Ју
1wвено'i. ll ljpHO'i. фaturLЭмa. У оснабричком ло'iору 1941-1945, Лондон, 1962, с.141)

20

Петар је 1945. од нових власти био осуђен иа 10 година робије, што је након жалбе смањено на 3,
које је издржао у Забели.

21

Службени војЈШ лист, 1883.

22

Извршио самоубиство у 19. години не желећи да настави традиЦ)!ју војничког позива. Његова

15 Д.Васиh, Девешсiио iupeha, у: Сабрана дела, Београд, 1990, с.182; Милан Живановић, Пуков1<1tк
Айис, Солунски йроцес хиљаду девешсшо седамнаесте, Београд,

(51.

мајор, на служби у Оперативном одељењу Врховне команде. Није се вратио из

фирме "Јесенице а.д." (Данашња "Гоша") из Смедеревске Паланке. Како је та
фабрика, осим вагона, аутобуса, вагонета, млинова, мостовних и осталих кон-

Следио га је Петар

и генералштабну припрему. Илија је априлски рат дочекао као генералштабни

саградили су скромну вилу у данашњој Шекспировој улици у Београду, на имању

(винограду са кућицом) које је генерал Сава Грујић дао ћерки у мираз. Од 1937 до
1940. био је члан управног одбора "Икаруса". Војин је такође био у управном одбору

1924. године.

потом и најмлађи Грујица. Синови су завршавали касније Вишу школу, а најстарији

рату генерал Војин није био активиран. За показану храброст у ратовима одликован

је орденом Карађорђеве звезде са мачевима III и IV реда. 16
Војин је од 1904. године био ожењен Маром Грујиhевом. Имали су три сина

класе и постао је потпоручник

музичка дела данас се чувају у фонду Српске акаде~,,ије наука и уметности.
23

Милица Чолак-Антић, удата Крстић (1887-1964). Међу осталима пројектовала је зграду II женске
гимназије (данас Електротехничка школа "Никола Тесла"), 1 мушке гимназије у Душановој улици,
зграду Кома1ще града у Светосавској улици (данас "КомерЦЈ!јална банка д.д.")
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У Балканским ратовима је у саставу 4. коњичког пука. У Првом светском
рату, до марта 1915, био је у Оперативном одељењу штаба III армије. Потом

Синиша Сшефановиh

обавештајни официр код Војног изасланства у Румунији. У току јесењих операција
1915. поново је у оперативном одељењу ПI армије, а у Скадру је одређен за ађутанта
новог министра војног, кога прати на Крфу и Солуну до јануара 1917. Тада је
пребачен у Врховну команду, а потом за официра за везу у штабу француске
источне војске. Крајем 1917. распоређен је у штаб Коњичке дивизије, а 1918. за
начелника штаба Приморског одреда. После ослобођења био је у штабу II армије.
Године 1919. враћа се у Париз на Вишу ратну школу. У октобру 1920. поново је у

Један неуспео покушај

Београду, командује ескадроном 4.пука. Следи генералштабна припрема, место
помоћника команданта 6. коњичког пука, дужност војног изасланика у Пољској,
команданта 8. и 6. коњичког пука, место начелника штаба Команде Боке Которске
и од 1935. команданта места у Дубровнику. Са те дужности одлази у пензију и
резерву. Реактивиран је 3. априла 1941. и одређен у штаб Триглавске дивизије

државне

1944.

•

интервенциЈе у привреди

Краљевине СХС 1920. године
Средишња задруга за снабдевање и

генерала Пандуровића. Враћен је из заробљеништва у Србију где је трагично
настрадао приликом савезничког бомбардовања у априлу

UDK 339.546:631(497.1 ),,1919/1920"
334.4:631(497.1),,1919/1920"

За показану

извоз

изузетну храброст у ратовима одликован је Карађорђевом звездом са мачевима

а.д.

IV реда.
Пуковник Миливоје се оженио Јованком (Ђованом) са Крфа, ћерком Јована
и Кларе Гаци. Из тог брака имао је сина Павла инжењера и ћерку Марију-Мају.

Айсшракш: Прилог је йосвеhен. йокушају уво~ења државн.о'i ре'iули
сања у сферу сйољн.е шр'iовин.е Краљевин.е СХС 1920. 'iодине. Овај
н.еусйео йокушај државне иншервен.ције учињен је оснивањем Сре

Породица Гаци имала је још два српска зета, од којих је један био др Милан
Стојадиновић, а други Владимир Казимировић. 24

дишње задруге за сн.абдевање и извоз а.д.
Стварању и првим годинама постојања Краљевине СХС посвећивана је, с
обзиром на значај тих догаlјаја за јужнословенске народе и шире европске прилике,
заслужено велика пажња. Она је била усмерена на крупне проблеме правне, поли
тичке, војне и идеолошке природе, па је вероватно да су стога нека питања, попут

Summary
Mile Bjelajac
Family tradition ofthe military profession in Serbla, military elite 1804-1941.
In the history ofmodeme Serbian statehood ( 1804-1918) there was no noЪility in sense
of European at the time. Instead of that we can identify certain kind of elite of merit, arising
from the ranks ofthe leaders ofSerЪian uprisings againstТurks. These families were awarded
outstanding positions in the administration, associated with certain privileges. For some of
them there were no differences or obstacles in further promotion in а case of changing dynasties,?n the throne, but some of them were pushed aside and suffered of had been "pro-previous dynasty. Among some well known families we can also recognize military tradition in
each generation. In this article I have presented four families of that kind Uzun-Mirkovic,
Lunjevica, Pavlovic and Colak-Antic.
24 Влаховић, н.д.

195-6.

економских, остала у сенци. Свакако да тешкоћу у приступу тој те:ми не представља
само релативна оскудност грађе, већ и њен квалитет с обзиром на неразвијене
ресорне службе тадашњих влада, недостатак статистика и сл. Једно од мање
обрађиваних питања из тог периода је регулисање унутрашње и спољне трговине,
тим значајније што је у непосредној вези с проблемима валуте, цена и исхране
становништва. Уобичајено је да се приликом расправљања трговинске политике

Краљевине СХС о том периоду да сумарна оцена као увод у разраду проблема,1
или да се констатује постојање "шиберске трговине" и њених ефеката.2 Наша је
намера да приказом краткотрајне, али правно, политички и трговинско-политички
веома занимљиве установе Средишње задруге за снабдевање и извоз а.д., дамо
преглед најзначајнијих трговинских мера у раздобљу 1919-1920. и обратимо пажњу
на основне проблеме у унутрашњој и спољној трговини у 1920. години.
Да би се ублажиле последице систематског пустошења окупиране земље,
министарски савет Краљевине Србије је

30.

јула

1918.

године донео решење о

општој забрани извоза, у коме је предвиђена могућност да министар финансија,
на предлог министра народне привреде, изузетно може дозволити извоз поједи1 В. Пертот, Економr~ка ме!)ународне размјене Ју'i.ославије
2

/, Загреб, 1971.

Г. Питић, ,,Карактеристике и организација спољнотрговинског система Југославије од
1929. године", Acta Нistorico-Oeconomica Iugoslaviae, vol. 16, Загреб 1989, 109-123.

1919.

до

