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ГРАДСКЕ УЛИЦЕ:  
НЕУМОРНИ ХРОНИЧАРИ

Град нема другог центра 
осим нас самих.

Орхан Памук

Права слика једног града је на улицама, а све друге слике су 
дотерана представа о граду. Градске улице су крвоток града и 
његови неуморни хроничари и грађења и ружења. Сам живот. 
Људи. Оне су потврда да величину једног града не чини број 
становника него величина његових људи. Као из отворене књиге, 
на њима се чита душа, али и опростаченост једног града.

Карађорђева улица 1928. године
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У Шапцу, као и у већини српских градова, од сокака и шорова 
до улица корачало се деценијама. Град је први почео да уређује 
војвода Лука Лазаревић 1809. године тако што га је поставио 
на једну „осовину“ - раскршће, где су се под правим углом се-
кле две улице стварајући четири крака, а онда су према главним 
улицама сечене остале улице. Послови око урбанизације  били 
су завршени 1835/36. године, па је „варош шабачка по укусу 
европејском устројена и ушорена с кућама“, и урађен попис со-
кака, а носили су називе по неком свом житељу или установи: 
Мрцајлов сокак (по Митру Мрцајлу), Францев сокак (по Фрањи 
Ковачевићу), Владичин сокак (по Владичином конаку)... Тек 
следеће, 1837. године, кнез Милош је издао указ за ушоравање 
села и градова у Србији.

У периоду око 1850. године појављују се називи улица: Доњи 
шор, Шанин шор, Преки шор, Горњи шор, Камењак, Камена 
улица, Камени шор, Камичак, Новорабаџијски шор, Сокак кнеза 
Станка, Нови шор Макевијин, Шор Станишин... Прва улица која 
је калдрмисана, 1851. године, ишла је према Мачванској пијаци 
и названа је Камењак. 

Из 1860. године остао је запис следеће садржине: „Обштина 
је све куће и плацеве у нашој вароши удесним таблицама нуме-
рисати дала; притом све важније улице и пијаце крстила“. Тада 
настају имена улица: Артиљеријска (од Болничке до краја - други 
део улице Владе Јовановића), Поцерска (сокак поред Гимназије), 
Болничка улица (данас Војводе Мишића), Малоболничка (данас 
Попа Карана), Полицијска (данас Стојана Новаковића), Забран-
ска (данас Стојана Чупића)...

О Тројицама 1890. године у Шапцу се прослављала 
стогодишњица рођења Јеврема Обреновића, а град су по-
сетили краљ Александар, краљ Милан, краљевски намесни-
ци, митрополит Михаило, чланови краљевске владе и други 
великодостојници. Главна, Господска улица, названа је Госпо-
дар Јевремова. Следеће године, улица од Станкове кафане која је 
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ишла поред старог гробља и избијала на Саву, названа је улицом 
Краља Милана, а 1892. године улица која је водила од центра ка 
пристаништу названа је улица Краља Александра.

Мишарска улица названа је Поп Лукина 1900. године, Шанин 
шор је постао улица Милоша Поцерца, а Београдска је покрште-
на у  Карађорђеву улицу. После ових, најстаријих улица у Шап-
цу, именима улица град се озбиљније бавио тек после Великог 
рата. 

Прво веће преименовање било је 1923. године када је ново 
име добило 17 улица. Све и данас носе та имена: Браће Недића 
(бивше Тешманово сокаче), Грмићка (Топанска), Војводе 
Мишића (Болничка), Милоша Обилића (Новопоцерска), Стојана 
Новаковића (Полицијска), Владе Јовановића (Рабаџијски шор), 
Стојана Чупића (Забранска), Војводе Бране (Љубина), Војводе 
Синђелића (Телефонска), Проте Смиљанића (Марина), Цара Ду-
шана (Марвени трг), Војводе Путника (Пољопривредна), Хајдук 
Станка (Табановачки пут), Кнез Иве од Семберије („позади на-
челства и поред парка и старог гробља“), Милорада Шапчанина 
(Скорића), Авде Карабеговића („циган мала“) и Вука Караџића 
(бивша Камена улица).

У част доделе Ордена лава Чехословачке Републике граду 
Шапцу, Поцерска улица 1926. године променила је назив у Маса-
рикову. Исте године Топузовића сокаче постало је Чехословачка 
улица, а почетак улице Стојана Новаковића до Чардака, Фран-
цуска улица. Две године касније, улица од Француске до Вука 
Караџића названа је Анте Богићевића, улица од Карађорђеве 
до Војводе Мишића Занатска улица, а Малоболничка постала 
је улица Попа Карана. Некадашња Дрварска пијаца, на предлог 
Соколског друштва, названа је 1932. године Тиршов венац, а 
две године касније Занатска улица постала је улица Александра 
Димитријевића.

Промена улица у Шапцу било је и у току Другог светског 
рата. Прота Глиша Бабовић у свој дневник, 1. марта 1943. годи-
не, записао је:
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„Данас је општинско заступство по налогу окупаторских 
власти морало мењати називе трију улица: Масарикове, Тиршо-
вог венца и 20. октобра (у Стаљинграду има фабрика 20. окто-
бар). Тако смо добили од Масарикове Светосавску, од Тиршовог 
венца  Соколски венац, и од 20. октобра Бранка Радичевића. При 
томе се променио и назив улице Маршала Димитријевића у ста-
ри и познати назив Занатлијске улице.“ 

После рата уследило је велико преименовање улица у складу 
са новом идеологијом, а две године после демократских проме-
на у Србији, одлуком Скупштине општине Шабац, од 27. јуна 
2002. године,  промењени су називи 143 улице, а одређени на-
зиви за 56 нових улица. Шест улица добило је своје старе на-
зиве: Господар Јевремова (Маршала Тита), Краља Александра 
(Мике Митровића), Краља Милана (Партизанска), Мачванска 
(Небојше Јерковића), Поцерска (Јевремова) и Занатлијска (Иве 
Лоле Рибара).

Рабаџијски шор
Пре званичних, све улице имале су незваничне називе, јер је 

народ, ради боље оријентације поделио град на постојећи Баир, 
Преки шор, Доњи шор, Камичак и Циганску малу, а улице на-
звао: Рабаџијски шор, Камени шор, Болнички шор, Грмићи, Ша-
нин шор...

Рабаџијско, кочијашко занимање старо је колико и српски 
народ, а сама реч рабаџилук је турцизам. Посао рабаџија није 
био занат у правом смислу речи, јер су им радње били путеви, 
али је био веома значајан у изграђивању и села и градова. Вукли 
су шодер, песак, цемент, гвожђе, коцку за путеве... Терали су у 
градове ракију, суве шљиве, грађу, а у своје крајеве довлачили 
пшеницу, кукуруз, шећер, со... Товари су били тешки и по две 
тоне, па су волови остајали боси, јер су им од напора спадале по-
тковице. Радило се у току пролећа, лета и јесени, а зими су одма-
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рали и људи и волови. За Власовдан, 11. фебруара, рабаџије су 
славиле своју славу. У току дана су ишли у цркву, где су носили 
два колача, један за живе други за мртве. У кафани се вечерало и 
веселило до пола ноћи.

Уочи празника се секао колач за волове и сваком давало по 
парче колача, а на роговима су им се палиле свеће. Ти послуш-
ни мученици и данас су незаменљиви тамо где нема путева, у 
беспућу планина где из кланаца и урвина извлаче хиљаде кубика 
дрвета исто као и минулих векова, удруженом вештином људи и 
снагом волова. Али, други део приче остао је у времену кад су 
их људи ценили, а девојке волеле. На вашарима су били главни, 
јер су умели да „густирају“ музику. Свирачи су им знали сла-
бу тачку па чим их виде запевају: „Јаој мене, где ми прође вре-
ме, за колима и за воловима...“, а они их оките парама и развезу 
рабаџијско коло до зоре. После их уснуле волови сами доведу до 
пред кућу.

После Првог светског рата Шабац се дуго и тешко опорављао, 
а у жељи да се калдрма „сачува од квара“, јер је примећено „да 
рабаџије товаре по 2.000 и више кгр. на кола“, Суд општине гра-
да Шапца, у мају 1925. године, наредио је да „нико од тераоца 
са 2 коња не сме товарити више на кола од 1700 кгр. а са једним 
коњем до 800 кгр.“ У марту наредне, 1926. године, шабачке 
рабаџије и кочијаши основали су своје удружење са циљем „да 
нађу заштите код власти“, а за првог председника изабрали Васу 
Бугарског. Седиште им је било у кафани „Хајдук Вељко“ на Баи-
ру. 

Рабаџије су биле синоним за грубост, углавном због сочне 
псовке, којом су се често служили уместо бича, али испод те 
грубости умели су, на само њима својствен начин, да сакрију 
осетљиву и побожну душу. Стара шабачка штампа сведочи да 
је 24. септембра 1932. године умро Влада Косовац, рабаџија 
овдашњи, и да му је звонило највеће звоно шабачке цркве: „Када 
су пре неколико година приспела за нашу цркву нових 7 звона, 
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пок. Влада сам се понудио да са Саве превуче највеће, тешко 
близу 2.000 кг. Када му је благајник црквени понудио награду, 
одбио је рекавши: кад умрем, ако хтеднете, наредите да ми оно 
звони ...“ 

За време Другог светског рата превозили су разну робу, а 
окупљали су се у кафани „Тунел“ која је била до хотела „Зеле-
ни венац“. На крају рата, 1945. године, данима су превозили 
рањенике са железничке станице до такозване руске болнице у 
касарни на Сењаку. После рата, до седамдесетих година прошлог 
века, превозили су, углавном, огрев и намештај при селидбама. 
За тај терет била је довољна коњска запрега, бржа и јефтинија. 
Шинске точкове заменили су пнеуматицима, а сваки рабаџија 
је крпио своју гуму и дувао ручном пумпом. Окупљали су се у 
кафани „Гучево“ на Баиру. 

Данас их више нема.
Осим по рабаџијама, шабачки Рабаџилук био је познат и по 

забавама које су овде настале и организовале се сваке недеље, 
или на веће празнике, од три до шест часова, за момке, слуге и 
слушкиње. Ови „кромпир балови“, како су их назвали Шапчани, 
из Рабаџилука су пренети у Радничку касину преко пута Занат-
ског дома, а убрзо су постали популарни у целом граду. Према 
писању новина, кромпир балови одржавани су до Другог свет-
ског рата, а сликани су углавном шаљиво:

„С јесени, кад оспу прве кише и раскаљају прљаву шабач-
ку калдрму, мења периферија града своје свакидашње лице. 
Из Циган-мале, са виолином испод похабаних капута измиле 
црнпураста лица шабачких Цигана – свирача. У први сумрак 
преплаве они град, завирују у сваку кафану, свирају и певају за 
који динар... Сезона кромпир-балова почела је.

Негде на крају Камичка, из једне кафане бруји нескладна 
песма. Улазе и излазе људи... Измешао се и ускомешао народ... 
Из града залутала нека господа да виде свет са периферије, ува-
лили се међу расклимане фотеље и посматрају њихово весеље... 
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У другој соби развило се коло. Ознојена тела њишу се у скла-
ду, заносе се, повијају. Вришти народ, поскакује, љуља се...  Без 
умора, без предаха, игра се продужује у кишну ноћ. А сутрадан 
јављају дописници београдских листова својим редакцијама: На 
периферији Шапца дошло је ноћас до крваве туче. Двојицу, теш-
ко рањених, пренели су одмах у болницу...

Кад је бал – нек је бал.“ 

Рабаџије шездесетих година  20. века у центру Шапца
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Улица Владе Јовановића
На старим шабачким разгледницама, „којима се помало 

размећемо показујући где смо били и како смо се успешно отргли 
касаби“, нема Рабаџилука. Он није био довољно леп за разглед-
нице, а када је почео да се удешава лепим зградама, разгледнице 
није имао ко да пише, јер су се слике слале путем интернета и 
мобилних телефона. Иако је у самом центру, наслоњен на једну 
од  главних улица Шапца и са погледом на раскрсницу (Поп 
Лукину „осовину“), није имао предност у уређењу града. Тако, 
на пример, „Шабачки гласник“ у априлу 1926. године пише да 
се „у улици Владе Јовановића прави како тротоар, тако и кал-
дрма све изнова“, али ту вест демантује „Подрински весник у 
јануару 1935. године када подсећа „да улица Владе Јовановића 
(Рабаџилук) није калдрмисана од 1913. године“. Тек у јулу 1937. 
године штампа бележи да је у улици Владе Јовановића „одпоче-
ло намештање тротоара“.

 Асфалтирање улице Владе Јовановића 2012. године
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Са прашином и блатом борили су се грађани ове улице и по-
сле Другог светског рата, а онда се, у улепшавању града за све-
чану прославу двадесетогодишњице народне револуције, авгу-
ста 1961. године, поновио и Рабаџилук.

„У улици Владе Јовановића најзад ће бити уклоњена турска 
калдрма, која је подсећала на стара времена. У току су радови на 
изградњи коловоза, који ће у ширини од 3 метра бити поплочан 
ситном коцком. Продужетак ове улице до тркалишта „Мачва“ 
биће насут шљунком, чиме ће се одстранити блато и прашина, 
који су причињавали велике проблеме становницима овог дела 
града.“

Ситну коцку после је прекрио асфалт, а на праву градску 
улицу Рабаџилук је заличио тек јула 2012. године када је добио 
нови асфалтни коловоз и тротоаре са бехатон плочама.

Рабаџилук није имао много лепих кућа. Архитектонском 
наслеђу града оставио је тек једну, у еклектичком стилу, ону на 
углу улица Војводе Мишића и Владе Јовановића коју је, почетком 

Кућа Луке Митровића 1965. године 



12

 Данашњи изглед куће Луке Митровића 
пре и после реконструкције
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20. века, подигао богати предузимач Лука Митров Митровић, 
пореклом из Крагујевца. 

Рабаџилук није имао велике грађевине, али је имао 
занимљиве људе, а неки његови становници надвисили су и 
највише грађевине у Шапцу. Имао је Рабаџилук и необичне при-
че које се и данас причају као урбане легенде. Има у овом делу 
града нешто од сјајног праха минулих времена испод којег теку 
приче о људима и њиховим судбинама, враћају веру у моћ речи 
и умирују таласе данас-сутра, таласе које ми зовемо време. О 
том Рабаџилуку је реч на страницама које следе. 
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ДВА ВЛАДИМИРА ЈОВАНОВИЋА: 
 ВЕЛИКА ИМЕНА ИЗ МАЛОГ ШОРА
Из шабачког Рабаџилука у свет су пошла два Владими-

ра Јовановића. Један му се вратио, заувек, а други је скоро 
заборављен.

Владимир И. Јовановић, књи-
жевник, публициста и преводилац, 
рођен је у Шапцу 28. септембра 1833. 
године од оца Илије Јовановића, 
ћурчије, и мајке Анђелије Спужић, 
кћерке Карађорђевог војводе Остоје. 
Основну школу и нижу гимназију 
завршио је у Шапцу, а вишу гимназију 
и филозофски одсек Лицеја у Бе-
ограду. Као државни питомац, 
агрономију је студирао у Мађарској, 
а економију у Немачкој. Путовао је 
по Француској, Белгији, Холандији, 

Данској и Аустрији, попримивши идеје западних демократија. 
Као уредник Србских новина писао је чланке који нису били по 
вољи београдском паши па га је кнез Милош прво отпустио из 
службе, а у мају 1860. године и протерао из земље. Као емигрант 
живео је у Бриселу и Лондону, а вратио у земљу крајем исте го-
дине, после смрти кнеза Милоша.

За члана Друштва српске словесности изабран је 1862. годи-
не, а затим је пола године провео у Лондону, где га је послала Ли-
берална странка са задатком да енглеске дипломате заинтересује 
за српску ствар. За професора политичке економије на Великој 
школи постављен је 1863. године, а већ следеће изгубио је 
службу због сукоба са министром просвете. Поново је отишао 
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у емиграцију, у Нови Сад (Аустријско царство) и Швајцарску. 
У јануару 1868. године оженио се Јеленом, ћерком Максима 
Маринковића, трговца из Новог Сада, и са њом добио сина Сло-
бодана и ћерку Правду, удату Ристић. Оба имена тада су први 
пут забележена код Срба.

Као велики опозиционар, 1868. је осумњичен за учешће у 
атентату на кнеза Михаила, али га је ослободио Пештански суд 
због недостатка доказа. Вратио се у земљу, а од 1869. до 1873. 
године, боравио је као владин емисар у Француској, Италији и 
Швајцарској. Од 1873. био је у државној служби на разним дуж-
ностима. У својству министра финансија исковао је 1878. године 
први српски златник, а у својим мемоарима о томе оставио за-
белешку:

„Била је јавно расписана утакмица за ковање српских новаца. 
Најпогодније услове за ковање тих новаца понудио је францу-
ски капиталиста Fremy, те је с њим и закључен уговор за ковање 
српских новаца у француској ковници у Паризу, која је била на 
гласу да је солидна. – Кад је закључени уговор требало потпи-
сати, Fremy је тада рекао ми: `Поставио сам себи као правило, 
да један део добитка на мом предузећу одвојим за оне, с којима 
сам предузеће уговорио. Сад пошто је уговор о ковању српских 
новаца закључен, те се не може пребацити ми да хоћу да купим 
какове уступке о трошку друге уговорне стране, ја вас молим да 
примите од моје добити педесет хиљада франака у злату.` Ја 
сам одбио ту понуду, са напоменом да сам ја у погодби с њим 
вршио дужност звања, за које имам плату од моје државе. Али 
сам склонио Fremy-а да цену ковања српских новаца смањимо 
у педесет хиљада франака у корист српске државне благајне. 
– Fremy је о томе причао и руском посланику Персијанију, 
додајући, да је то први случај у његовој дуговременој практици. 
У другим земљама не само да нису одбијене његове понуде лич-
не добити, него су још и изазиване.“
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У октобру 1880. цела либерална влада поднела је оставку 
због концесија које је кнез Милан намеравао дати Аустрији при 
склапању трговинског уговора. Исте године Владимир Јовановић 
је пензионисан. Говорио је француски, немачки и енглески језик 
и са њих преводио стручне радове. Писао је књижевне, стручне 
економско-финансијске, друштвене и политичке чланке и рас-
праве на српском, енглеском и француском језику. Умро је у Бео-
граду 3. марта 1922. године.

Величина Владимира И. Јовановића остала је у сенци сина 
Слободана, иако он „спада у ону ваљану генерацију која је с 
пуном снагом духа и са највећим пожртвовањем радила на 
изграђивању модерне српске државе“ у другој половини 19. 
века. За његове мемоаре се није знало и нису сачувани у цели-
ни. Када је рукопис доспео у Српску академију наука имао је 
509 страна писаних руком. Године 1988. рукопис је приредио и 
предговор написао академик Василије Крестић, а објавио Бео-
градски издавачко-графички завод под насловом „Успомене“. А 
у успоменама Владимира И. Јовановића Шабац је имао посебно 
место:

„Мој отац Илија рођен је у Руми, у Срему, прве године 19. 
столећа. Ту се учио у основним школама. После школовања 
одао се на ћурчијски занат, који је научио од свог оца, Петра 
Јовановића. Као млад ћурчија он се доселио у Шабац око 1818. г. 
Ту је с почетка радио свој занат са Петром Јолом, као ортаком, и 
тада првим ћурчијом у вароши. Као вешт и вредан мајстор своје 
врсте, и као писмен и угледан младић, мој отац је био задобио 
прве куће у вароши за своје муштерије. Често је и у старијим 
годинама својим са задовољством причао како је радио и за кућу 
„господара Јеврема“ (Обреновића). Кад би се „господар Јеврем“ 
по вароши шетао, он би често свраћао у његову радњу, па ту по-
дуже поседио, распитујући се о људима и стварима у Срему...

У реду муштерија мог оца налазио се и Јован Остојић, 
„Спужић“, син Остоје Спужића, једног од Карађорђевих 
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војвода. Одлазећи у његову кућу, отац мој познао се са његовом 
сестром Анђелијом, па ју је заволео, те се њоме оженио. Она му 
је родила пет кћери и три сина овим редом: Данојлу, Катарину, 
Божицу, Милоша, Владимира, Јелену, Косту и Драгињу.

Данојла је умрла као дете, Катарина у 16. години, а Милош 
је преминуо у 26. години.

Божица је била удата за Јову Марковића, абаџију у Шапцу. 
С њим је имала сина, у нашој књижевности познат као песник 
под именом Владимир М. Јовановић.

Јелена је била удата за Влајка Глигоријевића, терзију у Шап-
цу. Они су имали две кћери Марију и Лепосаву и једног сина Ду-
шана. „Марија је позната као одлична учитељица и племенита 
душа. По смрти свог оца, она је узела на себе бригу о издржавању 
његове породице, те је са ретким самопрегоревањем жртвовала 
сву своју зараду тој бризи; па ради тога није хтела ни удати се. 
– Душан је изучавао науке у Војној академији у Београду. Био је 
достигао ранг капетана прве класе. У том положају он се оже-
нио Славком, кћери трговца Вилотијевића из Ваљева. С њом је 
имао два сина. У својим најбољим годинама престао је живети. 
– Лепосава је била удата за Јеврема Протића (сина ваљевског 
проте, Живојина Мирковића). Он је рано преминуо, те оставио 
незбринуту породицу, и у овој синове: Живојина, Владимира, 
Андрију, Стевана и Владислава. Живојин је ушао у војску; Вла-
димир се посветио богословским наукама; Андрија медицин-
ским. Живојин је као војник борио се у ратовима од 1912-1918. 
г. После рата преминуо је у Кикинди у рангу поручника.“

Драгиња је била удата за Стевана Митровића, пешадијског 
капетана, који се одликовао као борац у рату за ослобођење и 
независност. У рату је био рањен. Преминуо је као пензионер у 
Шапцу.

Коста је, као трговац, оженио се Драгом, удовом београдског 
ћурчије Трише. С њом је имао два сина, Милорада и Богољуба, 
и једну кћер, Босиљку.
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Ја се сећам како је, за време детињства и школовања мог, Ша-
бац скоро свуд унаоколо био опасан баретинама и дивљом шу-
мом. Баретине беху обрасле локвањом, ситом, шашом, рогозом 
и трском; по њима се ширио тресет, и легле дивље патке, и друге 
водене птице, а из њих потицале и клице заразне болести.

Путови између Шапца и других места беху уопште неугод-
ни. Они беху често бујицом изривени, и у кишним данима блат-
ни и баровити, тако да су понегде колски точкови до главчина 
западали у глиб, те су се са муком из глиба извлачили. Поједини 
делови пута претварани су у баре, из којих је вода продирала до 
колских седишта. Путовање по таковим путовима било је споро 
и мучно. Са незгодних путова није могло бити ни редовног и 
живљег трговинског саобраћаја.

Није било сталног мира, па се водила особита брига да се 
тековине и уштеде чувају у оним облицима у којима се по по-
треби могу лако са собом понети, или поуздано сакрити, н. пр. у 
облику златних и сребрних накита и посуђа, и разних драгоце-
ности, или у облику новчаних готовина. Отуд раширен обичај 
да се златни и сребрни новци нижу у ђердане, које женскиње о 
врату носи. Живило се такорећи као на стражи; па се нису смеле 
ни веће и сталније грађевине подизати. Отац ми је причао, да су 
му пријатељи и знанци, када је био саградио своју кућу у Шап-
цу, честитали речима: „Боже дај, да је очађиш.“ Куће су у Шап-
цу биле већином од плетера, или ћерпича, олепљене блатом, па 
поврх тога кречењем обељене. Кровови кућа били су понајвише 
дрвени, дашчани. Тек после ослобођења у току 19. столећа поче-
ле су се куће у Шапцу печеном циглом зидати и ћерамидом или 
црепом покривати. У имућнијих становника куће су имале по 
више соба и стаклене прозоре. Собе су биле даскама патосане; 
имале су дуж дувара „миндерлуке“, који су служили као седиш-
та, па и као постеље. Патоси и миндерлуци застирани су покров-
цима, поњавама и ћилимима; у сиромашнијим кућама служило 
се асурама као застирачима патоса. По миндерлуцима, а где није 
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било миндерлука по застртим патосима, ређани су дуж дувара 
јастуци вуном напуњени. У зачељу собе био је прострт душек, 
застрт ћилимчетом. На источном дувару соба биле су намеште-
не иконе, обично икона кућног свеца. О благим данима горело 
је кандило пред иконама. Ту се увек Богу молило, а уз велики 
пост и „метанија“ вршила. У имућнијим кућама имала се одели-
ти соба за примање гостију, такозв. „велика соба“. Соба та била 
је најлепше намештена. Као што је ту патос био застрт финијим 
ћилимом, гости су обично изували ципеле пред вратима собе, те 
без ципела, у чарапама, улазили у собу, па ту посађивали редом 
уз јастуке, дуж дувара намештене. Столица је ретко где било, 
те су гости седели поред јастука са прекрштеним и обично под 
себе подвученим ногама. Послуживани су слатким и кавом, пре 
подне још и ракијом, а после подне вином...

Шабац се у времену мог детињства и школовања мало раз-
ликовао од једног великог села. Улице не беху калдрмисане; у 
кишним данима беху блатне и баровите, као и путови између ва-
роши и села. Испред кућа намештане су брвне, или талпине, па и 
обична даска, или су грађени насипи, да би се имао сух пут. Тако 
исто намештани су дрвени прелази између једне и друге стране 
улице. Улице нису редовно осветљаване. Кад није било месечи-
не морали су се ноћу носити „фењери“, или воштани свитци, ако 
се хтело куд из куће ићи; иначе се не би видело куд да се корача. 
О славама истицаху се с вечера и ноћу низови фењера испред и 
око свечарских домова, да би се званицама просветлио пролаз 
с једне стране улице на другу, и улаз у свечарске домове, као и 
дашчане путање испред кућа. Нечистота понеких улица бивала 
је тим несноснија, што се ђубре и помије на улицу избациваху, 
па и лешеви цркнуле животиње. Улице су називане према свом 
положају у вароши, н. пр. „горњи“, „доњи шор“, „преки шор“, 
или по занатлијама који су у њима радили, н. пр. „рабаџијска 
улица“, и др. Куће нису биле обележене бројевима. Најживље 
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беху тржишне улице, у којима се, или близу којих се налазаху и 
најважније јавне грађевине...“

Слободан В. Јовановић, син 
Владимира И. Јовановића, рођен 
је 3. децембра 1869. у Новом Саду 
(Аустроугарска), а умро 12. де-
цембра 1958. године у Лондо-
ну (Велика Британија). Један од 
најзнаменитијих Срба 20. века 
рођен је и умро у емиграцији.

Школовао се у Београду, Мин-
хену и Цириху. Правни факултет 
женевског универзитета завршио 
је 1890. године, затим годину дана 

специјално изучавао државно право у Паризу, а крајем 1891. го-
дине вратио се у Београд и ставио на располагање свом народу.

Правник, историчар, књижевник и политичар, професор бео-
градског универзитета (1897-1940), ректор Београдског универ-
зитета, декан Правног факултета, председник Српске краљевске 
академије, председник владе Краљевине Југославије у егзилу 
(11. јануар 1942 – 26. јун 1943.), пресудом Врховног суда ФНРЈ 
од 15. јула 1946. године осуђен је на казну лишења слободе с 
принудним радом у трајању од 20 година, губитак политичких и 
грађанских права у трајању од десет година, конфискацију цело-
купне имовине и губитак држављанства.

Рехабилитован је одлуком Окружног суда у Београду 2007. 
године, ексхумиран из гробнице породице професора Стева-
на Павловића на гробљу Кенсал Грин у Лондону и сахрањен у 
Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду 10. де-
цембра 2011. године.
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Владимир М. Јовановић рођен 
је 27. марта 1859. године у Шапцу, 
од оца Јована Марковића, абаџије, 
и мајке Божице, рођене Јовановић. 
Јован Марковић се два пута же-
нио. Из првог брака имао је ћерку 
Јелисавету и сина Димитрија, по-
знатог међу шабачким коцкарима 
као Мита Лорд.

У попису становништва града 
Шапца из 1862. године, под бројем 
145, пише: „Јован Марковић 
абаџија, 42 године, жена Божица 
28 година, синови: Димитрије 7 го-

дина, Владимир 3 године, кћи Јелисавета 11 година. – Имање: 1 
кућа с плацем и 1 празан плац – 70 дуката цесарски. - Месечни 
приход од заната 15 талира. – По имању спада у I класу, по при-
ходу у III класу.“

Имање и приходи од заната обезбеђивали су  породици жи-
вот без већих материјалних тешкоћа. Али, по наследству од 
мајке, Јован Марковић био је тежак душевни болесник и после 
једног нервног напада убио се из пиштоља, 1862. године. О томе 
Александар Арнаутовић пише:

„Три године после Владимировог рођења, једне вечери осе-
тио се необично изнурен и малаксао, у глави му је било мутно 
и нејасно и, укочена погледа, он је поновио својој жени, Божи-
ци, и те вечери као што је чинио и других кад се осећао тако, 
причу о крају своје мајке. „Ја још памтим, причала ми је мати 
Јовановићева, и језа ме и сад подузима кад се сетим како прича и 
слика своју мајку. Укочиле јој се, вели очи; шкргуће зубима; ис-
кривила јој се и запенила уста; дрхти јако рукама и кида одело, 
цепа чаршав са кревета и уједа јастук. И кад ми то исприча он 
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сâм почне викати: И мене мучи... О, сине, нека не дâ Бог никоме 
ни у сну да сни тако што!“ Ујутру се убио.

После Јованове смрти, за бригу о имању били су одређени 
тутори. Њих је касније Влада опевао, посебно једног:

Хвала, хвала, чика – Коста,
Ја пропатих с тебе доста.
Према песми „Род“, Коста је био Владин стриц. Међутим, 

према српским сродничким односима стриц је очев брат, а Коста 
књижар био је брат његове мајке Божице, што значи ујак. 

Према писмима песника, Коста му није давао књиге док не 
прими новац, па и тада – старе, а када је хтео поћи „на страну“ 
да се даље школује, затражио је зајам од сто дуката и овај му је 
дао уз камату од 12 одсто. У току школовања, од зараде је враћао 
помало и веровао је да је дуг измирио, али када је дошао да завр-
ше рачуне – сто дуката још остало/јер стриц није записив`о.

Коста је био књижар у Шапцу, али и зеленаш који је и дру-
гима по два пута наплаћивао дугове. Када је једном сиромаху с 
много деце довео кућу до добоша, овај је узео пушку и убио га. 
О томе сам песник пише Милану Савићу у писму од 30. маја 
1892. године.

За дуг раздано, а после и растрзано, имање Јована Марковића 
сведено је на незнатну суму, и Божица је успела још толико да 
у Рабаџијском шору озида „ониску и малу кућицу са великим 
двориштем“. Ту је млади Владимир Марковић провео рано 
детињство, а у школу је уписан под презименом Јовановић. 
Постоје две белешке о томе. Гаврило Гашић, његов савременик 
и пријатељ, пише да га је мајка „остав рано удовица, уписала 
у први разред основне школе по своме презимену Јовановић 
и тако је остало“. Нешто другачије тумачење има Александар 
Арнаутовић који је то објашњење добио од Владине мајке: „Када 
је Јовановићу било шест година одведе га кум прота, онда поп, 
Јанаћко Јовановић у школу и хтеде га уписати у први разред. Није 
знао, или се није сетио, да је Владимиру презиме Марковић, па 
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рече да је Јованов син. Упишу га као Јовановића, и он је и по-
сле задржао то презиме, потписујући се Владимир М(арковић) 
Јовановић.“

Био је добар ђак и примерно дете, послушан и добар, а мајка 
је објашњење налазила у народном веровању да се дете буди на 
први рођендан додиривањем предметом који представља неко 
занимање. Његова мајка испричала је да га је 27. марта 1860. 
године, управо годину дана по рођењу, пробудила у зору додир-
нувши га књигом коју је он „отео и заволео“, а у четвртој години 
још га је и сликала с књигом у руци.

Основну школу и четири разреда гимназије Влада је завр-
шио у Шапцу, а затим школовање наставио у Београду где га је 
прихватио ујак Владимир И. Јовановић, тада министар у српској 
влади. У оскудици је подучавао ујакову децу, а затим и друге ђаке, 
до 1876. године када је, захваљујући ујаковим везама, постављен 
за практиканта у Министарству финансија. Ту је радио до 1880. 
године, када и мајка прелази у Београд, а он напушта ујакову 
кућу. Матурирао је 1877. године у првој генерацији матураната 
у Београду и Србији. „Правила која су онда била прописана за 
њу, тражила су нарочиту спрему из живих језика. И, зато што је 
морао, и што му је требало да добије благодејање, и што је во-
лео, - Јовановић је свесно и истрајно учио немачки и француски, 
и савладао их, још тада, толико да је успешно могао преводити. 
Доцније је сâм, без учитеља, научио и руски језик.“

Наредне, 1878. године уписао се на Велику школу и посве-
тио студијама историје и филозофије. Радио је у Министарству 
просвете, од 1880. године, и Државној штампарији, од 1877. до 
1883. године, где је био помоћник уредника Србских новина.

Студије је завршио 1882. године и одмах био одабран да, као 
државни питомац, иде на две године у Француску. Али, како је 
био болешљив, мајчина брига задржала га је у Београду. У окто-
бру 1883. године постављен је за предавача Ниже гимназије у 
Ваљеву и двогодишњи боравак у том граду, и друговање с пес-
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ником Љубом Ненадовићем, био је, чини се, најсрећнији период 
у његовом кратком животу. На сопствени захтев, због куће у ша-
бачком Рабаџилуку, у августу 1885. године прешао је у Шабац, 
где је постављен за предавача у Шабачку гимназију. 

Неке боли, људске и песничке, Арнаутовић приписује мајци 
Владимира Јовановића:

„Када је свршио школовање на Великој школи, био је иза-
бран за државног питомца да проведе две године у Француској; 
ну он не оде. То није ни важно за једну биографију, ни сувише 
занимљиво, али је ту више очигледно диктовање матере сину. 
Јовановић је желео да оде у тај „велелепни Париз“, али је мати, 
пошто је био слаб и пошто је требало да постане већ предавач, 
- нашла разлога да не треба да иде: „Умрећеш на путу“ биле су 
речи које су се појављивале исто тако „као Црвено Море пред 
Мојсијем“, по речима Лазе Лазаревића.“

Влади се допадало Ваљево, и људи у њему, али и поред „свег 
допадања“ Владимир Јовановић тражи и моли за премештај из 
Ваљева. То жели мати...

Многој сласти морах збогом рећи,
Многих жеља морах се одрећи,
Не могох се никад сретним звати –
Требало је матер послушати.
Александар Арнаутовић подвлачи још једну песникову 

жртву:
„Крајем осамдесетих године, око 1888, пада његова прва 

права, истинска и силна, али несрећна љубав. Он је био, скоро 
као и Лаза К. Лазаревић, жртва патријархалног живота, и још 
више материна жртва како се сам називао. Између њега и његове 
матере дешава се готово исто што и између писца Ветра и ма-
тере која у свечаном расположењу и поносито прича како на дну 
мора има камен, и у камену су два црвића, и за њих се брине Бог. 
Јовановић са много пребацивања пева своју јадну судбину:

И љубав ми на своме уранку
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Замилова једну сиротанку,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ал` ми мати не хте за њу чути,
Те морадох без ње останути.
Он није имао онакав култ породице и мајке какав је био у 

Лазаревића, али и он је, као тај његов земљак, често морао да 
угуши своје ја пред ауторитетом или бар захвалним поштовањем 
мајке; често је морао бити велико а послушно дете.“

У Шабачкој гимназији предавао је српски језик и историју. 
Благе природе и „пун питомости“, био је „мио и колегама и уче-
ницима“. Владимир Станимировић у сећањима на  свог профе-
сора Владу Јовановића бележи да је „увек расположен и оран 
за посао улазио у разред“. Разговоран и благ професор мрзео је 
само „разговарање за време док он предаје“, а понекад је гово-
рио у стиховима. Станимировић је забележио један пример:

Влада Јовановић са својим ученицима 1883/84. године
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Нек Коста ћути
Да се наставник не љути
Јер ће имати посла прути.
Коста из стиха био је будући пролетерски песник Коста 

Абрашевић.

По доласку у Шабац Влада Јовановић одмах се укључио у 
културни и друштвени живот града, а истовремено је то био и 
период његовог најплоднијег стварања. Активно је радио на 
организовању пододбора Уједињене омладине, а када се овај уга-
сио, радио је на оснивању нове организације под називом Шабач-
ка омладина. Истовремено је био и члан Друштва „Свети Сава“ 
и Кола јахача, а захваљујући искуству у Државној штампарији, 
шабачка штампа је у њему добила драгоценог сарадника. Био 
је главни саветодавац и сарадник штампару и уреднику „Ша-

 Шабачка гимназија око 1890. године
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бачког гласника“ Андрији Славују. Њему припадају посебне за-
слуге за увођење Јанка Веселиновића у српску литературу, јер је 
на његову препоруку у „Шабачком гласнику“ објављен Јанков 
први рукопис „На прелу“, да би ускоро у Славујевој штампарији 
била објављена и прва збирка приповедака Јанка Веселиновића 
„Слике из сеоског живота“.

За друштвени рад Влада Јовановић одликован је Орденом 
Светог Саве V реда.

У Шабачкој гимназији Влада Јовановић радио је десет го-
дина, од 1885. до 1895. године. Професорски испит положио је 
у Београду 1890. године, али је све мање радио. Повлачио се у 
круг најближих пријатеља, мир своје баште препуне цвећа или у 
собу крцату књигама. Болест наслеђена од оца све више је узи-
мала маха па је, у нади да ће промена животне и радне средине 
бити од помоћи, 1. октобра 1895. године премештен у Београд, 
у Прву мушку гимназију. Међутим, болест је напредовала, више 
ни на предавања није ишао, лутао је без циља, а Јован Скерлић 
је записао: „Дух се његов завио у вечити мрак“.

Из једног изненадног сусрета 1896. године у Београду, 
Јеремија Живановић га је овако запамтио: „На њему ново црно 
салонско руво, али у чудном нереду, изгужвано, испрљано, без 
реда закопчано, из капута виси бела џепна марамица; жуто-мрко 
симпатично али увело лице пружа жалосну слику; ход неста-
лан, цело се тело смањило, поглед лута и дира врло непријатно, 
речи без израза, без везе; целокупни утисак тежак, непријатан, 
језовит. То је био песник, кога смо као гимназијски ученици 
замишљали да је „озарен“...“

Његов пријатељ Гаврило Гашић, поводом тридесет година 
од песникове смрти, писао је у „Шабачком гласнику“ о његовом 
животу и овако га описивао: „Влада беше веома симпатична 
појава, омален растом, белолик, густе подуже загасите кесте-
нове косе браде и бркова. Услед кратковидости носио је увек 
(цвикер) наочаре. Глас му је био звучан и пријатан, увек весео 
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и расположен, ђаци и пријатељи су га са његовог увек веселог 
расположења веома волели.“ Владину болест Гашић је називао 
„малим душевним поремећајима“, који су почели неколико го-
дина пред смрт.

Влада Јовановић пензионисан је 11. августа 1898. године и 
са мајком се вратио у свој дом у Шабац. О последњим данима 
Александру Арнаутовићу сведочила је Божица Марковић, коју је 
нашао на гробљу и која му је „крај гробног камена свога јединог 
сина причала трагичан његов живот“.

„Цвеће, тице и књиге било је његово друштво. Пространо 
двориште своје „дуговима покривене“ кућице засадио је био 
цвећем, које је сâм неговао. И он је волео да седи и да чита и 
пише песме док се мирис  од каранфила, ружа и врбена дизао и 
улазио, кроз отворен прозор, у собу да се измеша са мирисом ис-
трганог босиљка који је био као храна канаринкама у кавезу које 
су цвркутале. И он то није волео зато што би то било романтично 
или што је хтео да заузима позу песника; о томе он никоме није 
причао и сâм је у томе налазио задовољства и уживања. Чудно-
вато да у песмама које је тада, журно и грчевито, писао најмање 
има мириса од цвећа и цвркута птица! ... Од 1893. године све је 
мање писао. – За другове није марио, није их звао себи и волео 
је да буде што више сам. Па ипак жалио је што су га пријатељи 
почели остављати. И он, - слично Бајрону кад за свога старог 
пса говори: „Имао сам само једног пријатеља и он лежи закопан 
под овим каменом“, - спрема да своје песме посвети једином 
створењу које је било невесело кад је он био невесео, које се ра-
довало кад се он радовао, и које га није никад увредило – своме 
кучету Линету које му је лежало на крилу и купило сузе с руку 
његових кад би он обрисао њима своје очи.“

Сам крај Арнаутовић је овако записао: „Несвесно и 
изгубљено пришао је Јовановић својим књигама, грлио их и с 
времена на време, зајецао би: „Књиге моје“. То су биле једне од 
последњих његових речи, и он је клонуо на постељу, ћутао и гу-
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био се трајући и последње часове... Прве вечери месеца августа 
1899. године подигао се измучени болесник мало, исправио се 
једва у неколико на постељи, упро очи у кандило пред иконом, 
једва чујно прошапутао: Мâмо, пао и завршио свој живот тако 
дирљива краја.“

Умро је 1. августа 1899. године, а сахрањен 2. августа на 
Доњошорском гробљу. Постоје две верзије о његовој сахра-
ни. Лист „Звезда“ писао је да му је погреб био веома јадан, да 
је сахрањен бедно, сиротињски. „Он, човек који је сву племе-
ниту енергију свога живота строшио у служби своме народу, 
толикогодишњи професор и рођен Шапчанин“ који је своме 
месту чинио части. Међутим, Јеремија Живановић пише да ова 
слика у „Звезди“ није „у свему“ тачна и даје своју верзију: „Дру-
гог августа био је погреб. Слегло се све што је осећало колики је 
био губитак, чинодејствује епископ са многобројним свештен-
ством, заступљене многе корпорације, једино, што је за жаљење, 
- гимназија званично не учествује. На лицу свих учесника у овом 
тужном спроводу дубока туга, у речима надгробних беседа хва-
ле и признања заслуга покојнику, који се прати у царство `где 
нема бола`. Један посмртни говор у стиховима... И сва та тужна 
парада завршена је једном новом хумком.“ 

„Посмртни говор у стиховима“ била је песма коју је посветио 
и говорио свом професору песник Владимир Станимировић.

После смрти о Владимиру Јовановићу мало се писало. „Ник-
ла“ је и мисао о споменику, али је све убрзо заборављено. Једино 
биће које га није заборавило била је његова мајка која му је по-
дигла споменик.  Од јесени 2014. године о споменику брине Град 
Шабац.  
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На предњој страни мале пирамиде од белог карарског мер-
мера, испод крста и фотографије покојникове, исписан је текст:

„Влада
М Јовановић
песник и књижевник
рођ 27 марта 1859
+ 1 Авг. 1899 г.
Споменик подиже
своме јединцу
тужна мати
Божица
умрла 1. сеп. 1917.“
На другој страни споменика урезани су песникови стихови:
Срце моје мир и покој тражи.
Сит сам света и његових дражи.

 Споменик Влади Јовановићу на Доњошорском гробљу 
пре и после реновирања 
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Збогом песме певане у ноћи.
Збогом песме сласти у самоћи.
Поред успомене мајка је, до своје смрти 1917. године, чувала 

и његове књиге, а затим тетка Драга Митровић која их је покло-
нила Шабачкој гимназији да се уведу као „поклон књиге Владе 
Јовановића“.

Влада Јовановић поезију је почео да пише у 17. години. Песме 
је објављивао у више књижевних новина, а сабрао их у неколи-
ко књига: „Цртице из самачког живота“ (1890), „Из детињства“, 
збирка дечјих песама (1890), спев „Ашиков гроб“ (1890), сти-
хована приповетка „Реалиста“ (1894), „Амазонке“ (1891), „По-
гашене звезде“ (1895), „Из брачног живота“ (1895). Превео је на 
српски збирке песама: „Лепе туђинке“ (1889), и „С францускога 
Парнаса“ (1893).

Песник и Рабаџилук кроз време

На овом месту била је кућа песника Владе Јовановића. 
Ту је живео и умро, а у њој данас живе његови рођаци
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Љиљана Јоцић, рођена Протић, уну-
ка је песникове сестре од рођене тетке, 
Лепосаве. У улици Владе Јовановића 21 
живи са супругом Ђорђем, сином Мило-
шем, снахом Јованом и унуком Нином. 
Ћерка Јелена, која је име добила по баби, 
тетки Владе Јовановића, живи у Београ-
ду.

У дворишту са три куће, где је некад 
у малој кући и великом дворишту жи-

вео Влада Јовановић, поред Љиљаниних родитеља, Владислава 
и Драге, живео је и њен стриц, протојереј  Владимир Протић 
са породицом, као и друга песникова сестра од тетке Мара 
Глигоријевић. Тај део прошлости записан је на споменицима 
Протића на Доњошорском гробљу.

 Марија Мара Глигоријевић рођена 
је 30. августа 1868. године у Шапцу, 
од оца Владислава и мајке Јелене. У 
шабачкој Гимназији матурирала је 1884. 
године и радила као учитељица у основ-
ним школама у Варни код Шапца и ша-
бачким женским основним школама у 
Београдској (данас Основна школа „Јанко 
Веселиновић“) и на Камичку (Основ-
на школа „Вук Караџић“). Једно време 
била је и управница Летњиковца, а радила је и у пензији као 
учитељица у Женској занатској школи у Шапцу. У Колу српских 
сестара у Шапцу била је члан управе. Одликована је Орденом 
Светог Саве V реда.

Умрла је 18. јануара 1949. године у својој кући у улици Владе 
Јовановића у Шапцу. 
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ВИНАВЕРИ: СРБИ ПО ИЗБОРУ
Малим Рабаџилуком крајем 19. и почетком 20. века корача-

ли су велики људи, значајни не само за историју града него и 
за историју Србије. Међу њима посебно место припада Винаве-
рима, које су Шапчани описивали као „високо културне људе и 
ретке родољубе“.

 Доктор Јосиф Аврам Вина-
вер рођен је у Варшави, према 
неким подацима 1862. а према по-
дацима Охране, тајне руске цар-
ске полиције, 1861. године, као 
најстарији син трговца Давида Ви-
навера. Због учешћа у студентским 
демонстрацијама са медицине је 
избачен на две године, без права 
уписа на други факултет у царству. 
У септембру исте, 1883. године, 
Аврам Винавер је отишао у Кра-
ков и тамо, у Аустроугарској царе-
вини, 29. јануара 1887. године добио звање доктора медицине. 
У 19. веку Пољска је била раскомадана између Русије, Прусије 
и Аустрије, а независна држава Пољска успостављена је после 
Првог светског рата.

Тражећи посао, две године касније, са својом младом супру-
гом Ружом, пошао је у Сирију, али се као страстан шахиста зад-
ржао у Београду. Ту су га убедили да је Шабац право место за 
њега. Према Младену Ст. Ђуричићу, др Аврам Винавер наста-
нио се у Шапцу 1890. године. Био је лекар опште праксе, преко 
лета бањски лекар у Ковиљачи, а као општински одборник који 
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је увео артеске бунаре у Шапцу, био је и „велики заслужник за 
народно здравље“. 

Од доласка у Шабац Винавери су живели у Рабаџилуку, на 
почетку улице с десне стране, у кући Рада Павловића, преко пута 
куће Николе Петровића у коју су се уселили 1894. године. У тој 
кући је била ординација и ту је инсталиран први рендген апарат 
у Краљевини Србији. Доктор Винавер набавио га је у Бечу 1897. 
године, само две године након Рендгеновог открића х-зрака. 
Његово познанство, пријатељство и сарадња са Вилхелмом Кон-
радом Рендгеном омогућило је становницима тада мале вароши 
Шапца да се сликају на стаклу и пре краља и пре Београђана.

Оглас у „Либералу“ (13. новембар 1894.) да су се Винавери 
преселили у кућу Николе Петровића, преко пута куће 

у којој су  до тада живели
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Према речима његовог сина Станислава, а које је записао 
Младен Ст. Ђуричић, ову принову престонички лекари дочекали 
су с подсмехом: „Наш колега др Винавер донео рендген апарат у 
Шабац! Ваљда жели да види где сељаци ушивају дукате.“ Али, 
захваљујући др Авраму Јосифу Винаверу, Шабац је у историји 
рендгенологије и радиотерапије уписан као прва српска варош у 
којој је инсталиран  рендген апарат.

На првом конгресу српских лекара и природњака, који је од 
4. до 7. септембра 1904. године одржан у Београду, др Винавер 
изложио је свој стручни рад под називом „Пет година лечења 
Рендгеновим зрацима“. Рад је објављен у Зборнику 1905. године 
и био први рад те врсте у Србији и један од првих у свету који је 
написан и објављен, а бави се применом х-зрака у дијагностици 
и лечењу болести.

До куће у којој је са породицом становао др Винавер, у мањој 
згради (сасвим лево на фотографији) био је рендген апарат 
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Рендген апарат коришћен је првих неколико година у 
дијагностичке сврхе. Од 1899. године, а на основу података које 
је сам доктор Винавер изнео у свом раду, х-зраци се користе за 
лечење неких болести за које у то време није било ефикасног 
лека. На крају свог реферата др Винавер изнео је мишљење да 
би био неопростив грех не користити тако моћан терапијски 
агенс какви су х-зраци у третману опаке болести, каква је рак, 
као и немалигних обољења за која тадашња медицина није по-
седовала ефикасан лек.

У миру је био ванредно хуман, у ратовима санитетски офи-
цир „беспримерно пожртвован“. Одликован је 1913. године, а 
на почетку Првог светског рата 1914. године, у Ваљеву, где је 
лечио болесне и рањене, Аустроугари су га осудили на смрт. Из 

Данашњи изглед куће у улици Владе Јовановића број 5, 
у којој је од 1894. до 1915. живео и радио др Аврам Винавер 
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акта 15. корпуса аустроугарске војске види се да је 17. новем-
бра 1914. године др Винавер саслушан преко тумача, јер није 
хтео, иако је знао, да говори немачки, а документ је потписао 
тек када му је преведен на српски. Тражио је, како пише, да му 
се изда оверен препис „како би се могао правдати пред својом 
Владом“. Извршење пресуде спречило је изненадно одступање 
непријатеља. 

Доктор Аврам Винавер, бранећи српску војску од епидемије 
тифуса и сам се разболео, успео некако да преболи, али је остао 
превише исцрпљен. Умро је од маларије у Ђевђелији 24. августа 
1915. године и сахрањен у заједничкој гробници, по сопственој 
жељи.

О епидемији пегавца, којом је било захваћено око 600 хиљада 
становника Србије, 15 одсто становника земље, а број жртава 
премашио 130 хиљада, више од сваке статистике и извештаја го-
вори потресна песма Станислава Винавера коју је посветио оцу, 
а објављена је у збирци „Моји ратни другови“ 1939. године.

На месту мање зграде у којој је био рендген др Винавера, 
данас је стамбено-пословна зграда и адвокатска канцеларија 
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Ружа Винавер, или Роза Розенберг, 
како јој је било право име пре удаје и до-
ласка у Србију, рођена је 1. маја 1871. 
године у Варшави. Студије клавира завр-
шила је у родном граду, удала се за Ав-
рама Винавера и са њим дошла у Ша-
бац. Анимирала је музички живот града 
приређујући концерте у својој кући, а 
умела је, као и сви Винавери, да се издиг-
не изнад паланачког. 

Одлуком Владе Србије, последњих 18 дана октобра 2008. 
године, у оптицају је била доплатна поштанска марка 

у добротворне сврхе са ликом др Аврама Јосифа Винавера 
и натписом „Рак је излечив“. 

Тираж марке био је 1.200.000 комада.
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Шабац је почетком 20. века био један од најнездравијих гра-
дова у Србији. За првих пет година новог века, у граду од 12 
хиљада становника „умирало се шест пута више него у маглови-
том Лондону“. Највише од туберкулозе. Због тога је, 1. августа 
1906. године, отворен летњиковац за слабуњаву децу, а „подигла 
га је општина на Бећином брду више Шапца“.

Отварање Летњиковца најавиле су велике свађе међу Шап-
чанима. Јула 1906. године „Правда“ је писала: „Шабачки дечји 
летњиковац у самом свом почетку постао је поприште одвратних 
паланачких интрига. На једном од првих зборова изабрата је за 
претседницу огромном већином г-ђа Ружа др. А. Винавера, врло 
добро позната београдским музикалним и литерарним кругови-
ма. Окружни физикус у друштву двојице лекара безобзирно је 
био устао противу овога избора; г-ђа Винавер чим је видела ово 
поднела је оставку и положила одмах 100 дин. у злату те постала 
први приложник те установе, и тиме најбоље показала колико јој 
је стало до напретка њеног. На поновном избору окр. физикус 
је опет пропао, за претседника је изабрат др. Андра Јовановић, 
који се у целој ствари врло коректно понашао и био далеко од 
сваке интриге“.

Ружа Винавер отишла је из Шапца на почетку Првог светског 
рата. У одступању српске војске преко Албаније, са сином Ста-
ниславом, стигла је на Крф. У рату је била болничарка и одли-
кована је орденима Светог Саве V и IV степена. По ослобођењу 
вратила се у Београд и 1919. године придружила првом после-
ратном колективу Музичке школе „Станковић“, који је обнављао 
рад школе. Српска музичка школа, прва музичка школа у Србији 
основана 1899. године, која од 1946. носи назив свог оснива-
ча Стевана Мокрањца, ангажовала је Ружу Винавер, као свог 
професора,  1927. године. Школа се поноси  чињеницом да су 
у међуратном периоду први концерти, прве музичке критике и 
први музички уџбеници потекли од професора ове школе. 
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Ружа Винавер објавила је књигу родољубивих текстова под 
називом „Од Врања до Солуна“, а преводилачким ангажовањем 
популарисала је пољску књижевност и била својеврстан мост у 
међусобном познавању двеју култура. У јесен 1941. године одве-
дена је на Сајмиште, у пролеће 1942. је пуштена, а у јесен поно-
во ухапшена по анонимној дојави. Уочи доласка гестаповаца на 
свим својим нотама исписала је: Драгом свом Титију... а Тити, 
њен син Станислав, тада је био у немачком заробљеништву као 
резервни капетан југословенске војске.

Почетком октобра 1942. године Ружи Винавер изгубио се 
сваки траг. Претпоставља се да је стрељана у неким од београд-
ских казамата или уморена у камиону душегупки. 

Везу са Шапцем Ружа Винавер никада није прекидала. За 
овај град била је дубоко везана годинама живота у њему, срећом 
рађања деце, али и тугом Мјећиног гроба. И Шапчани су је сма-
трали својом ма где живела. „Шабачки гласник“, 4. јула 1929. 
године, бележи изложбу ручних радова ученика гимназије и 
учитељске школе која се састојала од сликарског дела и „тетови-
раних објеката од дрвета“, а та колекција имала је једног ретког 

Програм за „Шопеново вече“  Руже Винавер 
15. јануара 1922. године 
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купца: „Стара Шапчанка г-ђа Ружа Винавер, мати нашег одлич-
ног књижевника, налазећи се у Шапцу кратко време, посетила је 
гимназијску изложбу и купила неколико поменутих објеката“.

Ружа Винавер певала је у Шабачком певачком друштву у 
време златног доба овог хора, на почетку 20. века, а концертри-
рала са његовим најуспешнијим диригентом, Робертом Толин-
гером. Она је свирала клавир, а он виолончело. И у Београду је 
била активна на уметничким састанцима, посебно оним који су 
се у породици песника Момчила Настасијевића одржавали сва-
ке недеље од 1924. до 1938. године. Тамо је одлазила са сином 
Станиславом који је учествовао у књижевном, а она у музичком 
делу.

Данас, док Сарајевском улицом тутњи ужурбани београдски 
живот, у времену стоје вечери чајанки код Винаверових, 

од четири до осам,  и музика са клавира госпође Руже  
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Мјећислави Винавер, ћерки др Ав-
рама и Руже Винавер, име је овековечио 
славни брат својом првом збирком песама, 
а све друго остало је на Јеврејском гробљу 
у Шапцу под епитафом на споменику.

Наша златна
Мјећа
1898 – 1910
Оставила бол, однела наду

  О њој се најмање зна. Умрла је 
у 12. години, а Ружа Винавер при-
чала је свом унуку Константину 
да јој је ћерка остала несахрањена 
све док није регулисано као да је 
јеврејске вере, јер је др Аврам Ви-
навер био атеиста. Рођена је 16. 
фебруара 1898. године у Шапцу. 
Тај податак чува Уписница уче-
ника народне основне школе у 
Београдској улици, данас Основ-
на школа „Јанко Веселиновић“ 
у Карађорђевој улици. Мјећа је 
школске 1905/1906. године била 
други разред, а учитељица јој је била Љубица М. Бошковић.                 

После основне, Мјећа је похађала Српску краљевску вишу 
женску школу у Шапцу, а извештај те школе „за школску 1909-
10 годину“, из јуна 1910. године, сведочи да је Мјећислава Ви-
навер завршила други разред и „прелази у старији“. Разредна 
учитељица била јој је Наталија Обреновић, а међу наставницима 
били су и: Исидора Секулић (немачки језик и гимнастика), Ро-
берт Толингер (певање и свирање), Мара Лукић (цртање и крас-
нопис) и др Андра Јовановић (хигијена). Није прешла у старији 
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разред, јер је те године умрла. Из школских извештаја њено име 
преселило се у тужна сећања породице, а  наредне године и у 
поезију брата Станислава.

Станислав Винавер, еру-
дита, књижевник и преводилац, 
„најевропскији интелектуалац у 
српској култури“, рођен је 1. мар-
та 1891. године у Шапцу.  Није 
имао „ни кап српске крви“, али 
је на шабачкој калдрми „фанта-
стично научио свој најматерњији 
нематерњи српски језик“, који 
је за њега био рајски језик. По-
реклом пољски Јеврејин, коме 
је матерњи језик по мајци Рози 
био немачки, а по оцу Авраму 

пољски, одлучио је да буде Србин и, како тврди најбољи позна-
валац Винавера, др Гојко Тешић, погрешио. Јер, Јевреји га не би 
заборавили, а Срби га деценијама нису помињали. 

Живот, као „интелектуални роман с много трагичних моме-
ната“, Станислав Винавер започео је у Рабаџилуку где је ноћу 
волео да отвори прозор и слуша жабе. О томе је касније причао у 
једном новинском интервјуу, а који је објављен тек после његове 
смрти:

“Страшно сам волео да слушам жабе, ту тешку меланхолију 
њиховог крекетања. Једна од друге се разликују за осмину тона. 
У почетку када их слушате то је само један огроман хор, касније 
осетите те осминске интервале. Пропутовао сам цео свет, а само 
сам једанпут чуо нешто веће. То су цврчци... Музика цврчака 
је музика малих интервалских распона. Као музика српског 
језика.”



44

Још нешто га је у Рабаџилуку фас-
цинирало, а о чему је причао на јавном 
предавању у Београду 1929. године:

„У детињству био сам под огромним 
утицајем Рендгеновог апарата, који је имао 
мој отац, први у Србији и први на Балка-
ну. Видео сам како се материја развејава у 
зрачење и у светлост, и то ми је изгледало 
реалније но ова груба и случајна веза, ова 
прерушеност живота, овај лажни мир, ова 
лажна спокојност, ова окорелост око пла-
мена и око треперења...“

По завршеној основној школи Вина-
вер је постао ђак гимназије у Шапцу. Због 
инцидента са једним професором из-
бачен је из школе па је, од 1908. године, 

гимназијско школовање наставио у Београду. После матуре от-
ишао је у Париз, на Сорбону, где се посветио студијама матема-
тике и физике. Предавали су му чувени професори: Жан-Анри 
Поенкаре (математику), Ванда Ландовска (музику) и Анри Берг-
сон (филозофију), који је на њега имао највећи утицај и који га 
је „за књижевност окренуо“. Сам себе је називао Бергсоновим 
шегртом.

У балканским и Првом светском рату учествовао је као 
добровољац. Био је потпоручник у славном Ђачком батаљону. 
У Србији тог времена, без обзира на страначку припадност, па-
триотизам се подразумевао „као кућно васпитање“, а Станислав 
Винавер био је достојан свог оца. У знак сећања на погинуле 
другове, Станислав Винавер и Страхиња Дамњановић приреди-
ли су 1941. године монографију Скопски ђачки батаљон 1914: 
Батаљон 1300 каплара, али је у јеку немачког бомбардовања 
изгорео цео тираж. Издање је поновљено тек 1969. године.

Станислав 
Винавер 

у време студија 
у Паризу
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  Једна Енглескиња, Ребека Вест, 
која је Југославију посећивала уочи 
Другог светског рата и о њој напи-
сала књигу путописне прозе, описа-
ла га је под именом Константин као 
одушевљеног Србина-Европљанина који је њој и њеном мужу 
на Косову пољу занесено причао о Лазару и Мурату, о Обилићу 
и Вуку Бранковићу. Пред Грачаницом им је рекао: „Застаћемо 
у Грачаници, цркви која се налази на ивици Косова поља, али 
не верујем да ћете је разумети, јер је она за нас Србе нешто 
посебно, а ви странци то никако не можете схватити. За вас је 
све то исувише тешко, ми смо прегруби и предубоки за вашу 
префињеност и плиткоћу. Зато су многе књиге написане о нама 
у иностранству увредљиво неистините.“

Са српском војском прешао је албанске гудуре и некако 
доспео на острво Крф. Ту је, 1916. године, био постављен за 
ађутанта Пристаништа на Крфу, ађутанта у Српском ратном 
пресбироу и уредника Српских новина. На Крфу је упознао про-
фесора Слободана Јовановића, који је био на челу Српског рат-
ног пресбироа и предано радио на изради спискова погинулих и 
помрлих српских војника, а пријатељство je настављено и после 
рата. У књизи „Симфонија Винавер“, романсираној биографији 
Станислава Винавера, Милован Витезовић компонује неколико 

Станислав Винавер, 
капетан прве класе 

Винаверова војна плочица 
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сусрета некадашњег шефа Пресбироа Врховне команде и потпо-
ручника српске војске:

„Љубазним писмом молио га је професор Слободан Јовановић 
да одређеног дана, у одређено време, дође у Библиотеку Правног 
факултета, пошто је у својим историјским чепркањима дошао и 
до архиве ратног лекара др Јосифа Винавера, у којима има не-
колико тешко читљивих папира, те се нада да се он боље разуме 
у рукопис свога оца и да ће му помоћи...

О српским војничким гробљима на подручју старе Србије и 
Македоније из Балканских ратова и прве године Светског рата 
била је архива доктора Јосифа Винавера. Била је то армијска 
књига мртвих. Станислав Винавер је помогао професору да се 
разабере свако име и презиме. На крају је, на последњој стра-
ници, очевим налив-пером и скоро истим, тешко читљивим ру-
кописом, написао: Др Јосиф Винавер, умро од маларије, после 
прележаног пегавца.“

Са историчарском педантношћу и патриотском срчаношћу 
трудио се професор Јовановић да разреши име сваког безиме-
ног гроба, „уверен да зида своју малу гробљанску капелицу на 
небу“, а славу обновe српских гробаља, да полажу венце и држе 
говоре, препуштао је другима.

„Професор Слободан Јовановић из истих тихих разлога није 
желео да иде на велико патриотско крстарење Медитераном бро-
дом Карађорђе, који је пристајао у свим оним лукама са великим 
српским војничким и избегличким логорима. Сва та гробља ви-
део је професор Винаверовим очима, који је о овим путовањима 
писао и у Времену. Винавер је из Нице донео белешку како тамо, 
изван српског војничког гробља, у капели градског гробља, стоји 
саркофаг са телом војводе Радомира Путника, који од краја Свет-
ског рата чека да буде пренет у отаџбину.

Ухватио се професор за главу: од малих гробова нису видели 
највећи. Тако је настала намера да се, те јесени 1926. године, 
три српска великана, умрла у време Светског рата, пренесу у 
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Београд: војвода Радомир Путник из Нице, Стојан Новаковић из 
Ниша и Андра Николић из Париза...“

Када је Станислав Винавер донео извештај Слободану 
Јовановићу о запуштеном и у коров обраслом српском војничком 
гробљу у Скадру на Бојани, између песника и историчара, како 
бележи други песник, водио се овакав дијалог:

„Да нисте промашили гробље?“
„Искључено. Нисмо.“
„То је било поље мртвих. Ограђено гробље са каменим 

знамењима на сваком гробу.“
„Прескочили смо зид као лопови, тамо смо нашли силан ко-

ров и поломљено камење. Само се један камен сачувао на хумци 
Петра Л. Јанковића из Шапца, умро у 28. години као војник.“

„Значи још само тај Шапчанин, Петар Л. Јанковић, чува од 
заборава то поље мртвих, где смо бацали десетинама у раке нашу 
гладну и уморну војску, десетковану колером, глађу и вашима?“

„Чува.“
На Крфу су се свим силама трудили да свет сазна о српским 

страдањима па је Слободан Јовановић, 1916. године, предложио 
Влади да у Француску и Енглеску упуте филозофа Бранислава 
Петронијевића, владику др Николаја Велимировића и Станисла-
ва Винавера, да држе предавања. Из Париза, по налогу Николе 
Пашића, 1917. године, Винавер је упућен у Петроград, у својству 
преводиоца српске дипломатске мисије. Мисија је стигла у Русију 
неколико месеци пред почетак Октобарске револуције, па је он 
био очевидац ових догађаја. У Петрограду је Винавер највише 
радио на придобијању добровољаца за Солунски фронт. Чинио 
је то тако предано да су се многе добровољачке јединице назва-
ле Винаверовим четама.

На повратку кући, 1919. године, потпоручник Винавер је по-
вео последњу чету југословенских добровољаца из Русије. Ишли 
су преко Цариграда, међународним возом кроз Бугарску, без пра-
ва на напуштање вагона у станицама. По реду вожње, воз се у 
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Софији задржавао два сата. Користећи бугарску небудност, Ви-
навер је постројио своју чету и повео је у град. Кад је чета ушла 
у Славјанску улицу, наредио је стројеви корак, којим су ишли 
све до цркве Свете Недеље где је, са свим војним почастима сем 
плотуна, одата пошта моштима Светог великог краља свесрпске 
земље Стефана Уроша II Милутина. Кад су Бугари дочули шта 
се догађа, Винаверова чета је већ била у возу који се прибли-
жавао Нишу. Бугари су ово схватили као ароганцију победника 
над побеђеним и тешко кршење мировних одредаба. Претили су 
међународном арбитражом и тражили казне за виновнике, али 
све је заташкано уз доста дипломатског такта. Међутим, када је, 
у априлу 1925. године, Винавер дошао у Бугарску да извештава 
о покушају атентата мајора Јанкова на Александра Цанкова, још 
на граници му је одузет пасош. То му није сметало да на гро-
бу Светог краља Милутина два пута дневно пали свећу, док му, 
ангажовањем наше дипломатије, није уручен нови пасош.

По окончању Првог светског рата, добио је намештење у 
Уметничком одељењу Министарства просвете, где му се сто на-
лазио између Бранислава Нушића и Боре Станковића. Повреме-
но је Винавер радио и за Министарство иностраних дела, на-
рочито ако је требало нешто сложеније превести или сачинити 
што концизнији извод основног садржаја. Послове је обављао 
са великим задовољством, јер се надао дипломатској каријери. 
Почетком 1920. године добио је налог да сачини белешку о тек 
објављеној књизи Победа и мир, чији је аутор био француски 
председник Рејмон Поенкаре, иначе Винаверов познаник из 
студентских дана. Белешку је требало сачинити што пре и до-
ставити лично др Анти Трумбићу, министру иностраних дела. 
Белешку о књизи, коју је читао у оригиналу, Винавер је сачи-
нио релативно брзо, темељно и одговорно. Др Трумбић, Хрват 
у југословенској Влади, убрзо је позвао Винавера и затражио 
додатна појашњења. Није му било јасно да Поенкаре не оставља 
нимало кривице Србима за избијање Првог светског рата.
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- За Поенкареа питање српске кривице не постоји и нигде 
се у књизи не поставља! - одбрусио је Винавер и наставио: 
- Да ли ви сумњате да бих ја Поенкареа фалсификовао?

Због жестоког вербалног дуела са Трумбићем, Винавер 
је себи затворио врата дипломатске службе, али ту није био 
крај његовим недаћама. Убрзо је министру просвете Павлу 
Маринковићу стигао налог да се Винавер отпусти из Умет-
ничког одељења. Уз енергично заузимање Боре Станковића, 
Маринковић је одбио да то учини, а одбио је да прибавља и Ви-
наверове изјаве и изјашњавања. Самом председнику Министар-
ског савета Љубомиру Давидовићу ускратио је право да саслу-
шава намештенике његовог Министарства.

Винавер није отпуштен, али је из овога сукоба друга стра-
на ипак изашла као победник. У новој уставотворној Влади 
Стојана Протића, за Павла Маринковића више није било места, 
а нови министар просвете Милош Трифуновић одмах је укинуо 
Уметничко одељење. Од тада, Винавер је постао стални сарад-
ник Времена, чији је власник био доктор књижевности Коста 
Луковић. Као новинар, Винавер је био концизан и јасан, вешт 
у оценама и сигуран у проценама. О свему је био обавештенији 
од осталих и доносио је вести до којих други нису могли доћи. 
Своје знање страних језика и свакодневно ишчитавање днев-
не и стране штампе, ставио је Времену на располагање. Године 
1926, из београдског Хотела „Палас“, као акредитовани новинар 
Времена, извештавао је са Светског конгреса масона, а наредне, 
1927. године, постао је аташе за штампу при Друштву народа у 
Берну, а затим у Женеви. За дописника Одељења за штампу при 
Краљевском посланству у Берлину постављен је 14. септембра 
1929. године. Као службеник Централног пресбироа Председ-
ништва Министарског савета, у Немачкој је најпре радио као 
аташе за културна питања, а доцније је преузео целокупан до-
писнички посао. У Београд је премештен у априлу 1934. године, 
а наследник му је, од 1936. године, био Милош Црњански.
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Централни пресбиро у Берлину је у једном тренутку имао два 
дописника: Омера Кајмаковића, аташеа за штампу, и Станислава 
Винавера, култураташеа. Међу њима је одмах дошло до сукоба 
и већ у априлу 1930. године Централни пресбиро је донео одлуку о 
премештању Винавера у Копенхаген, што је он покушао да избег-
не пишући о поодмаклој трудноћи своје жене још неопорављене 
од саобраћајног удеса у Швајцарској. Иако полиглота, није гово-
рио северне језике и сматрао је да би корисније било ако остане 
у Берлину. Сукоб се завршио Кајмаковићевим одступањем, а о 
свему су обојица писали опширне извештаје. Винавер је стављао 
акценат на њихово „теоријско размимоилажење“, а своју изјаву 
завршио речима: „Вама је познато, Господине Посланиче, да нас 
двојицу у Берлину зову: der kultur – und der unkultura, где је овај 
други епитет власништво г. Кајмаковића.“

У испуњавању основног задатка – југословенске пропаган-
де, Винавер је био неуморан. Али, када је председник Вајмарске 
Републике маршал Паул фон Хинденбург, почетком 1933. годи-
не, одлучио да формирање нове владе повери Адолфу Хитлеру, 
ствари су почеле да се драстично мењају и у животу Немачке и 
у дописничком послу Станислава Винавера.

Доајен српског новинарства, Предраг Милојевић, био је до-
писник „Политике“ из Немачке у време рађања нацистичке вла-
давине, а у својим књигама издвајао је Станислава Винавера, 
који му је остао у пријатном сећању. Заједно су гледали центар 
акције „чишћења немачке културе“ спаљивањем књига и узви-
цима: Јевреји, напоље из Немачке! Милојевић памти да је Вина-
вер био видно узнемирен, али и како се искијао Гебелсу:

„Код Гебелса су често одржаване конференције за штампу 
увек праћене богатим послужењем. На једној таквој конферен-
цији нашао сам се заједно са Винавером који је такође био по-
зван у својству дописника `Времена`, а антисемитизам  је у по-
четку још био у обландама због лошег утиска који је правио на 
странце. Стајали смо тако у полукругу пред Гебелсом док нам је 
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он крупним речима објашњавао ватрену мирољубивост Хитлера 
коју је `фирер` баш тада формулисао у најновијим предлозима 
западним силама за успостављање ̀ трајног мира` у Европи. Тада 
се усред Гебелсове речи Винавер наједном заценио и два-три 
пута громогласно кинуо. Онда је лежерно извукао марамицу из 
џепа и раширио је, завукао у њу свој замашни нос и ушмркивао 
се што је гласније могао. За тренутак је настало мало комешање 
а неки су се подругљиво смешкали... Позиве за конференције 
и пријеме код Гебелса више није добијао. Колегијалности ради 
уложио сам протест код Лудвига Волфа, шефа одељења стра-
не штампе које се тада још налазило у Министарству спољних 
послова. Волф, отмен и конзервативан Немац, није био наци-
ста. Он је добро познавао Винавера и мени је рекао у поверењу: 
`Кажу да нервира министра. Боље да не иде на те састанке`, и 
резигнирано је одмахнуо руком.“

Станислав Винавер вратио се 1934. године у Београд где се 
бавио новинарством у „Времену“, Радио Београду и Централ-
ном пресбироу, а сарађивао је и у бројним листовима и часо-
писима. Није заборавио ни свој Шабац. Већ у јануару 1935. 
године „Шабачки гласник“ најављује „велико књижевно вече 
београдских књижевника“ међу којима је и Станислав Винавер, 
уз чије име пишу: Од Рабаџиског шора до кафане „Москва“ – 
козерија. Исти лист извештава 24. јануара, на првој страни, да 
се књижевно вече, због сметова, претворило у матине и одржало 
дан касније, на Богојављење у 11 часова. Одмах после поздравне 
речи професора Жике Поповића, говорио је Станислав Винавер. 
Тема његовог предавања била је „Шабац и његова традиција“, а 
пред сам крај публици је рекао:

„Ја сам много путовао, ја сам много гледао и ја сам не једног 
него свакога човека волео. Волео сам га као поприште безбројних 
нерешених сукоба и безбројних усхита, који надмашују свако-
га појединца: у човеку осећао сам нешто веће, што га кад кад 
надмашава, кад кад смањује, кад кад повећава до звезда. Ја сам 
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се у људима много разочаравао. Све је то необично болно. Али 
верујте и све је то слатко. Компликације живота, неразумевање 
и разумевање, стварају од живота непрекидну музику, која нам 
не да да одбацимо живот као нешто прекратко, крње и глухо. 
Ми сви, Шапчани, волимо живот и волимо човека. Можда многи 
Шапчани воле живот, што даје могућности, толике могућности 
среће, задовољства и друштвености. Воле га као велико обећање. 
Ја сам га волео и када би ме разочарао.“

            
По повратку из родног града, Винавер је начинио запис под 

називом „Књижевно путовање у Шабац“.
„Овај пут посетио сам свој родни крај у вези са једном 

књижевном манифестацијом на Народном универзитету у Шап-
цу. Док су други другови читали своје песме и приче, износили 
своја узбуђења и разочарања због појединих драмских и лир-
ских догађаја из свога и туђег живота – пажљиво саслушани у 

„Шабачки гласник“: 
најава 7. јануара 

и извештај  24. јануара 1935. 
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великој сали биоскопа „Касине“, највећој шабачкој сали – дотле 
сам ја изнео пред своје суграђане приказ Шапца као старог ду-
ховног центра...

Цело поподне обилазио сам Шабац и сви су ми причали 
о потребама нашега краја... То је најсвеснији крај, они говоре 
најлепшим српским језиком, они мисле најконцизнијим српским 
изразом, они умеју најраздраганије да се радују, а најдуховитије 
се смеју. И њихова песма била је некада ненадмашна. Данас је 
мало посрнула, као и њихове извозничке куће. Истина, ми про-
ведосмо целу ноћ са Цицварићима, који су нам певали старе ша-
бачке песме, баладе које иду искључиво уз вино и пијанство и 
које не може да разуме трезна глава.“

У родном граду Винавер је био и наредне, 1936. године, где 
је 27. децембра „у старој гимназијској дворани“, отворио излож-
бу „Ладе“, прву те врсте у провинцији, како је писао „Шабачки 
гласник“. И док су из његовог разбарушеног духа „врцале мисли 
и запажања о људима и догађајима“, ретки су се на тај начин ба-
вили његовом личношћу или његовим стваралаштвом. Један од 
њих био је млади новинар и књижевник Бранимир Ћосић који 
је, одлазећи на седељке код Винаверових у Сарајевску 13, опи-
сивао Станислава као центар око кога се цело друштво окрета-
ло, а његову собу као пејзаж у коме „одзвања баш она жица која 
му је потребна за стварање и за мисао“:

„Крај прозора без завеса стајао је велики американски писаћи 
сто (са ролетном) претрпан новинама, књигама, хартијама, ча-
шама, новинарским “шлајфнама”, џепним марамицама. Тај исти 
неред настављао се свуда по столицама, по прозорима, по ета-
жеру, по размештеном кревету: утисак је био као да у тој соби не 
живи песник и мислилац, већ боксер, као да се у тој соби не ради 
седећи, са пером у руци, већ као да се за сваку мисао, за сваку реч 
и реченицу воде истински бојеви са материјом, стварима и свим 
могућим препрекама. Нагло одебљао, у раздрљеној пижами, бо-
сих ногу у папучама, изваљен на шезлонгу, Винавер је читао... 
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Са замршеном косом, са својим 
мало савијеним носем, снажан 
иначе, Винавер је, у том хаосу 
своје собе, полуодевен, личио 
на фауна. Моје је изненађење 
било још веће када сам, пет го-
дина доцније прекорачио преко 
прага његовог женевског ста-
на: у соби ме је чекао велики 
американски писаћи сто са ро-
летном, исто онако отприлике 
стављен близу прозора као да 
је остао на оном месту где су га 
носачи случајно спустили, исте 
оне столице, полице, исти онај хаос новина, књига, коректура, 
повећан још хаљиницама, играчкама и ципелицама Винаверо-
вог малог сина Вука, исти они прозори без завеса и у столици за 
љуљање, Винавер у раздрљеној пижами, босих ногу у папучама. 
Тек у том часу помислио сам да ипак мора бити неке мистичне 
везе између човека и оквира у коме тај човек живи. Јер ова соба 
не би тек онако превалила хиљаду и неколико стотина киломе-
тара, да се стани под овим туђим небом, на обали Лемана овако 
истоветна!“

Од 1930. до краја живота Станислав Винавер живео је у 
Ђаковачкој 21, у Београду. Сећајући се оца, Константин Винавер 
је записао: „Два пута недељно ишао је до Универзитетске би-
блиотеке; ја сам ишао са њим. Носио је оно мало кожно коферче 
које је Џумхур овековечио својом карикатуром. У њему су биле 
књиге које је враћао да би узео нове и ја сам то коферче носио 
кући јер је било доста тешко... Посебно радо га се сећам из оних 
дана када је могао да борави у башти куће у Ђаковачкој улици. 
Обично је седео у пиџами, преко које је носио специјално везан 

Дан је почињао 
читањем новина
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меки кућни капут који смо у шали звали адмиралском унифор-
мом. Сатима је тако читао или писао.“

Надежда Ђонлић, удајом за Константина Винавера, постала 
је члан породице, али Станислава Винавера није лично упозна-
ла:

„Кад сам ушла у Винаверову кућу неку годину након његове 
смрти, изгледала је онако као и кад је он био жив. Препуна књига, 
на свим местима где је постојао најмањи простор – књиге, часо-
писи, текућа штампа, музичка литература, новине. У породици 
сви су били страствени читачи. Читав је живот био оријентисан 
ка потреби за сазнавањем. Књига их никад није замарала. И 
кад је Винавер умро, његови синови су наставили тим правцем. 
Први је био Вук, историчар. Радио је по 18 сати дневно. Објавио 
је једанаест хиљада страница најквалитетније историјске грађе. 
Знао је шест језика.

Често су ме питали како је породица подносила жестоке напа-
де на Винавера. Био је у незгодним ситуацијама због књижевних 
текстова. Говорио је из дубоког убеђења и дубоког познавања 
ствари. Као неки висак за исказивање подобности режиму био 
је Винавер. Толико је жестоко нападан да је чудно откуд тим 
малим сејачима зла толико снаге да све то објаве. Винаверу се 
много претило, чак је било предвиђено да иде у затвор.“ 

Сам Винавер је записао: „Нема почетника који не сматра да 
може да ме у свако доба и у сваком листу или листићу најбаналније 
нападне. Ја волим полемике, али са мном се не дискутује, мене 
нападају и негирају... Мени се не даје ни прилике ни простора 
да објавим своје чланке. Обично ме сматрају за лудог и пустог. 
Према мени су, најблаже речено, некоректни. Када ја говорим у 
Удружењу књижевника нападне ме њих двадесет, ја их све по-
клопим, а мој одговор не изађе у новинама, него само напишу да 
је Винавер говорио забавно.“ 

Априлски напад Немачке на Србију 1941. године дочекао је 
у Београду, иако је имао шансу да оде у Велику Британију, где 
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му је нуђен азил. Одлучио је да остане у Југославији и придру-
жи се војсци. Заробљен је након капитулације, а ратне године 
провео је у немачком логору Оснабрик, о чему је у Београду, 
1945. године, објавио књигу под насловом Године понижења и 
борбе, живот у немачким „офлазима“.

Последњих десет година, од 1945. до 1955, Винавер је провео 
у Београду, радећи као професионални књижевник и преводилац. 
Најбољи познавалац његовог узбудљивог живота и стваралачког 
опуса, др Гојко Тешић, тврди да је то што је знао и говорио се-
дам језика и био космополита, у српској провинцијалној култури 
грех. „Био је енциклопедијски образован, духовни горостас, што 
је такође овде грех... Иритирао је тесногруде професоре и бахате 
младе игноранте, распојасане културтрегере, хистеричне агит-
проповце, усплахирене етаблиране књижевнике, уреднике и но-

 Станислав Винавер, четврти слева, са југословенским 
војницима у логору за ратне заробљенике 

у Оснабрику 1941-1942. године
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винаре на све спремне, лицемерне малограђане, каријеристичке 
џимрије... Увек је био спреман без обзира на цену да се жестоко 
спори са догматицима и идеолозима... Његова ерудиција била је 
црвена марама за незналице ...“ 

Станислав Винавер умро је у Нишкој Бањи, 1. августа 1955. 
године. Раде Константиновић забележио је да је на Винаверовој 
још свежој хумци Зухо Џумхур прстима нацртао његов лик како 
се смеје, лица окренутог Београду, и како је пружајући напојницу 
гробарима рекао: „Винавер није остао никоме дужан. Ни вама, 
ни онима... Видите како им се последњи смеје“.

„Цео мој живот је био један велики напор, пре свега патри-
отски. Читава наша генерација је била таква... Хтели смо сви 
ми, мој нараштај, да се занесемо у питање живота и смрти. Рака 
Драинац, Растко Петровић, Тин Ујевић, Момчило Настасијевић 
- сви смо ми, сваки на свој начин, хтели исто - да остваримо пра-
ви израз на нашем језику...“, го-
ворио је својевремено Винавер, 
а све сажео у епитафу који му је 
исписан на надгробном споме-
нику: 

Изгурасмо, издурасмо,  
изгрцасмо, испливасмо,  
испетљасмо, искичмасмо,  
где год цара стара знасмо  
сваком образ осветласмо.  
Све од себе собом дасмо,  
ограшјима облистасмо:  
одагнасмо, огрејасмо, 
као сунце просијасмо,  
одолесмо, отрајасмо.

 Гробница Винаверових на 
Новом гробљу у Београду  



58

Станислав Винавер био је ожењен Немицом Елизабетом Си-
лекс. Венчали су се 1925. године у Берлину, у руској цркви, где 
је Елизабета прешла у православље и постала Јелисавета Вина-
вер. Умрла је 1979. године.

Старији син Вук рођен је 1927. године у Берну (Швајцарска) 
а умро 1986. године у Београду. Дипломирао је на Групи за 
историју Филозофског факултета у Београду и на истом факул-
тету докторирао. На Институту за савремену историју, где је 
радио, стекао је звање научног саветника.

Млађи син, Константин Винавер, рођен је 1930. године у 
Кустриху, крај Берлина, а умро 2000. године у Београду. Био је 
пијаниста, музиколог, оперски драматург, дугогодишњи дирек-
тор опере и балета Народног позоришта у Београду.

 Здесна на лево: Милица Винавер-Ковић, ћерка Наде 
и Константина Винавера, др Гојко Тешић, Нада Винавер, 
Михаило, син Милице Винавер-Ковић, праунук Станислава 

Винавера, и Слободан, син Вука Винавера, 
који има две ћерке - Браниславу и Станиславу
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У Ђаковачкој 21 у Београду, где је била породична кућа, 8. 
септембра 2011. године спомен плочу Станиславу Винаверу от-
крили су тадашњи министар културе Предраг Марковић и Вина-
верова унука Милица Винавер – Ковић.

Своје прве књиге Станислав Винавер објавио је рано, још пре 
Првог светског рата, а после рата постао је један од најактивнијих 
аутора у првој генерацији српских модерниста. Често несхватан 
и занемариван за живота, Винавер данас заузима једно од важ-
них места у историји српског есеја, такође и у историји српског 
стиха, а његови преводи са енглеског, француског, руског и не-
мачког језика (Твен, Рабле, Вијон, Блок, Гете) ненадмашени су 
до данас.

За професора Гојка Тешића, који 30 година проучава Вина-
вера, таквог нема, нити ће га икада више бити у српској култу-
ри, јер та „ерупција из Шапца која траје“, најфасцинантнија је 
књижевна чињеница модерне српске књижевности. Са толиким 
поштовањем и огромним знањем, др Тешић приредио је девет од 
16 предвиђених томова Сабраних дела Станислава Винавера, а 

Издавачки подухват: Сабрана дела Станислава Винавера
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објавио „Службени гласник“. Октобра 2012. године, њима је при-
пала награда за издавачки подухват године на 57. међународном  
београдском сајму књига. 

Априла 2015. године штампано је друго коло које је 
представљено на 21. међународном сајму књига у Новом Саду, 
где је добило специјалну награду, а затим је целокупним делима, 
којa сада чине 18 књига, припала награда за најбољи издавач-
ки подухват на 10. међународном сајму књига у Подгорици. За 
Дела Станислава Винавера, објављена у саиздаваштву „Служ-
беног гласника“ и Завода за уџбенике,  речено је да су „изузетан 
допринос нашој укупној духовности“.

Пре овог подухвата, бројни радови Станислава Винавера 
најчешће су се илустровали књигама: Мјећа (1911); Приче које 
су изгубиле равнотежу (1913); Варош злих волшебника (1920); 
Пантологија новије српске пеленгирике (1920); Громобран све-
мира (1921); Нова пантологија пеленгирике (1922); Чувари све-
та (1926); Гоч гори, једна југословенска симфонија (1927); Ша-
бац и његова традиција (1935), Чардак ни на небу ни на земљи 
(1938); Момчило Настасијевић (1938); Најновија пантологија 
српске и југословенске пеленгирике (1938); Живи оквири (1938) 
Ратни другови (1939); Године понижења и борбе, живот у не-
мачким „офлазима“ (1945); Европска ноћ (1952); Језик наш 
насушни (1952); Надграматика (1963); Заноси и пркоси Лазе 
Костића (1963).
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„У Шапцу смо сви ми били прави људи“
„Ја сам из Шапца, рекао је Констан-

тин, и ја сам почела да слушам јер све 
његове најбоље приче почињу тим ре-
чима. У Шапцу смо сви ми били прави 
људи. Није било много људи који су го-
ворили на исти начин и изгледали исто, 
као што је случај у Паризу, Лондону 
или Берлину. Сви смо ми били разли-
чити појединци.“

Сесилија Изабел Ферфилд, позна-
тија под псеудонимом Ребека Вест, била 
је британска новинарка и књижевница. 
Њено најзначајније дело, по општем 
мишљењу, је обимни путопис о Југославији „Црно јагње и сиви 
соко“, штампано 1941. године у Њујорку, па затим у Лондону. 
Књига је деценијама сматрана за најутицајнији приручник и из-
вор знања о Југославији, доживела бројна издања, а код нас је 
први пут преведена у целини 2004. године.

Коаутор је практично био Станислав Винавер (у књизи 
Константин), који је госпођу Вест провео кроз Балкан, дао јој 
све информације из свог енциклопедијског знања, а и радио 
на финализирању књиге. Ребека Вест га описује као једног од 
најученијих и најдаровитијих људи у Европи.

Ребека Вест 
(1892-1983) 
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ЉУБА ПАВЛОВИЋ: МУДРА КЊИГА
У улици Владе Јовановића број 31 становао је Љубомир 

Павловић, професор, директор Шабачке гимназије и председник 
општине. Ваљевац. Знаменити Шапчанин.

Љубомир Павловић, старином 
од Боке, родио се 2. августа 1865. го-
дине (по новом календару) у Клин-
цима, селу крај Ваљева, у старој 
и угледној породици Тодорића. 
Основну школу завршио је у Петни-
ци, а при упису у школу отац му је 
променио презиме у Павловић, по 
деди који се звао Павле. Гимназијско 
образовање стицао је у Ваљеву и 
Крагујевцу, као матурант учествовао 
у краткотрајном српско-бугарском 
рату 1885. године, а наредне се упи-
сао у Велику школу у Београду, ода-

бравши одсек природних наука. Од великог броја професора које 
је слушао на Природно-математичком одсеку Филозофског фа-
култета, највећи утицај имали су хемичар Сима Лозанић, геолог 
Јован Жујовић, а од готово пресудног значаја било је Љубино 
познанство са земљаком Јованом Цвијићем, који је само годину 
дана раније од њега завршио студије у Великој школи.

После завршених студија Љубомир Павловић вратио се 
у Ваљево и 1889. године постао суплент Ниже гимназије. 
Пробуђеног интересовања за науку, за своју професорску тезу 
узео је геолошко истраживање планине Влашић са огранцима, 
у западном делу Србије. Успешно одбрањена теза и објављен 
рад у часопису за геологију (Геолошки анали Балканског полуос-
трва), донели су углед професору Павловићу у средини у којој 
је започео професорску и научну каријеру.
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По истеку суплентског стажа, постављен је 1892. године за 
професора Ужичке гимназије где му је, у првом и другом раз-
реду реалке, ученик био Димитрије Туцовић. Од 1894. до 1899. 
године поново je професор у Ваљеву, али решен да се посве-
ти антропо-географским истраживањима. На то је утицао Јован 
Цвијић позивом о изучавању села, а да би то постигао Павловић 
се прихватио дужности школског надзорника, најпре за округ 
ваљевски, а затим и шабачки. Обављајући ову дужност остао 
је у лепој успомени савременика, а према мишљењу шабачког 
професора Жике Поповића, послужио је Бранимиру Ћосићу за 
лик школског надзорника у роману Покошено поље. У школу се 
вратио у јесен 1903. године, када је постављен за професора Ша-
бачке гимназије, која се до те године звала Гимназија Господар 
Јеврема Обреновића.

Наредна деценија за Љубомира Павловића била је најплоднија 
у његовом животу и раду. Убрзо по доласку сврстао се у ред 
најугледнијих професора Гимназије у којој је предавао више 
предмета: географију, геологију, јестаственицу (наука о природи) 
и математику, а у Вишој женској школи и физику. У Гимназији 
је биран за пословођу Професорског савета, књижничара 
гимназијске књижнице, руководиоца географско-историјске и 
хемијске збирке, председника ђачке литерарне дружине „Поу-
ка“, а 1913. године постављен је на дужност директора Више 
женске школе. И поред заузетости, Љуба Павловић је у Шапцу 
завршио започета антропогеографска истраживања у ваљевском 
округу и отпочео нова у ужичком крају и Горњем Подрињу. У 
познатој едицији Српске краљевске академије Насеља српских 
земаља штампана су му два рада: Колубара и Подгорина (1907) 
и Антропогеографија Ваљевске Тамнаве (1912), а 1914. је по-
стао стални сарадник научног часописа Гласник Српског гео-
графског друштва, чији је оснивач и први уредник био Јован 
Цвијић. Мањим прилозима сарађивао је у угледном Српском 
књижевном гласнику, а јављао се у такође угледном листу за 



64

политику, књижевност и науку Живојина Перића Недељни пре-
глед. 

Највеће дело Јована Цвијића био је његов лични пример. 
Љубу Павловића је бодрио, преко преписке и лично, да истраје 
у започетом послу, јер се у паланци „људи који хоће да раде 
на књизи лако сломе“. Једна слика из сусрета са њим остала је 
Љуби дубоку урезана у памћење, испричао је Жики Поповићу, а 
овај забележио:

„Када је, једном приликом, Љубомир Павловић отишао код 
Цвијића, задржао се касно у ноћ, у његовој кући. Цвијић је 
спремао неку географску карту, па је на под био простро једну 
огромну скицу за географску карту. Павловић је напустио собу 
у којој је Цвијић остао, задубивши се у рад. Сутра дан кад је 
Љуба Павловић поново, ујутро дошао у Цвијићеву кућу, да се 
поздрави са Цвијићем, јер се тога дана враћао у Шабац, нашао је 
Цвијића како, у дубоком сну, испружен по поду, по географској 
карти, спава сном праведника...“

Павловићев научни рад прекинули су ратови у коме му је 
пропала антропогеографска студија Ужичка Црна Гора, чије 
је штампање започето 1913. године, прибављена литература и 
сва документација о Соколској нахији. У Првом светском рату 
Љубомир Павловић био је начелник Војне станице у Ужичкој 
Пожеги, преживао је албанску голготу, а на Солунском фрон-
ту радио је у Војној пошти Дринске дивизије. Био је професор 
Српске гимназије у Волосу, у Грчкој, а по повратку у отаџбину 
радио је у Шабачкој гимназији где је од 1919. до 1924. године 
обављао дужност директора, када је отишао у пензију. Ослобођен 
школских обавеза посветио се публицистичком, културном и 
друштвеном раду, блиско сарађујући са Жиком Поповићем. По-
кретао је и учествовао у многим акцијама од ширег значаја, као 
и у раду културних установа. Био је, на пример, председник Ша-
бачке народне књижнице и читаонице, Одбора за обнову Вукове 
куће у Тршићу и Вуковог дома културе у Лозници, а за његово 
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име непосредно је везано и оснивање Музеја и Народног уни-
верзитета у Шапцу. Благодарећи њему овај град добио је попрсја 
Јанка Веселиновића и кнеза Иве од Семберије, као и споменик 
жртвама из балканских и Првог светског рата. Угледан и цењен, 
Павловић је мимо своје воље именован за председника шабачке 
општине и ту дужност обављао од 1929. до 1931. године. Био је 
већник Дринске бановине у Сарајеву, а под старе дане покренуо 
је недељни лист Истина (1931) у којем су сарађивали студенти, 
радници и познате личности Шапца.

У ноћи између 2. и 3. септембра 1936. године у Шапцу се 
угасио живот Љубомира Павловића. Према писању штампе, био 
је то огроман губитак „за средину која тако оскудева у вредно-
стима и људима, поготову“, а на сахрани, 4. септембра, сабрао 
се сав виђенији Шабац. Испред Гимназије говорио је директор 
Александар Донковић, на опелу у саборној цркви чинодејствовао 
је епископ др Симеон, уз асистенцију 11 свештеника, и у име 
епархије и православне цркве опростио од Љубе Павловића. 
Испред цркве је затим, у име Удружења Подринаца у Београду, 
говорио прота Радисав Ружичић, а на Доњошорском гробљу, у 
име Шабачке народне књижнице и читаонице, Живорад Жика 
Поповић. Саучешће породици изјавила је и Српска краљевска 
академија наука.

Љуба Павловић женио се два пута. Први пут, 1890. године 
оженио се Љубицом Јовановић, ћерком ваљевског проте Радо-
мира. Са њом је имао једанаесторо деце:  Олга (1891), Ружа 
(1894), Живорад (1895), Радослав (1896), Видосава (1899), Ми-
лан (1900), Милица (1904), Драгослав (1906), Војислав (1908), 
Даница (1910) и Даринка (1913). Двоје деце, Живорад и Видо-
сава, рано су помрла, а жена му је умрла у збегу 1915. године 
у Лесковцу, где јој је подигао споменик. По други пут се оже-
нио 1919. године учитељицом Персидом Ојданић, синовицом 
војводе Петра Бојовића, удовом проф. Стевана Стојановића. 
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Персида Павловић рођена је 1870. 
године у   Ивањици, а умрла 11. фебруара 
1937. године у Шапцу, само неколико ме-
сеци после Љубе. Ова племенита душа, 
како су је називали Шапчани, преудала се 
за Љубу Павловића који је из првог брака 
имао деветоро деце „махом занемарене, 
незбринуте и неизведене на пут“. Али, 
„напоредо са херојством маћехе да по-
стане више него мати“, Персида дела у 
Колу српских сестара, Црвеном крсту, Друштву за чување на-
родног здравља, Шабачкој читаоници и другим удружењима и 
установама. За свој рад одликована је Орденом Светог Саве IV 
степена, Златном медаљом Црвеног крста, Крстом милосрђа и 
другим одликовањима и похвалницама.

О њеном животу „Шабачки гласник“ писао је као о реткој 
„жени просветитељки“ која је у Великом рату била болничар-
ка, борац велике војске Црвеног крста. Исте новине пишу да је 
сахрањена 12. фебруара, искрено ожаљена од свих. У шабачкој 
цркви о њеном раду у Црвеном крсту беседио је прота Паун 
Протић, а затим су посмртне говоре одржали: Мара Глигоријевић, 
испред Кола српских сестара, Михаило Симић, испред учитеља, 
и Живорад Жика Поповић, у име Шабачке читаонице. 

У записаним сећањима Воје Павловића-Кикића, овај стари 
Шапчанин каже да је добро познавао Љубу Павловића и описује 
га као „чудну природу“, демократу и помало тврдоглавог:

„Као студент волео је своју другу жену Лулу, малог раста, а 
он је био крупан, права људина, и необично простодушан, отво-
рен, неискварен. Међутим, њихови родитељи се нису сложили 
да склопе брак и он се оженио кћерком једног ваљевског проте. 
Када му је умрла прва жена, и Лула је остала удовица те се њих 
двоје венчају и у старе дане остваре свој сан.

Био је по убеђењу демократа, али се није истицао у полити-
ци. Више се ангажовао када су га демократи на једном збору иза-
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брали за свога председника. Он је једно време био и председник 
општине у Шапцу, постављен је указом за време диктатуре. То 
се десило мојом иницијативом. Ја сам био добар пријатељ са ми-
нистром Војом Маринковићем. Једнога дана седео сам са Војом 
у његовом кабинету и Воја ми је причао како немају човека кога 
би поставили за председника општине у Шапцу. Ја му тада пред-
ложим Љубу Павловића, јер је Љуба имао велики углед у граду, 
био је наш демократа, и то може да нам користи. Маринковић је 
прихватио мој предлог и ускоро је Љуба постављен за председ-
ника. Ја сам му ту новост први саопштио, пре доласка декрета. 
Међутим, он је био помало тврдоглав, радио на своју руку, није 
слушао одборнике говорећи да га они нису ни поставили. Због 
тога му је одбор указао неповерење. Био је око две године пред-
седник општине.“

Љубомира Павловића политика, схваћена у ужем смислу, 
није занимала. Патријархално васпитан, честит, сав предан нау-
ци и породици, он и није могао бити човек политике, поготову 
у средини где је она свођена на интригу, каријеризам и полити-
канство. У политици се „окретао невешто и наивно.“ На месту 
председника општине „осећао се чиновником дужним да помог-
не Шапцу“. Изнад ситних ствари и дневних пакости, ослобођен 
личне заменице првог лица, био је високо изнад паланке „као 
победна застава“.

 У септембру 1934. године одликован је, за мирнодопске за-
слуге, Орденом Светог Саве трећег реда.

Мада  по рођењу није био Шапчанин, он је Шабац волео и 
вишеструко га задужио. Одмах након смрти, на предлог Жике 
Поповића, под покровитељством Народне књижнице и читао-
нице, основан је Павловићев фонд, а покренута је и акција за 
подизање попрсја Љубомира Павловића. Али, Шабац до да-
нас ничим није обележио присуство овог великана у својој 
историји.
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ПЕТАР ГРОЗДИЋ:  ОФИЦИР С ДУШОМ 
Много људи и много догађаја, који су годинама били пре-

кривени ћутањем, постали су тешко докучива прошлост чак и 
у сопственим породицама, а камоли у једном граду. Шабац се 
тако једва сећа браће Гроздића, који су између два рата оставили 
дубок траг у историји града. Један од њих, Петар Гроздић, био 
је становник Рабаџилука. Живео је у улици Владе Јовановића 
број 18.

Петар Гроздић рођен је 1875. го-
дине у Жагубици. Са братом Јанком 
дошао је у Шабац где су постали 
кафеџије, што је била породична 
традиција, јер су и њихови родитељи, 
Никола и Миља, имали кафану у цен-
тру Жагубице. Трећи брат, Миладин, 
остао је у родном месту.

Према Српском презименику др 
Велимира Михаиловића, презиме 
Гроздић забележено је први пут у 17. 
веку у Херцеговини, а нешто касније 
и у Србији. У селу Орашац (Рама у 

Босни) сачувано је предање да су се некада звали Богдани. 
„Прадед им je имао много деце, и по томе прозвани. Рекао 
бег: - Шта je они радио с дицом ко грозд?”  И стварно, Гроздићи 
или нису имали деце или су их имали као грозд. Јанко и Мила-
дин нису имали деце, а Петрово најмлађе, десето дете, рођено 
је у Шапцу.

Не зна се када су Гроздићи дошли у Шабац и колико их је 
још, осим Петра и Јанка, дошло. На зиду шабачке цркве, као 
велики добротвори, уписани су:

Петар Н. Гроздић, индустријалац
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Илија Н. Гроздић, кафеџија
Јанко Н. Гроздић, хотелијер
Мара Ј. Гроздић, домаћица 
Петко И. Гроздић, содар
Живка П. Гроздић, домаћица
На зиду жагубичке цркве, Петко Гроздић је 1959. године као 

велике добротворе уписао и подигао плочу на којој пише:
Никола М. Гроздић – земљорадник из Жагубице
Миља Н. Гроздић – домаћица из Жагубице
Петар Н. Гроздић – индустријалац из Жагубице
Даринка П. Гроздић – домаћица из Шапца
Илија Р. Гроздић – кафеџија из Шапца
Марија И. Гроздић – домаћица из Жагубице
Јанко Н. Гроздић – хотелијер из Шапца
Мара Ј. Гроздић – домаћица из Шапца
Петко И. Гроздић – содаџија из Шапца
Живка П. Гроздић – домаћица из Шапца
Драга Р. Здравковић – домаћица из Жагубице
Милена Лазаревић + Миладин Гроздић

Ктиторска плоча на зиду жагубичке цркве
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На породичном споменику на Доњошорском гробљу у Шап-
цу, поред Даринке Гроздић, Петрове жене, уклесано је и име 
Гроздана Гроздића који је умро 1932. године.

Према попису становништва Шапца из 1943. године, Пет-
ко Гроздић рођен је 1905. године од оца Илије и мајке Марице, 
рођене Јорговановић, а у Шабац је дошао 1910. године. Био је 
Петров и Јанков синовац. За Шабац је, ипак, најзначајнији Пе-
тар Гроздић.

Међу Гроздићима у Жагубици преноси се прича да је Петар 
као младић косио и да је у једном тренутку окачио косу на дрво и 
рекао да неће више да коси. Отишао је најпре у Свилајнац, а за-
тим даље. У породици се још прича да је као млади официр пре-
давао рапорт када је будућа краљица Марија дошла из Румуније 
за краља Александра, на српском и румунском, будући да је знао 
влашки.

 
Плац на коме је била родна кућа Петра Гроздића у Жагубици 

(снимак из 2015. године)
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Учествовао је у балканским и Првом светском рату где се 
истакао као ретко храбар официр. Та његова храброст донела 
му је девет рана и пажњу Краља Ујединитеља, наших и страних 
војсковођа. Одликован је многобројним високим одликовањима 
нашим, француским и чехословачким, а крај рата је дочекао у 
чину резервног пешадијског потпуковника. Био је први и до-
животни председник Пододбора резервних официра и ратника 
у Шапцу.

Удружење резервних официра и ратника формирано је 15. 
септембра 1919. године, када је за његовог председника изабран 
војвода Степа Степановић. Рад Удружења подразумевао је бри-
гу за материјална права и статус, пре свега резервних официра, 
али и борбу за очување ратних успомена и традиција на ратове 
1912-1918. Датум пробоја Солунског фронта резервни официри 
одабрали су за формирање Удружења, а тај датум прослављали 
су и као своју славу. Пододбор овог удружења у Шапцу и његов 
председник Петар Гроздић заслужни су, као главни иницијатори 
и неимари, за подизање споменика на Церу.

Споменици
Као један из редова бранилаца српске заветне мисли на Церу, 

Петар Гроздић истрајао је у великој и светлој мисији да сабе-
ре кости својих палих другова у првој победи српског оружја 
у Великом рату и подигне спомен костурницу. Иницијативу за 
подизање споменика званично је дао Пододбор Удружења ре-
зервних официра и ратника у Шапцу 1926. године, а израду 
нацрта споменика и потребну грађевинску документацију по-
верио инжењеру Сергију Багенском, шефу Хидротехничког 
одељења у Шапцу. Овај врсни стручњак пројекат је завршио 
до пролећа 1927. године и одмах је поднет краљу Александру I 
Карађорђевићу на одобрење и потпис.
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Петар Гроздић даноноћно је радио на обезбеђивању новца 
за градњу споменика, процењеног на 300 хиљада динара, а са 
председником општине текеришке Милутином Филиповићем и 
учитељем Станком Росићем, на откривању локација сахрањених 
српских и чешких војника. Отворене су бројне гробне раке на те-
ренима Јадра и Поцерине, а најмасовнија је била у селу Добрићу 
у којој је било сахрањено 300 Чеха. Код школе у Текеришу ис-
копане су кости 64 српска војника – рањеника које су зверски 
поклали Аустро-Угари приликом једног изненадног препада.

Земљиште за будући споменик поклонио је Цветко 
Живановић – Кукић, борац последње одбране, а радови су запо-
чети полагањем камена темељца у јесен 1927. године. Том при-
ликом уграђене су две повеље, једна Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца, а друга Чехословачке Републике. Зидари су били из 
околних села, радило се од јутра до мрака, а градњи су свакод-
невно присуствовали Сергије Багенски, Петар Гроздић и пред-
ставници текеришке општине.

Споменик, висок 18 метара, масиван као и сам догађај, урађен 
је у виду пирамиде са грбом и датумом Церске битке испод којег 
пише: Ваша дела су бесмртна. На врху је орао који у кљуну 
држи ловоров венац, а испод споменика је костурница у коју су 
похрањени остаци преко три хиљаде српских ратника, а са њима 
и кости војника 28. прашког пука. Свечано је откривен на Видов-
дан, 28. јуна 1928. године. Споменик је открио краљ Александар 
I Кaрађорђевић, а осветио епископ шабачко-ваљевски Михаило. 
Свечаном чину присуствовали су чланови Владе, дипломатски 
кор и представници војске. У име Чехословачке Републике при-
сутни су били Јан Сирови, начелник Генералштаба, Јан Шеба, 
посланик у Београду, и војни изасланик пуковник Ондреј Мезл. 
Овом чину присуствовао је и велики пријатељ српског народа др 
Арчибалд Рајс.
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Свечаност 
у Текеришу 
1928. године       

Краљ Александар 
открива споменик    

Крај споменика 
у Текеришу, 

августа 2014. године, 
одржана је централна 
републичка свечаност 

обележавања 
сто година од почетка 

Великог рата
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Петар Гроздић наставио је да брине о споменику и после 
свечаности. У фебруару 1929. године Пододбор Удружења ре-
зервних официра и ратника у Шапцу расписао је конкурс за чу-
вара костурнице, а месец дана касније новине бележе да ће у 
Текеришу код споменика бити засађен и уређен парк. Почетком 
1931. године председник Чехословачке Томаш Масарик одлико-
вао је Петра Гроздића Орденом белог лава 4. степена, а Сергија 
Багенског Златном медаљом I реда. 

Пред прославу 25 година од Церске битке 1939. године, Пе-
тар је изненада умро, а шабачка штампа приметила је да на про-
слави није било ни Чеха, иако је споменик подигнут уз учешће 
чехословачке Владе. 

Поводом десет године владавине краља Александра 
Карађорђевића, у августу 1931. године, у Шапцу су постављене 
спомен-плоче и на католичкој и на православној цркви, а 
благодарења су служена у обе цркве и синагоги. У православној 

Авионски снимак откривања церског споменика 1928.



75  

цркви говор је одржао Петар Гроздић. Годишњица је обележена 
и одлуком одбора општине шабачке да се Мачвански трг у Шап-
цу назове Трг Краља Александра I Карађорђевића.

Петар Гроздић биткама у миру истицао се колико и у рату. 
Борио се, пре свега, против заборава, али и да се достојно сах-
ране погинули.  У јуну 1931. године делегација ратника из Шап-
ца отпутовала је у посету француским друговима, а предводио 
је Петар Гроздић. Том приликом њега је одликовао председник 
Француске Пол Думер, а одликовање је уручено крајем 1932. 
године у Београду, када је председник Думер већ био покојни. 
Крајем исте године, на рођендан краља Александра, међу од-
ликованим Шапчанима био је и Петар Гроздић коме је додељен 
Орден Југословенске круне трећег степена.

Приликом боравка у Француској потпуковник Гроздић по-
звао је председника Вердена Виктора Шлетера да посети Ша-
бац, а када је овај велики пријатељ српског народа погинуо у 
железничкој катастрофи у Лањиу код Париза 24. децембра 1933. 
године, шабачки листови објавили су његово писмо упућено 
Петру Гроздићу 2. августа те године. Жалећи што му околно-
сти не дозвољавају да путује, Шлетер пише да би му као пред-
седнику Вердена било пријатно „да однесе поздрав народа са 
борбених поља Источне Француске херојском граду Шапцу, 
Југословенском Вердену...“ и да би био почаствован да „прими 
загрљај свог колеге Петра Гроздића, председника града Шап-
ца, великог инвалида, једног врлог међу врлима дивне Српске 
војске“. Председник Вердена још пише да је овом граду част да 
међу бројним одличјима поседује и Златну медаљу за храброст, 
коју му је у име „Њ. Вел. Петра I, краља Србије, Њ. Кр. Вис. 
Александар благоизволео подарити својим указом датираним, у 
Солуну, 17. августа 1916. год.“
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Ратнику Гроздићу, који се 
нагледао смрти, било је веома 
важно да се страдали достојно 
сахране, а места обележе. 
После споменика у Текери-
шу, Пододбор Удружења ре-
зервних официра и ратника у 
Шапцу иницирао је и градњу 
споменика у порти цркве,  а 
вађење посмртних остатака из 
масовне гробнице иза цркве 
почело је у јесен 1931. годи-
не. Били су то грађани Шапца 
које су аустроугарски војници 
44. пука, августа 1914. годи-
не, заточили у цркву где су 
три дана и три ноћи муче-
ни, без воде и хране, а потом 

стрељани. Ексхумирано је 157 лешева и похрањено у костурни-
цу испод споменика, који је  3. јуна 1934. године свечано открио 
краљ Александар. Пројекат споменика урадио је вајар Франо 
Менгел Динчић и то је први уметнички споменик у Шапцу.

  У априлу 1936. године још један велики гест пешадијског 
потпуковника Гроздића забележила је мала вест у шабачким но-
винама: „Удружење ратника и пријатеља пок. Сергија Багенског, 
бив. инж. у знак захвалности и поштовања према покојнику, по-
дигли су му на гробу, врло леп и импозантан споменик.“

Исто Удружење и његов председник припремали су и 
обележавање 25 година од Церске битке, а очекивало се да ће 
се свечана прослава „тог златног датума наше историје“ моћи 
мерити, „у погледу величанствености“, са свечаним освећењем 
споменика. Али, Петар Гроздић није дочекао прославу. Умро је 
у ноћи између 30. и 31. јула 1939. године. Према писању „Ша-

Споменик у порти цркве
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бачког гласника“, последњих 
дана био је сав ангажован око 
реновирања споменика и при-
према прославе. „Чести одлас-
ци на Цер били су заморни. 
Гроздићу је изненада позлило. 
Умро је брзо. Његову последњу 
жељу испунили су захвал-
ни ратни другови и Шапчани. 
Тело пок. Гроздића сахрањено 
је код Церског споменика са 
свим војним и грађанским по-
частима.“

Све заслуге Петра Гроздића 
заборављене су после Другог 
светског рата па је 1952. године 
Народни одбор Среза Јадарског 
тражио од Одбора шабачког да 
уклони Гроздићев споменик из 

Текериша и саопшти родбини да његове кости одмах пренесу на 
друго место, јер Петар Гроздић „није погинуо у Церској бици, 
но умро природном смрћу“. На захтев Јадрана Народни одбор 
Шапца одговорио је „да без обзира што је он био човек који је 
припадао монархији“, не би било ни хумано ни човечно да се 
његове кости после толико година покрећу, јер је он био учесник 
Церске битке у којој је рањен на неколико места, а и сам споме-
ник је подигнут његовом заслугом и на његову иницијативу. У 
допису се још каже да ово питање није требало ни покретати, 
„јер је Петар Гроздић човек који је имао заслуге за слободу свога 
народа и да, као такав, заслужује дужно поштовање и да може 
мирно лежати у земљи за коју се некада борио“. Тако је резервни 
потпуковник са 14 ордена остао крај својих сабораца на Церу, а 
тамо почива и данас.

Споменик Сергију Багенском 
на Доњошорском гробљу
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Погребна поворка Петра Гроздића: 
Из Рабаџилука према Церу последњи пут 

Мир крај сабораца: 
споменик Петра 
Гроздића на Церу  
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Краљ у Шапцу
У прву званичну посету Шапцу краљ Александар Ка-

рађорђевић  дошао је 3. јуна 1934. године, када је град имао 
четири ретке свечаности: шабачка црква славила је сто годи-
не постојања, у порти цркве откривена је спомен-костурница, 
освећен је Соколски дом, а преко новог моста прешао је први 
воз.

Према писању „Политике“, брујање авиона и пуцање прангија 
најавиле су свитање дана, а на улицама Шапца већ су биле гру-
пе сељака који су пристизали из Поцерине и Мачве целе ноћи. 
И Срем се „слегао у Шабац“, а лађа на Сави није престајала да 
крстари од обале до обале.

„Нешто пре 9 часова, улицама је прошла соколска музика, са 
две почасне чете. Они су отишли на железничку станицу. Тамо 
је већ било све спремно... Тачно у 9.27 часова, у станицу је ушао 
први шетни воз из Београда, који је уједно служио као извидни-
ца Дворском возу, којим ће допутовати Њ. В. Краљ. Улазак овога 
првог воза преко новоподигнутог моста Краљевића Томислава 
поздрављен је пуцањем прангија и звонима са саборне цркве. 
Композиција је била састављена од двадесет вагона и две локо-
мотиве накићене цвећем и заставама... Мало доцније јављено је 
да долази воз Њ. В. Краља... Звона и прангије огласили су дола-
зак Краљевог воза, који је ушао у шабачку станицу тачно у 9.30 
часова. Пала је команда: „Мирно“, а војна музика интонирала 
је државну химну. Први је сишао с воза Краљ. Он је у походној 
генералској униформи с лентом Карађорђеве звезде...“

Пошто је примио рапорт, Краљ је обишао и по-
здравио почасну чету, а онда је, у име Шапчана, Петар 
Гроздић, председник општине, „поднео Њ. В. Краљу со и хлеб и 
с неколико топлих речи пожелео му добродошлицу“.
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Петар Гроздић поздравља краља Александра Карађорђевића 

 Из воза у аутомобил: 
краљ Александар на железничкој станици у Шапцу
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Стара штампа бележи да је „Њ. В. Краљ благоизволео одли-
ковати Карађорђевом звездом IV степена с мачевима варош Ша-
бац и село Прњавор“, а у обраћању Шапчанима, поред осталог, 
рекао:

„Нема краја, нема села, нема куће која није дала свој 
данак. Али нико није поднео оно што је поднео Шабац и 
његова околина. Судбина која је била намењена Шапцу и чита-
вом овом крају била је најсвирепија и најсуровија. Она је била у 
најпотпунијем знаку огња и мача, уништења и разарања, у зна-
ку непријатељске подивљалости и безбожности... Трагови ратне 
пустоши и данас се виде најјаче у Шапцу. Обнова је спора и теш-
ка... Ви нисте данас онај Шабац од полета и цветања од некада, 
није то ни лако после свега што се преко главе претурило, али ви 
сте јунаци који ће и те препреке савладати.“

Краљ Александар пре поласка из Шапца даровао је нову 
заставу Шабачком певачком друштву, шабачкој сиротињи по-

После откривања споменика у порти цркве, 
краљу се обратио Драгомир Дража Петровић, 
председник Одбора за подизање споменика 
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клонио 30 хиљада динара, а преко председника општине Петра 
Гроздића подарио исто толико новца за довршење спомен-чесме 
код костурнице церским јунацима у Текеришу.

На свечаној седници одбора општине шабачке, 11. јуна, 
председник Гроздић реферисао је о одржаним свечаностима, 
одликовању Шапца и крштењу моста именом Краљевића То-
мислава, а затим предложио да се армијски ђенерал и маршал 
Двора Александар Димитријевић  изабере за почасног грађанина 
Шапца и да се, за заслуге које је учинио граду, једна улица назо-
ве његовим именом. Једногласном одлуком одбора Занатлијска 
улица названа је улицом ђенерала Александра Димитријевића. 
Одајући признање председнику општине, одборници су конста-
товали да је Петар Гроздић „својим лепим везама са утицајним 
личностима у нашој земљи, које је стекао својим пожртвовањем, 
родољубљем и заслугама у минулим ратовима за ослобођење и 
уједињење наше Отаџбине, - много допринео за напредак варо-
ши Шапца, за довршење радова на новом железничком мосту и 
за постављање железничке пруге у Шапцу“.

Карађорђеву звезду са мачевима IV степена, изасланик краља 
Александра Карађорђевића уручио је Шапцу 22. јула 1934. годи-
не. У сали хотела „Париз“, ађутант краља Александра, генерал 
Владимир Костић уручио је одликовање председнику шабачке 
општине Петру Гроздићу и том приликом рекао:

„Господине претседниче, предајући вам ово одликовање, част 
ми је изразити вам жељу Њ.В. Краља да оно служи за пример 
будућим поколењима како се служило и жртвовало своме Краљу 
и отаџбини. Шабац је уистини град који је највише осетио ратне 
тешкоће, који се истински жртвовао и који ово одликовање пот-
пуно заслужује.“

У име Шапчана захвалио се Петар Гроздић и рекао да ће тај 
орден, уз још два одличја, Француске и Чехословачке, сведочити 
пред нараштајима о „високој части и јунаштву Шапца“, а затим 
је у хотелу „Париз“ приређен банкет
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На рођендан престолонаследника, 6. септембра 1934. године, 
краљ Александар одликовао је већи број Подринаца и Шапчана, 
међу којима су били тадашњи и бивши председник шабачке оп-
штине: Петар Гроздић одликован је Орденом Светог Саве другог 
реда, а Љубомир Павловић Орденом Светог Саве трећег реда. 
Била су то последња одликовања која је потписао Александар 
Карађорђевић. Убијен је 9. октобра 1934. године у Марсеју. Пе-
тра Гроздића, међутим, нису заборавили ни краљеви намесници 
који су га, крајем 1936. године, одликовали Орденом белог орла 
петог реда. Да би преживела, Петрова породица је током Другог 
светског рата његово ордење мењала за брашно.

Демократа у политици
Петар Гроздић био је демократа по убеђењу, а тако се и стра-

начки опредељивао. Одмах после Првог светског рата, месне 
организације грађанских странака почеле су да обнављају рад 
и покрећу партијске листове. Месна организација Демократске 
странке у Шапцу почела је рад 12. јуна 1920. године, а у њен од-
бор, 26. јуна 1921. године, изабран је Петар Гроздић. После рас-
цепа у Демократској странци, на присталице Љубе Давидовића 
и Светозара Прибићевића, 25. марта 1924. године изашла је гру-
па окупљена око Прибићевића и формирала Самосталну демо-
кратску странку (СДС). Петар Гроздић определио се за СДС.

Решењем великог жупана, Петар Гроздић изабран је у Одбор 
општине шабачке у мају 1929. године, а у априлу наредне го-
дине бан Дринске бановине поставио га је за првог члана суда. 
На изборе, одржане 8. новембра 1931. године,  одазвао се мали 
број Шапчана, а кривица је приписана председнику општи-
не Љубомиру Павловићу и делу одборника па је окружни ин-
спектор у Шапцу, 18. новембра 1931. године, предложио бану 
да се смене са дужности председник општине, један кмет и 13 
одборника. Министар унутрашњих послова је 29. марта 1932. 
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године усвојио предлог бана Дринске бановине о смењивању 
општинске управе, а бан је, решењем од 2. априла 1932. сменио 
председника Љубомира Павловића, два кмета и 16 одборника, 
па поставио за председника општине дотадашњег кмета Петра 
Гроздића. Именован је 10. априла 1932. године.

Југословенска радикално-сељачка демократија (ЈРСД) осно-
вана је 15. децембра 1931. године, а локална организација у 
Шапцу формирана је 6. септембра 1932. године. За председни-
ка је изабран Драгомир Петровић, а за потпредседнике Ђорђе 
Јовановић и Петар Гроздић. На првом конгресу странке у Бео-
граду, 20. јула 1933. године, донета је одлука да се назив стран-
ке промени у Југословенску националну странку (ЈНС). Али, 
већ у јуну 1934. године у Шапцу је дошло до сукоба у месној 
организацији ЈНС, а када је 1935. основана Југословенска ради-
кална заједница (ЈРЗ) један део радикала ушао је у ЈРЗ. Петар 
Гроздић остао је веран Југословенској националној странци. У 
јуну 1935. године дао је оставку на место председника шабачке 
општине.

После пада владе Богољуба Јевтића, 24. јуна 1935. године, 
Југословенска национална странка престала је да ради. У јуну 
1937. године Петар Гроздић учествовао је у обнављању рада 
странке, када је изабран за потпредседника Месног одбора. Али, 
крајем новембра 1937. године, решењем Банске управе смењено 
је Градско веће, на челу са Илијом Поповићем, и постављено 
ново, опет на челу са Илијом Поповићем. Циљ ове смене био је 
да се из Градског одбора уклони 18 већника припадника ЈНС, од 
којих су шесторица били чланови Месног одбора ЈНС.

После учешћа на скупштинским изборима 1938. године није 
више било запаженог рада Југословенске националне странке у 
граду и околини. 
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Брига за човека
Гроздићи су се у Шапцу бавили разним пословима. Сачуван 

је један уговор, од 26. априла 1921. године, из којег се види да је 
Петар Гроздић своју фабрику сода воде и ликера продао брату 
Јанку Гроздићу. Осим тога, Јанко је 1923. регистровао шпеку-
лативну радњу, а 1927. механско-кафанску; Петко је 1928. имао 
кафану, а Петар 1925. винарско-ракиџијску радњу. Исте године 
Петар је отворио и фабрику леда у Рабаџилуку. У „Шабачком 
гласнику“ захвалио се машинисти Милану Николићу за „зна-
лачко монтирање“ и написао: „Видећи да је у Шапцу од велике 
потребе једна фабрика за прављење леда, да би се Шабац могао 
снабдевати чистим ледом и једаред се оканути оног препотоп-
ског прибирања леда из бара у коме  је могло бити и заразних 
бакцила штетних по здравље човечије, решио сам се те сам исту 
набавио и донео у Шабац“. Потписао се као фабрикант леда. Две 
године касније „Политика“ је, под насловом „Велика експлозија 
у Шапцу“, известила да је Шабац био будан 7. августа због 
експлозије фабрике леда Петра Гроздића у Артиљеријској ули-
ци (Владе Јовановића). Детонација је била „ужасна“, пламени 
стуб дизао се до сто метара, а „деца и жене падали су бесвесно 
на подове и по двориштима“. Штета је била огромна, јер су од 
фабрике остали само зидови.

О каснијим пословима Петра Гроздића има мало података. 
Према огласу у „Шабачком гласнику“, од 4. маја 1930. године, 
три године после експлозије која му је уништила фабрику, по-
ново је почео да производи лед.

Без обзира шта је радио или на којој је функцији био, Петар 
Гроздић увек је радио за опште добро и бољег човека. У јуну 
1924. године, како обавештава шабачка штампа, кафеџија Петар 
Гроздић „приликом испита у овд. основним школама дао је на 
поклон одличним ђацима и то 20 ком. књига Ратничких читан-
ки од г. Нушића и 20 ком. књига Војничких читанки од Војводе 
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Путника“. Обичај да на крају школске године поклања књиге 
добрим ђацима није прекидао ни када је био председник општи-
не, а у захвалницама школа подвлачено је да су све књиге ди-
вот издања (посебно, раскошно опремљена издања). Његово име 
увек је било и међу добротворима општинског азила стараца, 
како су називали дом за најстарије бескућнике у граду, оне који 
би без помоћи „скапали негде за плотом“, а налазио се  у „жутој 
кући на крају улице Стојана Новаковића“. 

У лето 1932. године постарао се и за мало излетиште, што је 
било важно за нездрав град опасан барама, какав је тада био Ша-
бац: „И Шабац ће добити ваздушну бању не нешто велико али 
ипак добро. Господин Петар Гроздић, дао је у малом општин-
ском забрану раскрчити шуму, проредити, да може послужити 
лети за излете. У њој је направио стазе, тако исто и пут до за-
брана лепо оправио. Мутник расчистио и направио од њега као 
мало језеро. Клупе у шуми направио. Направио и једну бараку 
за безалкохолна пића и разне мезелуке, а направио је и једну ба-
раку где се у случају рђавог времена може свет склонити...“

Када је у пролеће 1933. године у Шапцу основан Тенис 
клуб, иницијаторе је Петар Гроздић помогао „у сваком погле-
ду“. Удружење резервних официра и ратника дало је свој плац за 
изградњу игралишта у башти хотела „Париз“, а план игралиш-
та урадио је и радове надзирао Гроздићев пријатељ инжењер 
Сергије Багенски. Због тога је Управа клуба, „знајући да цени 
помоћ моралну и материјалну“, Петра Гроздића изабрала за свог 
почасног председника. 

На његову иницијативу, 1933. године, у просторијама Кола 
српских сестара отворено је забавиште. Решавајући ово важно 
„родитељско и дечје питање“,  лично се постарао да се просторија 
бившег дечјег склоништа уреди и опреми, а када су му саопшти-
ли да још једино недостаје пећ, наредио је „да се ова донесе од 
њега и постави у оделење, где је потребна“. Боравак у забавиш-
ту био је бесплатан.
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Иако рођењем није био Шапчанин, Петар Гроздић је Шабац 
сматрао својим градом, поштовао његову традицију и разумео 
га боље од многих рођених у њему. Познати новинар Радивоје 
Марковић пером је сведочио о сахрани Васе Андолије, чија је 
дружина за Шабац била важна колико и Цицварићи:

„Када су сахрањивали Васу Андолију, 2. фебруара 1934. 
године у Шапцу, изгладнело и злопаћено тело Циганина – сви-
рача изнели су из цркве, после опела, најугледнији шабачки 
трговци са председником општине Петром Гроздићем на челу, 
а опроштајни говор одржао је Љубомир Павловић, директор 
гимназије у пензији. Црква је била крцата, а у погребној повор-
ци учествовало је 40 музиканата у народној ношњи, док су на-
пред ношени орден Светог Саве петог степена и виолина. Тако 
је Шабац одао последњу пошту једном свирачу, последњем из-
данку своје и њихове славе....“

Породица и потомци
Петар Гроздић био је ожењен Дарин-

ком, рођеном 1880. године у Свилајнцу, 
која му је родила десеторо деце. Унуци-
ма су се продужили у две ћерке: Дрини, 
која је била удата у Ваљево, у Пашиће, и 
Милици која је остала у Шапцу. Најмлађу 
Наталију, која је 1919. рођена у Шапцу, 
убили су четници 1942. године.

 Надгробни споменик на Доњошорском 
гробљу у Шапцу сачувао је лик Даринки-
ног и Петровог сина Гроздана, уз чије име 

су погрешно записане године и рођења и смрти. Према матичној 
књизи умрлих, имао је 22 године када је, 2. септембра 1930. го-
дине, умро од туберкулозе плућа. Две године касније, Гроздићи 

Даринка Гроздић
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су изгубили и најмлађег сина Бранислава који се утопио на 16. 
рођендан.  О умирању друге деце нема података.

Бранислав Гроздић био је шегрт у столарској радионици 
браће Свејковски у Шапцу. Трагедију о дављењу младића „Ша-
бачки гласник“ овако је описао: „Момци г. Браће Свјековски 
столара овд: Светислав Јовановић, Стојан Малетић, Бранко 
Гроздић и Данило Ковачевић, браварски радник поранили су и 
дочекали Ђурђевску зору, па као обично хтели су да насеку зе-
ленило да заките домове. Али како парк од Краља Александра 
улице раздваја велика бара узму чамац г.г. Свејковски у намери 
да дођу до парка. Пошто су прешли у парк и набрали зеленила 
пођу истим путем натраг. На 10 м од обале из чамца испадне 
Брана Гроздић када је пао у воду ухвати се за чамац у намери да 
у њега уђе. Али се у том моменту чамац преврне и из њега ис-
падну остала тројица...“ Двојица момака некако дођу до ограде 
која је била у близини, а Брана и Данило се утопе.

Исти лист бележи да је отац Данила Ковачевића био врло си-
ромашан па је Петар Гроздић о свом трошку сахранио обојицу 
и да су положени у једну гробницу. Поводом трагедије, изјаве 
саучешћа Петру Гроздићу упутили су краљ Александар и 
Војислав Маринковић, председник Министарског савета.

Брана Гроздић и Данило Ковачевић Гроздан Гроздић
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Брана Гроздић, према матичној књизи умрлих, рођен је 6. 
маја 1916. године у Прћиловици, Алексинац, област нишка. И 
Данило је рођен исте године, а његови родитељи доселили су 
се у Шабац 1920. године из Петровог Села у Лици. Данас, на 
шабачком Доњошорском гробљу, део приче видљив је на спо-
менику који је шездесетих година прошлог века подигла „мужу, 
своме сину и његовом другу“ Милка Ковачевић, Данилова мајка.  
Поред њихових гробова сахрањени су: Петрова жена Даринка 
Гроздић, која је умрла од „водене болести“ 1942. године, син 
Гроздан, ћерка Милица (1905-1983), њен муж Драгутин Прокић 
(1895-1942) и њихова ћерка Милена (1927-1995). 

Петрови потомци, према оскудним причама  које су се при-
чале у породици, кажу да је ћерка Милица била, по тврдоглаво-
сти, најсличнија оцу. Заљубила се у сиромашног конобара, отац 
ни да чује, а она, после 
операције слепог црева 
побегне из болнице. Пе-
тар за њима слао жандар-
ме, али без успеха. Мили-
ца се удала за Драгутина 
Прокића, кафеџију, ро-
дом из Азање, а живели 
су у кући до Петрове, у 
улици Владе Јовановића 
број 20. Милица је роди-

Милица Гроздић-Прокић 
(десно) са стрином 

Маром Гроздић 
1959. године 

на Петровом гробу 
крај церског споменика 
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ла троје деце, две ћерке (Милену и Љубицу) и сина, коме је дала 
очево име - Петар. Њени потомци данас живе у Шапцу: Петрове 
ћерке Марица и Драгица и њихова деца. Ћерка покојне Милене 
живи у Енглеској, а Љубичина ћерка Вукица са својом ћерком у 
Београду. 

Јанко Гроздић
Петров млађи брат Јанко рођен је 1889. године у Жагуби-

ци. У Шапцу је почео као обалски радник, на истовару бродова 
на Сави, а завршио као један од најпознатијих хотелијера. Са 
Петром је био и у послу и у акцијама па је, поводом церске све-
чаности 1928. године, одликован Орденом Светог Саве трећег 
степена. Наредне, 1929. године, Јанко је био међу оснивачима 

 Башта „Париза“ 1935. године
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Подринске продуктне банке у Шапцу, а на крају исте године по-
стао је закупац хотела и биоскопа „Париз“. После реновирања, 
хотел је 1930. године добио и летњу башту. Према писању „Ша-
бачког гласника“, башту је „подигло удружење резервних офи-
цира и ратника, а на имању г. Лазе Куртовића, рентијера овд. 
које је имање г. Лаза уступио резервним официрима на уживање 
за 10 година“.

Јанко Гроздић оженио се Шапчанком Маријом Одоровић 
1920. године. Живели су у улици Јове Курсуле, у кући са про-
страним подрумом где су се из комшилука склониле жене са де-
цом када су Немци 13. априла 1941. године напали Шабац топов-
ском паљбом из Кленка. Јанко је пошао у „Париз“ да им донесе 
нешто за јело. На путу је рањен шрапнелом и после два дана 
умро је у Бановинској болници. На Камичком гробљу сахрањен 

је 16. априла као прва цивил-
на жртва у Шапцу на почетку 
Другог светског рата.

Хотел „Париз“, са истоиме-
ним биоскопом, наследили су 
његова жена Мара и синовац 
Петко који су, јуна 1946. годи-
не, пресудом Окружног суда 
у Шапцу проглашени кривим 
„што су за време окупације 
привредно сарађивали са оку-
патором“, тако што су му „Па-
риз“ ставили на располагање у 
коме су се приказивали „фил-
мови непријатељског фил- 
мског предузећа, који су има-
ли пропагандни карактер про- 
тиву Н.О.Б.“ Поред осуде 
на конфискацију биоскопа 

  Јанко Гроздић 
(1889-1941) 

са супругом Маром 
(1893-1980)
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„Париз“, Мара и Петко 
осуђени су и на губитак 
„активног и пасивног из-
борног права за време 
од 2 године и да плате 
по хиљаду динара“. Као 
олакшавајуће околности 
наведено је да је Мара у 
годинама, а Петко сакат.

Преузимајући влас-
ништво над биоскопом, 
држава је старом „Пари-
зу“ променила и изглед. 
Тако, у октобру 1950. го- 

дине, директор биоскопа тражи од Повереништва комунал-
них послова Г.Н.О. да се зазидају четири прозора „долња из 
дворишта“ као непотребна, „постиже се боље загревање сале, 
мање се чује ларма из дворишта а и деца стално лупају стакла“. 
Осим прозора, тражено је и да се врата пребаце „према пошти“ 
због „галаме од пумпе за воду“. Преправке су одобрене већ су-
традан, с тим да се радови изведу „са својом радном снагом и 
материјалом“.

Чувени шабачки биоскоп срушен је 1963. године и на том 
месту подигнута робна кућа. Прича о „Паризу“ полако одлази са 
генерацијом бивше деце која су у њему гледала прве филмове, 
а о споменицима Гроздића на Камичком гробљу брину Марини 
Одоровићи, јер ни Јанко ни Петко нису имали деце.

Сергије Багенски
Инжењер Сергије Багенски дошао је у Шабац као емигрант 

1921. године. То сведоче уписнице Шабачке гимназије, јер је у 
ову школу уписао, школске 1921/22. године,  своју децу: синове 

  Петко Гроздић (1905-1967) 
са супругом Живком (1916-1981)
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Игора и Олега и ћерку Аркадију. Према податку из претходног 
школовања њихове деце Багенски су, Катарина и Сергије, дошли 
у Србију из Италије. 

У Шапцу је Сергије Багенски радио као шеф Хидротех-
ничког одељења, а јуна 1930. године изабран је за директора 
уједињене Мачванске водне задруге и на тој дужности остао 
до смрти. У једној посети Хидротехничком одељку, 1923. го-
дине, репортер „Радикала“ доживео је рад тридесетак људи у 
девет соба као „мали свет, апсорбован апстракцијама, тачкама, 
линијама, бројевима“ који „шумори лагано и непрекидно“ као 
кошница. Шефа те кошнице, Сергија Багенског, описао је као 
енергију, жилавост и ведрину чији „кратак нос, окренут горе, 
весео, раблеовски пркоси“. 

Поплаве у овом крају вековима су уништавале летину и до-
носиле дуготрајну глад. Освајачи нису много марили за мочвар-
ну Мачву и град опасан барама, а у ослобођеној Србији радило 
се углавном кулуком и без стручног надзора. Прекретница је на-
ступила одмах по завршетку Првог светског рата када је виши 

Прво хидротехничко особље у Мачви 
(Сергије Багенски други здесна)
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инжењер Сергије Багенски, шеф тадашњег Хидротехничког 
одељка  Министарства пољопривреде и вода у Шапцу, добио зада-
так и широка овлашћења да припреми пројекте за обезбеђивање 
од поплава и исушивање водоплавних терена. Програми екипе 
инжењера Багенског били су у наредним деценијама основа за 
извођење многих хидротехничких и мелиорационих захвата, а 
сам Багенски, према сведочењима савременика, ноћи је прово-
дио над нацртима и другом документацијом, а преко дана бдео 
на градилиштима.

Одмах по доласку у Шабац, Сергије Багенски залагао се за 
изградњу водовода, што Шапчани нису разумели. Под насловом 
„Једно излишно бацање пара“, 24. маја 1923. године, „Шабачки 
гласник“ пише: „Неки дан овдашњи хидротехнички одељак, у 
коме раде Руси, видели смо како нешто по Шапцу мере. Запита-
ли смо их шта то мере и добили смо одговор да мере за водовод 
Шапца, јер ће воду за Шабац довести из Саве за потребе Шапца, 
пошто, кажу, вода у овдашњим артерским бунарима не ваља. На 
овај одговор ми смо се тако слатко насмејали...“

Одговор струке није објавио исти лист већ „Радикал“ у 
два наставка. Сергије Багенски писао је о европским нормама 
потрошње воде, резултатима анализе воде у тадашња четири 
артеска бунара у Шапцу, ризицима употреба воде из обичних 
бунара и објашњавао колико је исправна вода значајна за здрав-
ствену безбедност становништва. На крају, Багенски је позвао 
грађане да дођу у Хидротехнички одељак где ће им све што их 
интересује бити објашњено, уместо „ што прикупљају вести на 
улицама или у кафани“.

Радови на изградњи водоводне мреже у Шапцу започети су 
1930. године, а завршени 1937. и обухватала је Карађорђеву, 
Јевремову, део Масарикове и улицу Цара Душана.

Сергије Багенски био је један од ретких Шапчана који је 
сву своју стручност и људскост ставио на располагање граду. 
Пријатељ са Петром Гроздићем, на чију је иницијативу  грађена 



95  

спомен костурница у 
Текеришу, Багенски је 
постао технички и ин-
структивни творац ко-
стурнице. Све је радио 
без накнаде, а радове 
је контролисао свакод-
невно. Зидар Радиша 
Васић из Горње Бадање 
сећао се да је Рус био 
строг и „нагонио их да 
скидају са зида и по не-
колико стена, само зато 
што један камен, по ње-
му, није одговарао“.

Споменик је на Ви-
довдан 1928. године све-
чано открио краљ Алек-
сандар Карађорђевић, а 
после церске свечано-
сти међу одликованим 
грађанима из „наше об-
ласти“ био је и Сергије Багенски који је добио Орден Светог 
Саве петог степена. У јуну наредне, 1929. године, постао је од-
борник шабачке општине.

 Сергије Багенски умро је 13. новембра 1933. године и 
сахрањен на Доњошорском гробљу. Имао је 54 године и ва-
жио за веома цењеног становника града. Стара шабачка штам-
па је забележила да је „пок. Сергија до вечне куће испратило 
многобројно грађанство Шапца. Са балкона Суда општине, од 
покојника се, у име суда и одбора општинског, опростио г. Ђока 
Јовановић, управник Шабачке извозне банке, изневши услуге 
пок. Багенског, које је он добровољно чинио, како око подизања 

Багенски (на врху споменика) 
са зидарима у Текеришу 1928. године
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споменика на Церу, Гучеву и у Шапцу, тако и око подизања мно-
гих општинских објеката...“ Последњи се од Сергија Багенског 
опростио „са пуним очима суза“ Петар Гроздић, председник ша-
бачке општине. 

Према Матичној књизи умрлих, Сергије Багенски рођен је 
у Томбову. Не пише које године. Од Багенских више нико није 
сахрањен у Шапцу нити има података шта је било са члановима 
његове породице. Он сам почива, ван руске парцеле, међу Шап-
чанима.



97  

МИХАИЛОВИЋИ:  
КУЋА ОД ДОБРИХ ДЕЛА

Филип и Ангелина Михаиловић доселили су се из Љубовије 
у Шабац 1908. године, да би се деца лакше школовала. А деца, 
њих једанаесторо, оправдали су очекивања родитеља. Били су 
професори, лекари, судије, адвокати. Неки су се у Рабаџилуку 
родили, а сви бар гимназију завршили. За Шапчане је, ипак, др 
Митра Михаиловић била посебна. 

Причу је започео њен отац када је из Солотуше на Тари до-
шао у Љубовију, јер у селу није било перспективе за сву браћу, 
оженио се Ангелином Марковић и отворио винарску радњу 
у којој су обоје радили, а старија деца чувала млађу. Када су 
закључили да у Љубовији не могу даље да школују децу, реши-
ли су да се селе у већи град. Храбрија Ангелина предлагала је 
да иду у Београд, чак су гледали и неку кућу код Коларца, али 
се Филип бојао да је Београд „велики залогај“ за њих и пред-
ложио да прво иду у Шабац, а после ће видети. Шабац је у то 
време био извозничко место, перспективан град на граници. 
Михаиловићи су најпре живели у кући на десном ћошку ули-
ца Владе Јовановића и Војводе Мишића, тада Артиљеријске и 
Болничке. Приземна, ниска бела кућа мањим делом излазила је 
на садашњу улицу Владе Јовановића, а већим, дужим делом на 
улицу Војводе Мишића, одакле се улазило у двориште, дугачко 
до мале гимназијске капије. Двориште је са задње стране било 
омеђено плацем куће Тољевића, а сама кућа Тољевића била је у 
улици Владе Јовановића испред куће Михаиловића. Данас је, на 
месту те две куће, зелена површина и једна од зграда Мазиног 
блока.

У кући на ћошку Михаиловићи су становали док нису, по-
сле Првог светског рата, купили готову кућу у Владе Јовановића 
број 19. Та кућа је у почетку имала четири узана прозора, која је 
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Митра Михаиловић, последња власница, преправила у два тро-
крилна, за сваку собу до улице по један, и направила соклу од 
камена на уличној фасади.

 Др Митра Михаиловић рођена је 14. новембра 1896. го-
дине у Љубовији. Студије медицине завршила је у Лиону, у 
Француској, 10. јуна 1924. године. Исте године, 1. јула, почела 
је да ради у Суботици, где је 1925. године добила дозволу за 

Филип и Ангелина са децом, почетком 1922. године
У другом реду стоје, с лева на десно: Мирјана, Здравко, 

Митра, Милутин, Милица, Милан и Десанка
У првом реду, с лева на десно: Спасенија (стоји), Ангелина 
(седи), Јелена (седи), Филип (седи), Коста-са капом (стоји) 

и Мирко (стоји изнад Косте)
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приватну праксу. За асистента Оп-
ште болнице у Шапцу постављена 
је 1. јуна 1926. године. Медицински 
свестрано образована, докторка Ми-
тра успешно је радила као интерни-
ста, гинеколог-хирург, инфектолог и 
радиолог. Иако физички слаба, пози-
ву је била потпуно предана. Митра је 
као дете оболела од дечје парализе и 
целог живота била хрома, са краћом 
левом ногом и деформисаним стопа-
лом, па је носила ортопедске дубоке 
ципеле. 

Била је најбољи ђак у гимназији и 
професори су сву њену млађу браћу 
и сестре прекоревали: Како је могла 

Митра а ви не можете! Вредна, радна и одговорна устајала је у 
пет сати да, пре поласка у школу, штрика чарапе за укућане, а 
када се враћала, од капије је скидала школску кецељу и почињала 
да ради. У њеној причи о Исидори Секулић, која јој је предавала 
немачки, сестрићи су открили да она у школи није учила фран-
цуски и питали је где је научила језик за студије у Француској. 
Одговорила је да је млађи брат пао из француског па је она учи-
ла да би њему давала часове да поправи оцену. Тај брат је Милу-
тин, касније студент Јована Цвијића који је хтео да га остави за 
асистента, али када је чуо да зна само један страни језик рекао 
је да не може јер, по тадашњим академским критеријумима аси-
стент без знања два страна језика није долазио у обзир. Тако је 
Милутин Михаиловић (п)остао гимназијски професор, касније 
и директор Гимназије и писац уџбеника, али није остварио ака-
демску каријеру. 

Митра је матурирала у Београду, где су организовани убрза-
ни курсеви и полагање за оне који су изгубили године за време 

Др Митра Михаиловић
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рата, а пошто је од детињства желела да буде лекарка, отац је 
послао у Француску на студије, у Лион. Динар је тада имао под-
логу у злату и вредео у иностранству као франак. Отац јој је 
слао новац две године, а онда више није могао па је она тражила, 
и добила, стипендију од председника лионске општине, чувеног 
Едуарда Ериоа.

За време студија тамо се једног лета оперисала и остала, на 
штакама, да унапред похађа вежбе, како би што пре стекла услов 
да полаже испите. Тако је за четири и по године завршила ме-
дицину у Француској, „да се скине оцу са врата“. Вратила се у 
Југославију, а како је држава распоређивала државне службени-
ке почетнике, министарство је послало у Суботицу. Већ следеће 
године отац је молио да дође у Шабац и помогне око издржавања 
породице, а она молила министарство за премештај, и добила. 

Професор Милутин Михаиловић 
са својим ученицима у Шабачкој гимназији



101  

Почела је да ради у шабачкој болници, а у својој кући отвори-
ла приватну ординацију. Одмах се придружила и Колу српских 
сестара, у чијој је управи била њена професорка из гимназије 
Божица Јовановић, такође становник шабачког Рабаџилука. 
За делатност у Колу српских сестара, од рада у Дому Кола и 
предавања женама по селима до иницијативе за оснивање ам-
буланте за сиромашне, докторка Митра добила је Орден Светог 
Саве V реда. 

После ослобођења политком болнице писао је карактери-
стике за све лекаре. За др Митру Михаиловић, 20. јануара 1945. 
године написао је: „Др Митра Михаиловић, гинеколог-хирург и 
интерниста. Стручно је спремна. На раду је пожртвована. Однос 
према болесницима добар. Социјална је и хумана. Карактер-
них особина добрих. Пре окупације није припадала ни једној 
политичкој групи, али је била присталица монархије и србофил. 
За време окупације држала се добро. Данас показује симпатије 
за НОП и прилично је активна. Пожртвовано је радила у војној 
болници, иако је физички слаба и болешљива.“

У мају наредне године докторка Митра тражила је да буде 
пензионисана, а када је Министарство народног здравља одбило 
њен захтев дала је оставку на државну службу. У оставци, која 
је заведена 23. маја 1946. године, др Митра Михаиловић је на-
писала.

„Саопштено ми је решење Министарства народног здравља 
Србије Бр. 3897/46 по коме не могу бити пензионисана, јер не-
мам пуних 50 година и способна сам за привређивање. Пошто 
сам као лекар свесна свог здравственог стања, што је изложено и 
у лекарско-комисијском извештају, принуђена сам да поднесем 
оставку на државну службу.

Да би се правилно оценио овај мој поступак, изнећу укратко 
свој рад. У тој болници сам 20 година као секундарни лекар; 
касније асистент; четири године радила сам на гинеколошком 
одељењу, 16 година на инфективном и интерном одељењу. Ско-
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ро за цело време била сам једини секундарни лекар, па сам по-
ред своје редовне дужности радила на свим одељењима, где се је 
потреба указивала, каткад у исто време на 2-3 одељења. Вршила 
сам замену шефова одељења, које су трајале по неколико ме-
сеци па и целу годину. Радила сам у апотеци 18 месеци. У по-
четку службе имала сам свакодневно дежурство, касније други 
или трећи дан. Свој годишњи одмор никад нисам провела изван 
своје куће, јер ми материјалне прилике нису дозвољавале, па сам 
се и за то кратко време увек одазивала болничкој служби, кад је 
потреба захтевала. Сем тога мој приватни живот био је скопчан 
са великим трзавицама и тешким обавезама. За ово време била 
сам два пута врло тешко болесна и као последица је хронич-
на анемија, коју сам систематски лечила последњих 10 година. 
Своју службу сам у истини вршила до крајње границе и физичке 
и нервне исцрпљености и осећам да више не могу да издржим 
тај напор, јер због инвалидитета леве ноге ход ми из године у 
годину постаје све тежи, моје опште стање лошије.

Молим да се ови моји разлози приме и да ми се оставка ува-
жи пошто не могу бити пензионисана.“

Уместо уважене оставке, Митру је 19. новембра 1946. годи-
не сачекала одлука Окружног народног одбора у Шапцу да се 
поставља за вршиоца дужности управника Окружне болнице у 
Шапцу и још да и „даље врши дужност асистента Унутрашњег 
одељења исте болнице“. Нема писаних трагова о расплету, али је 
извесно да је, према евиденцији од 20. јуна 1947. године, наста-
вила рад у унутрашњем одељењу и бављење приватном праксом, 
али не и ко је био управник до 1951. године, када је ту дужност 
преузео др Чеда Кнежевић, специјалиста за грудне болести.

У анкетном листу, који су одмах после рата попуњавали сви 
лекари, на питање о деци др Митра је навела да има сестричину 
од 22 године о којој брине. То је била Иванка Николић, ћерка 
Митрине старије сестре Мирјане, која се удала за златара Мило-
рада Николића и која је рано умрла и за собом оставила Иванку 
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и Александра – Лала. Отац је задржао Лала у својој кући, а Ми-
тра узела Иванку. Одгајила је и школовала као своје дете (завр-
шила шумарски факултет), удала и после очувала и њену ћерку 
Митру. 

Докторка Митра одгајила је и децу своје сестре Спасеније 
Шкорић, Мирјану и Љубомира – Баћка. Њихова сећања везана 
су за људе и догађаје од 1951. до 1960. године, када су се одсе-
лили за Београд, пошто је др Митра кућу продала општини. Ве-
лика кућа Михаиловића била је погодна за мало предузеће, као 
што је Стамбена задруга, које више нема. Капија је закатанчена, 
а кућа препуштена зубу времена.

У свом тестаменту др Митра је, између осталог, написала: 
„Немојте никакав споменик да ми подижете. Ја сам себи споме-
ник за живота подигла.“ Као своју децу одгајила је троје сирочића 
својих сестара, а мисију Кола српских сестара да помаже сиро-
машним и угроженим пренела је и на илегалце комунисте за вре-
ме Другог светског рата, чији су идеали били социјална правда, 
иако она сама никада није била члан ниједне партије. Данила 
Зеленовића, студента медицине, из избегличке породице, родом 
из Херцеговине, запослила је као болничара, да га склони са 
улице и од полиције. У њеној кући је и живео осам месеци. Ту 
је долазио и његов брат Душан, професор гимназије, и вереница 
Нада Чалић, такође студент медицине и комуниста. Данило је 
после погинуо у партизанима, а Нада доспела у концентрациони 
логор. После рата завршила је медицину, удала се и постала др 
Нада Чалић – Перишић, познати лекар и професор на факулте-
ту.

Брига за друге, која је красила др Митру, исписала је и једну 
посебну причу о становнику шабачког Рабаџилука, Русу еми-
гранту, колеги, по годинама вршњаку њеног оца - др Констан-
тину Мазурину, не само због пријатељства које их је везивало, 
већ и због хуманог и брижног односа према њему кад је остао 
стар и сам. Породично пријатељство са др Мазурином, започето 
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још за време живота његове супруге Лидије, настављено је и 
после Лидијине смрти. Др Митра је била његов ослонац у старо-
сти, свакодневно је долазио у њену кућу, бринула је о њему и 
гледала га у болести, а кад је умро и сахранила га. И све то у 
време кад јој је кућа била пуна оних о којима је бринула и (туђе) 
деце које је гајила. Др Мазурин је био сведок и учесник живота 
фамилије Михаиловића и у рађању и у смрти, а заузврат је у 
кући др Митре нашао сигурност, бригу и пажњу који су му били 
неопходни у дубокој старости. Сви Михаиловићи су се према 
њему односили са крајњим поштовањем, јер су знали његове 
духовне вредности, ценили његову образованост, знање, струч-
ност и хуманост, као и оданост и саосећања према фамилији у 
њеним тешким тренуцима.

Некадашња кућа др Митре Михаиловић 
у улици Владе Јовановић број 19
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Филип Михаиловић банкротирао је у економској кризи три-
десетих година (глобални економски крах од 1928. до 1939. го-
дине)  и кућа је требало да оде на измиривања дугова. Митра је 
прихватила дуг, који је отплаћивала до 1943. године, и тако је, 
после очеве смрти, кућа остала докторки Митри, а не свој деци. 

Митрина мајка Ангелина дуго је боловала и умрла 1933. го-
дине. Сахрањена је у гробници, коју је по њеној жељи Митра 
саградила на Доњошорском гробљу, а потом је пренела и кости 
сестре Мирјане. У моменту Ангелинине смрти, најмлађи син 
Коста имао је 16 година, те га је Митра одгајила просто као сина, 
јер је разлика између њих била 21 годину. Јако га је волела и по-
носила се његовом академском каријером. Кад се родио, нико од 
старијих сестара није хтео да га погледа, јер су оне биле девојке 
за удају, а мајка родила дете. Сматрале су да је то неприлично. 
После је испало да је од све деце, својим радом и способности-
ма, он највише постигао.

Образовани, радни и хумани, Михаиловићи су оставили све-
тао траг у историји Шапца који су увек носили у срцу. Њега су 
одабрали и за место вечне куће.
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    У породичној гробници на Доњошорском гробљу, уз Ан-
гелину (1875-1933) и Филипа (1864-1942) сахрањено је осморо 
њихове деце:

Мирјана Николић (1895-1928), старија сестра др Митре која 
је умрла млада и чију је ћерку Иванку Митра одгајила;

Спасенија Шкорић (1912-1951), судија у Шапцу, Београду и 
Бијељини, оставила је двоје деце, Мирјану и Љубомира, које је 
Митра такође одгајила као своју децу;

Милан Михаиловић (1904-1951), адвокат а потом и судија у 
Богатићу и Шапцу, хапшен за време окупације, са породицом је 
после ослобођења становао у кући др Митре;

Милица Радевић (1893-1968), најстарија Ангелинина и Фи-
липова ћерка која је живела у Београду;

др Митра Михаиловић (1896-1977);
Десанка Благојевић (1901-1989), професор француског 

језика и књижевности у Суботици, Београду и Шапцу, директор  
гимназије у Обреновцу, од смрти Спасеније живела код сестре 
Митре и помагала јој  у одгајању сирочића;

Мирко Михаиловић (1911-1992), адвокат који је живео у Бе-
ограду;

Коста Михаиловић (1917-2007), академик САНУ.

Најмлађи брат др Митре Михаиловић, 
Коста, био је доктор економских наука, ди-
ректор Економског института Србије, редов-
ни професор Економског факултета у Бео-
граду, експерт Уједињених нација, један од 
првих позивних експерата појединих влада 
европских земаља, гостујући професор на 
многим факултетима у иностранству и члан 
САНУ. 

На београдском Новом гробљу почивају 
два брата др Митре Михаиловић: Милутин Др Коста 

Михаиловић



107  

и Здравко. Милутин Михаиловић био је професор географије у 
Шабачкој гимназији, а потом и њен директор (од априла 1943. 
до 1945. и марта 1955. године). Са Шапчанима је трчао у чуве-
ном крвавом маршу до Јарка 1941. године, када су Немци поку-
пили све мушкарце од 14 до 70 година, као одмазду за напад на 
Шабац, и под претњом оружјем терали да трче 23 километра до 
Јарка, где је био импровизован концентрациони логор. Многи 
нису издржали и убијени су током пута или у логору. Милутин 
Михаиловић био је директор и гимназије у Лозници, а тај по-
сао обављао је и у Београду. Писао је уџбенике географије, што 
се и очекивало од студента Јована Цвијића, са којим је прошао 
Југославију у истраживачким походима.

Здравко Михаиловић био је професор математике и просвет-
ни саветник. Кратко је радио у Шабачкој гимназији, а остатак 
радног века провео је у Београду. И он је био писац уџбеника.

Митрина сестра Јелена, удата Штаби, сахрањена је у Франк-
фурту на Мајни.

Рабаџилук у успоменама
Рано детињство Мирјане Врбић, сестричине др Митре, про-

ведено у улици Владе Јовановића сачувало је у успоменама и 
његове становнике:

„На почетку улице, са непарне стране, била је кућа др Мике 
Петровића, познатог шабачког лекара и добротвора, у којој 
је становао његов син Слободан, професор, са женом. И кућа 
Митића била је са непарне, наше стране улице, ближе почетку. 
У периоду док смо ми били тамо, у протиној кући је живела 
његова супруга Јованка и син Миодраг – Мија, судија, са же-
ном Јелом (умрла септембра 2013. у 102. години и сахрањена 
у Београду) и децом Цицом (Пилка) и Марком (Бонго), и ћерка 
Драга, удата Мишковић, апотекарка у болници, њен муж Радос-
лав Мишковић и њихов син Градимир – Цоле, који је трагично 
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изгубио живот у саобраћајној несрећи, иначе најбољи друг мог 
брата. Са њима је живела и сестра попадије Јованке, Марта, која 
је сахрањена у Шапцу.

Две куће пре нас, у броју 15, била је кућа старе госпође 
Весовић. Већ је била бака и живела је са ћерком Лолом и уну-
ком Владиславом - Цицом. Лола је била службеница, цео дан 
на послу, а бака немоћна, те је Цица, школска другарица мог 
брата, обављала све кућне послове и учила за школу. Била је 
најбољи  ђак у разреду, али због свих обавеза није имала много 
времена за играње. Сећам је се као девојчице са дугачким ки-
кама пресавијеним испод ушију, како се повија под теретом две 
пуне кофе са водом које је носила од артеске чесме на ћошку до 
куће. Био је то дугачак пут од пет кућа - за толики терет и њена 
мала плећа. Цица је завршила медицину и постала редовни про-
фесор Медицинског факултета – проф др  Владислава Весовић 
– Потић. 

У делу наше улице, после ћошка са улицом Војводе Мишића, 
становала је стара професорка Божица Јовановић, која је има-
ла две сестре, и која је била активна у Колу српских сестара. 
Посећивала је моју тетку Митру која се према њој опходила са 
великим поштовањем. 

У то време наша кућа је била број 19, а у броју 21 је била 
кућа проте Владе Протића са два стана. У првом је неко време 
становала професорка немачког језика Нада Костић са мужем, а 
мислим да је ту некад становала и Мара Глигоријевић.

У згради на ћошку, код саме пумпе, становао је др Воја 
Милојковић, шеф Антитуберкулозног диспанзера, са женом 
Милом, правницом, и децом Верицом и Владом, са којима смо 
се играли. Улаз у њихово двориште био је из улице Војводе 
Мишића. 

Код Антитуберкулозног диспанзера, преко пута Гимназије,  
била је блага низбрдица, која је била највеће „брдо“ у том делу 
Шапца и низ које су се деца из наше улице санкала. Осим тога, 
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зими се бара иза куће Тике и Мике пинтера ледила па су се 
тамо мој брат и други дечаци сличугали. Преко пута наше куће, 
између куће Тољевића и куће чика Жоје, био је крај гимназијског 
дворишта, кроз чију се ограду могло провући и чије је тло било 
од глине, па су се и на тој глини клизали кад у јесен падне киша. 
Било је то дивно доба невиности!“

Мирјанин брат Љубомир Шкорић памти Рабаџилук из дечач-
ке перспективе:

„Део гимназијског дворишта, које смо звали Пивара, чије је 
тло било од глине и где смо се у јесен кад падне киша клизали, 
током школског распуста био је рај за нас дечаке из Рабаџилука, 
јер је тада било наше приватно фудбалско игралиште. Ограда 
Пиваре ка улици била је од широких дасака и увек је једна даска 
била одваљена да би се кроз рупу могло провући у двориште 
и тако скратити пут до школе у коју се улазило из Масарикове 

 Вука Зарић: Двориште куће Михаиловића 1942. 
(уље на платну)
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улице. Ту рупу у огради смо звали дера. Кроз њу су пролазили 
сви који су становали у делу Шапца око Карађорђеве улице. За-
пазио сам, тих педесетих година, двојицу гимназијалаца, који су 
својим изгледом, одевањем и држањем изгледали другачије од 
осталих и није приличило да се провлаче кроз ограду, а ипак су 
пролазили кроз ту деру. Њих двојица су касније постали значајна 
имена наше културе: Владислав Лалицки и Милић Станковић – 
Милић од Мачве.

У првом делу улице, одмах после Народног позоришта, 
на једној бандери био је постављен звучник, као јавни раз-
глас. Пошто у сиромашним, послератним годинама није било 
радио апарата по кућама, општина је преко тог звучника пуш-
тала пригодни програм, а најзанимљивији је био пренос фуд-
балских утакмица, које је тада радио наш земљак из Мајура, 
Радивоје Раћа Марковић. Тада су се окупљале све генерације, а 
ми деца упијали смо коментаре старијих. Ограда суседне куће је 
имала низак, зидани парапет који је идеално служио за седење, 
па смо се осећали баш као да смо на стадиону...“

Др Константин Мазурин 
Др Константин Митрофанович Ма-

зурин рођен је 1866. године у Москви 
где је завршио Медицински факултет 
и специјализирао гинекологију. У Ша-
бац је дошао као емигрант 1923. годи-
не и убрзо по доласку постављен за 
руководиоца гинеколошког одељења, о 
чему је „Шабачки гласник“, 1. фебруа-
ра 1924. године, писао на првој страни, 
истичући да је др Мазурин „много учи-
нио за Српски народ док је био у Мо-
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скви“. Већ наредног месеца, како је известила шабачка штампа, 
указом краља Александра Карађорђевића од 14. марта одлико-
ван је Орденом белог орла.

Др Константин Мазурин био је свестрано образован лекар, 
музичар, шахиста, полиглота. Поред свог матерњег руског, и 
српског језика који је научио у новој домовини, говорио је: фран-
цуски, немачки, италијански и енглески. Ипак, радни век није 
завршио како је стручношћу и људскошћу заслужио. У допису 
Одељења здравља Општинског народноослободилачког одбора 
у Шапцу, од 18. децембра 1945. године, пише: „Др Константин 
Мазурин фунгира као рендгенолог а стар је 79 година, изнемо-
гао а не може да се пензионише, обзиром да је хонорарни лекар, 
те молимо да се регулише његов статус.“

Нема писаног трага о реаговању Министарства.
Са супругом Лидијом, професорицом клавира, становао је у 

улици Владе Јовановића број 16.

Надгробни споменик Мазурина 
на Доњошорском гробљу у Шапцу
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Лидија Мазурин умрла је 1936. а др Константин Мазурин 
1959. године. Сахрањени су на Доњошорском гробљу, у делу 
које Шапчани зову Руско гробље, јер је највећи број Руса ту 
сахрањен. Међу затрвеним гробовима, попадалим и полупа-
ним споменицима, међу надгробним камењем са којих се више 
ништа не чита, блиста споменик Мазурина, подигнут у знак 
поштовања и захвалности овом српском добротвору. На њему 
пише да је био руски индустријалац и лекар, али и генерални 
конзул Краљевине Србије у Москви.

Шабачки Архив чува два признања која је др Мазурину доде-
лило Православно славјанское босанско-херцеговачко удружење 
у Новом Пазару, једно из 1896. и друго из 1897. године, али 
недостају два изузетно вредна предмета из његове заоставшти-
не: печат Краљевског генералног конзулата Србије у Москви 
и један Југословенски билтен штампан у Паризу 1917. године. 
Ове историјске драгоцености шабачком Архиву поклонила је др 
Митра Михаиловић 1960. године, на чему јој се званичним до-
писом, и у локалном листу „Глас Подриња“, захвалио директор 
Архива.

Прота Марко Митић
 Марко Н. Митић рођен је 24. марта 

1873. године. Богословију је завршио у 
Београду, а затим био учитељ у: Јовцу, 
Каони, Јадранској Лешници, Дреновцу и 
Бадовинцима. Августа 1901. године ру-
коположен је у чин свештеника. До 1906. 
године био је капелан у Мачванском 
Причиновићу, до 1. марта 1907. године 
члан Духовног суда у Шапцу, а надаље 
парох треће шабачке парохије. За вре-
ме Првог светског рата прешао је преко 
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Албаније и по ослобођењу се вратио у Шабац где је, од 1923. 
до 1929. године, био старешина шабачке цркве, а затим, до 21. 
јануара 1933. године и окружни протојереј.

Написао је Летопис цркве шабачке.
Умро је 4. јануара 1935. године.

Прота Владимир Протић
Владимир Протић рођен је у Ваљеву 

1. октобра 1892. године. Деветогодишњу 
богословију завршио је у Београду, а 1. сеп-
тембра 1914. године регрутован у ђачку чету. 
Са српском војском прешао је Албанију, био 
на Крфу и у Солуну. По свршетку рата радио 
је као полицијски писар у Бајиној Башти, од 
1918. до 1922. године, када је рукоположен 
и постављен за пароха у Накучане. Од фе-
бруара 1932. био је секретар Црквеног суда 

у Шапцу, од марта 1938. члан Црквеног суда и црквеносудски 
тужилац и од 1945. до 1953. године поново секретар. Од 1934. 
до 1937. године био је и вероучитељ Шабачке гимназије. Када је 
после Другог светског рата црква одвојена од државе и црквено-
судски службеници остали без плате, Владимир је добио другу 
шабачку парохију, а затим је постављен за пароха прве парохије 
и архијерејског намесника. По својој молби пензионисан је 1. 
јуна 1954. године.

Одликован је правом ношења напрсног крста.
Умро је 30. јула 1963. године и сахрањен на шабачком 

Доњошорском гробљу.
У гробници Протића, поред проте Владе, сахрањени су и 

његова супруга Емилија, мајка Лепосава, брат Стеван и протина 
тетка Мара Глигоријевић, која је, као и протина мајка Лепосава, 
сестра од рођене тетке песника Владе Јовановића.
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Споменик је подигла протина ћерка Нада која није дуго по-
живела.

Професорка Божица Јовановић
Била је тихи становник Рабаџилука 

и драга успомена многих шабачких гим-
назијалаца. Према сећању њеног учени-
ка Митра Јовановића, матерински по-
пустљива нарочито је била пред пензију. 
Строги професор географије Димитрије 
Ђорђевић говорио је да таквог разредног 
старешину није запамтио: „Никог нисмо 

Надгробни споменик Протића на Доњошорском гробљу
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могли да оборимо, јер је госпођица Божица говорила до изне-
моглости, бранила је сваког понаособ и разред у целини.“ Про-
фесорка Божица није била изузетна само на крају каријере, коју 
је започела 1912. у Шабачког гимназији и где је те и наредне 
године предавала физику и јестаственицу, већ и на почетку. У 
малом тиму наставника који су 1918. године започињали обнову 
рада школе предавала је: физику, хемију, немачки и математику, 
и била разредни старешина  Iа разреда.

Професорка Божица предавала је и ученицима тек основа-
не Учитељске школе у Шапцу, а бригу о деци продужавала је 
ангажовањем у Колу српских сестара и Црвеном крсту. Била је 
члан Управе Кола српских сестара и водила Одбор госпођица. 
Одбор се састајао једном недељно, а госпођице су радиле ручне 

Професорка Божица Јовановић 
са генерацијом својих бивших ученика 1954. године у Шапцу 

(др Митра Михаиловић седи друга слева)
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радове у корист Кола. Поред тога, помагале су и у Ђачкој трпези 
где се свакодневно хранило од 60 до 70 деце.

У јуну 1929. године Божица Јовановић одликована је Сребр-
ном медаљом Црвеног крста „за заслуге стечене на овом пољу“, 
а када је у децембру исте године формиран Подмладак Црве-
ног крста за Краљевину Југославију, а одмах потом и шабачки 
Месни одбор, Божица Јовановић ушла је у Извршни одбор. Гес-
ло Подмлатка било је: Служба ближњем и стварање срећног 
детињства целог света.

Божица Јовановић рођена је 1884. године у Шапцу, као 
трећа ћерка обућара Јеврема Јовановића. Ниједна се није уда-
ла. Од родитеља су им остале две мале кућице у улици Владе 
Јовановића. У једној, до улице, био је дућанчић њиховог оца, 
а друга је служила за становање. Старије сестре „нису биле 
оспособљене за неко самостално занимање, сем домаћичког“, 
па су живеле од професорске плате најмлађе Божице, скромно, 
„не мешајући се много са светом“. 

Божица Јовановић умрла је у јануару 1959. године и 
сахрањена на Доњошорском гробљу. Имовина Јовановића по-
стала је задужбина и данас о томе сведочи плоча на кући у улици 
Владе Јовановића број 35:

„Цркви шабачкој 
задужбина Јеврема Јовановића обућара, жене Милке, кћери 

Катарине, Даринке и Божице професора
У Шапцу дана 29. јануара 1959. год.“
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СИНАГОГА:  
ТРГОВАЊЕ БОГОМОЉОМ

Сматра се да су Јевреји у Шапцу живели вековима, иако 
се њихово присуство у Подрињу бележи тек у 19. веку. Попис 
житеља и њихове имовине у Шапцу 1862. године, први је до-
кумент у којем постоје подаци о шабачким Јеврејима. Србија је 
тада важила за кнежевину у којој је живот сигуран, као и имо-
вина, а Шабац за град у пуном развоју. Преко њега се, као гра-
да на граници, одвијало више од педесет процената трговине у 
Србији.

Од друге половине 19. века у Шабац долази све више Јевреја 
који од Министарства просвете и црквених дела траже дозволу 
за подизање своје богомоље. Након више молби, Јевреји су у 
Артиљеријској улици 1890. године подигли синагогу, која је по-
чела да ради 1894. године. Иначе, Јевреји су у Шапцу живели у 
неколико улица: Артиљеријској (Владе Јовановића), Поцерској 
(Масариковој), Поп Лукиној и Карађорђевој.

У српско-јеврејској причи стоји податак да су марта 1931. 
године Јевреји у Јерусалиму свечано отворили Гај краља Петра 
Првог Карађорђевића, првог европског владара који је Јеврејима 
дао иста права као и својим сународницима, а у шабачко-
јеврејској причи да је 1940. године Шабац, који је тада имао 
шеснаест хиљада становника, примио близу хиљаду и по Јевреја 
који су из више земаља Европе бежали пред нацистичком чиз-
мом.  

У јесен  1939. године на Дунаву код Кладова била су укотвљена 
три необична  брода. У њима су се налазили Јевреји који су 
бежећи из средње Европе, покушали да се домогну Палестине. 
Било их је из Чешке, Пољске, Аустрије, Мађарске, а придружи-
ли су им се поједини сународници с тадашњих југословенских 
простора. Бродови су касније замењени обичним шлеповима па 
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су личили на старозаветну барку која никако није успевала да 
нађе свој Арарат. Румунија је забранила прелазак преко своје 
територије, Енглеска, која је тада држала протекторат над Па-
лестином, није дозвољавала усељавање, а остале државе, па и 
поједини градови у нашој земљи, плашили су се освете Немачке 
ако овим невољницима укажу гостопримство. И када је ситуација 
изгледала безнадежна за људе који су зимовали на залеђеним 
шлеповима, указао се трачак наде. У јесен 1940. године спас су 
накратко нашли у Шапцу који је тада имао председника општи-
не по мери свога духа, а који је Станислав Винавер именовао као 
смисао за човека.

Миодраг Петровић био је интелектуалац европских видика 
и образовања. Докторирао је права у Француској и дуго година 
био у дипломатији. Он је имао довољно храбрости и ширине да 
прихвати избегличку колону из Кладова и омогући јој колико-
толико сношљиве услове боравка.

Шапчанка Мара Јовановић записала је сећања на дан када 
су шлепови приспели на ђумрук: „Река од 1.300 људи, леђа 
повијених под теретом, гази по прашини поред рабаџијских 
кола натоварених ранцима и добро упакованим балама. На бала-
ма седе деца, а поред кола иду људи и жене, придржавајући децу 
да не спадну с кола која су снажно труцкала по турској калдрми, 
лагано се крећући према Баиру. Облак прашине се обавио око 
њих. Измешали су се људи, коњи и кола. Људи беже од олује, 
кише, беже од сунца, беже од душмана, од зла, беже од звери 
које су ставиле окрвављене шапе на вечите страдалнике још од 
Старог завета...“

У априлу 1941. године Југославија је капитулирала, па је 
ропство стигло и Шапчане и њихове јеврејске добеглице. У За-
савици, 13. октобра 1941. године, уморено је 1.057 Јевреја, од 
којих су њих 131 били шабачки Јевреји, а у јануару 1942. године 
јеврејске жене и деца пребачени су из Шапца у концентрациони 
логор у Земуну, где нико од њих није преживео.
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Шабачки прота Глиша Бабовић, почетком 1942. године, у 
свој дневник забележио је: „Јеврејке су експедоване из Шапца 
26. јануара. До Руме су их одвезли железницом, а од Руме до 
Земуна пешице. Како је била љута зима, а пут дугачак, деца која 
нису могла ићи падала су путем од зиме. Тако су исто остала 
на путу и деца коју су матере у колицима гурале, уз њих су па-
дале и старије жене, то је све остало на путу смрзнуто. Између 
осталих, од шабачких Јевреја  умрла је супруга лекара Хаима 
Русоа, а дете др Коена на путу се смрзло. Мати дечја полудела 
до Земуна, сва се почупала и изгребала.“

Једини од шабачких Јевреја који је успео да преживи Други 
светски рат био је Хаим Аврамовић. Као официр краљеве војске 
био је заробљен и отеран у Немачку. Из логора се вратио у Ша-
бац, оженио и добио два сина, Зорана и Борка. Умро је 1984. 
године и сахрањен у Шапцу, а његови синови, с породицама, 
отишли су у Израел чим су, деведесетих година, почели ратови 
у Југославији.

Данас у Шапцу нема ниједног Јеврејина. Од два нема сведока 
о једном народу који је овде живео више од два века, синагоге и 
гробља, остало је гробље са 36 споменика на чијим је плочама 
исписано именом и презименом 130 Јевреја. Први Јеврејин овде 
је сахрањен 1825. године, а последњи 1938. године. 

Зграда шабачке синагоге, у улици Владе Јовановића 11, од-
луком Агенције за реституцију, јула 2012. године, враћена је Ми-
лораду Стефановићу од кога је одузета 1961. године. Био је то 
први случај правоснажности одлуке о враћању одузете имовине 
у Шапцу.

Синагогом се трговало и за време рата и после рата. Прота 
Глиша Бабовић 22. априла 1943. године своје импресије у днев-
нику почиње овако: „Ових дана продаје Хипотекарна банка све 
јеврејске куће у Шапцу. Многи Шапчани неће да лицитирају 
јер кажу да су те куће проклетство – пошто су им домаћини 
побијени. Али их има који не мисле на то и купују. За 35.000 
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кућа, која је пре рата била продавана за 200 и 250 хиљада. Дакле 
врло јефтино. Тражили су неки грађани да и Владика купи кућу 
уз цркву – покојног др Коена, али је он рекао да је то неморално 
и он неће да црква суделује у томе.“

Три месеца касније продата је и јеврејска богомоља. Прота 
Бабовић, 14. јула, забележио је: „Данас општина купила од Хи-
потекарне банке (као повереника немачке војске) јеврејску сина-
гогу за 480.000 динара. Уступиће је Црвеном крсту за одржавање 
дечјег забавишта и обданишта.“

Срески суд у Шапцу 1946. године наложио је секвестрацију 
објекта (стављање имовине под државну управу), јер су сви чла-
нови црквене општине били одсутни, и није се знало за њихову 
судбину. Међутим, на захтев Савеза јеврејских црквених општи-
на, а на основу увида у архивску документацију, секвестар је ски-
нут 1949. године. Исте године Загребачка бискупија (Јеврејска 
заједница) продала је синагогу Драгици Тешановић, а од ње је за 
460.000 динара 1955. године купио Милорад Стефановић коме 
је, шест година касније, држава одузела. Од тада је синагога 

Јеврејско гробље у Шапцу 
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коришћена за разне намене, а најдуже, од 1987. до 2009. године, 
за депоновање периодике Библиотеке шабачке. 

Шабачки музеј је предлагао да овај објекат задржи град и 
да се у том простору отвори музеј шабачких Јевреја. Али, све 
је на предлогу и остало, а власник је одржавање зграде започео 
скидањем плоче да је кућа у улици Владе Јовановића 11 некада 
била синагога.

Крајем 2015. године Град Шабац одлучио је да сачува сина-
гогу као важан траг о постојању шабачких Јевреја па је откупио 
зграду са намером да у њој отвори центар за толеранцију и кул-
туру сећања.

  
Шабачки Јевреји дали су Србији у 20. веку више истакнутих 

људи, нарочито у уметности и књижевности. Два велика мага 
српског језика били су Станислав Винавер и Оскар Давичо, а 

Бивша синагога 
у улици Владе Јовановића број 11
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Леон Коен био је сликар европског формата. У Шапцу су жи-
вели и радили лекари: Давид Розенберг, Исак Херцог Русо, Ав-
рам Винавер, Хаим Русо, Алфред – Бата Коен, Лаза Крисхабер и 
Данко Папо. Шапчани нису заборавили ни Жака Јакоба, тргов-
ца и фабриканта, као ни Јевреје који су играли у првом тиму 
„Мачве“, посебно Курта Хилковеца, фудбалера изузетне класе. 
Сви су се, по сопственим речима, у Шапцу осећали као Срби 
Мојсијеве вере.

Сећање на Јевреје чувају имена четири улице у Шапцу: др 
Аврама Винавера, др Бате Коена, др Хаима Русоа и Станислава 
Винавера, а 2003. године, у знак поштовања према свом деди 
по мајци, Миодрагу Петровићу, храбром шабачком председни-
ку који је умро у емиграцији у Америци 1982. године, Миодраг 
Николић омогућио је штампање књиге „Шабац и Јевреји у сус-
рету“.

Последњи јеврејски свештеник у Шапцу
Нисим Адижес био је од 1931. године 

свештеник, шахтер и вероучитељ у Шапцу. 
Рођен је у Приштини, а шахтерску школу 
учио је у Солуну и Смирни. Са Симхом Леви 
имао је пет кћери: Сару, Амаду, Маргарету, 
Рашелу и Рејну. Све су биле праве лепотице, 
а становали су у Владе Јовановића број 7.

Рабина Адижеса Немци су стрељали 
у Засавици, октобра 1941. године, његова 
ћерка Рашела умрла је од запаљења плућа 

исте године у децембру, у шабачком логору на Сави, а Симха, 
Сара, Амада, Маргарета и Рејна уморене су са јеврејским жена-
ма и децом у Земуну, јануара 1942. године.
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              У улици Владе Јовановића становало је још неколико 
јеврејских породица. Трговац Меламед Јаков са женом Жанином 
и четворо деце становао је у броју 13, предузимач Менахем – 
Моша Абинун (умро 1939.) са женом Саром живео је у кућама 
број 41 и 43, а његов синовац Јосиф Абинун, општински чинов-
ник, са женом Букицом и децом Самуилом и Алфредом, живео 
је у улици Владе Јовановића 35.

Др Манојло Стојановић 
потписао је умрлицу Рашеле Адижес Амада Адижес 
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ЗАНАТСКИ ДОМ:  
ЗАДУЖБИНА БЕЗ ЗАНАТЛИЈА

Улица Владе Јовановића са десне стране почиње бројем 2. 
То је адреса некадашњег Занатског дома, данас Шабачког позо-
ришта. Угаона зграда, која се већим делом налази у улици Владе 
Јовановића, као своју адресу пише: Карађорђева улица број 22, 
где се налази главни улаз. Камен темељац за Занатски дом поло-
жен је октобра 1933. а дом је завршен наредне, 1934. године. 

Све је почело пре једног века када је, крајем 1910. годи-
не „трудољубиво делање шабачких занатлија“ створило Савез 
Занатлија Округа Подринског. Према писању „Шабачког глас-
ника“, сакупио се незнатан број виђених,  „вредних, исправних 
и у сваком погледу напредних занатлија да реши једно крупно 
питање“. То питање било је подизања заједничког дома. Осни-
вачи Савеза били су: Радојица В. Јоковић, први председник 
Савеза, Милан Т. Јуришић, први потпредседник, Љуба Лазић 
и Розимир Николић, први секретари, Тихомир Васић, први 
благајник, Митар Станић, Глиша Гајић, Јован Драгић, Гаври-
ло Т. Стојадиновић, Милорад С. Симоновић, Алекса Николић и 
Мирко Веиновић, чланови прве управе Савеза. Као оснивачи у 
надзорни одбор су ушли: Бранко Николић (председник), Мило-
рад Вуковић, Миливоје Ђ. Перић, Михаило Стојановић и Стеван 
Срдановић (чланови).

Две године после оснивања Савеза почели су ратови, два бал-
канска, а затим Први светски. Рад је обновљен 1919. године, а 
почетком 1923. године појављује се „Шабачко певачко друштво 
занатлијске омладине“, које у „Шабачком гласнику“ објављује да 
ће певати на сахранама, опелима и венчањима. Мало ко се сећа 
ове дружине и углавном је поистовећују са Шабачким певачким 
друштвом „Занатлија“ које је основано 1. септембра 1924. годи-
не, али чије се оснивање припремало целе 1923. године. Оно је 
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своју прву забаву „са концертним делом и игранком“ приредило 
17. јануара 1925. године у сали хотела „Париз“. Иако је заба-
ва била „у корист своје касе“, на позивницама је назначено да 
право приступа имају „само позвати - тачно у 9 у вече - одело 
обично“. 

 Друштво је брзо стекло углед у граду и околним градови-
ма, где је често гостовало, а пријатељске везе успостављало је 
са друштвима широм земље. Скоро да се није могла замислити 
забава без учешћа „Занатлије“, а наступ хора овог друштва оста-
вио је утисак и на делегацију Чехословачке приликом предаје 
Ратног крста Шапцу 1926. године, на чему им се писмом захва-
лило Посланство Чехословачке Републике у Београду.

Први дан по Видовдану, 29. јуна 1930. године, освећена 
је застава друштва, а њу је даровао индустријалац Жак Јаков, 
тадашњи председник „Занатлије“. Застава је била „веома лепа 

Шабачко певачко друштво занатлијске омладине 1923.
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и скупоцена“, с једне стране био је гуслар Филип Вишњић, а 
са друге лира око које је писало: Шабачко певачко друштво 
„Занатлија“ основано 1924. године. Велика свечаност и предаја 
заставе „Занатлији“ одржана је на игралишту Спортског клуба 
„Мачва“. Осим слављеника у програму су учествовали: Ново-
садско певачко друштво „Невен“, Ваљевско певачко друштво 
„Занатлија“ и Шабачко певачко друштво. На почетку свечано-
сти сва четири друштва, од близу 350 певача, отпевали су песму 
Владимира Ђорђевића „Певајмо браћо“. Одзив за спомен клин-
це био је импресиван. Међу онима који су дали прилог и уписа-
ли се у спомен плочу било је највише занатлија, али и не мали 
број истакнутих уметника (глумица Жанка Стокић), министара 
(Нинко Перић, министар иностраних дела) и један председник. 
Едуардо Бенеш, министар спољних послова Чехословачке, при-
ложио је спомен клинац и 500 динара, а сам председник Томаш 
Масарик спомен клинац и 2.000 динара. 

Пројекат за Занатски дом одабран је 1932. године, камен 
темељац постављен 1933. а градња завршена 1934. године. Пре-
ма писању „Шабачког гласника“, у недељу 30. октобра 1932. го-
дине, у дворани Занатлијског еснафа у Шапцу приређена је из-
ложба награђених и других пројеката.

„Жири у коме су били г.г. инж. Драган Стефановић, инж. 
Окулић, Бора Костић шеф техничког оделења и Коста Ђаниш 
грађевинар, као и г.г. Рајко Остојић, Жак Јаков, Илија Врачевић, 
Јанко Петровић и Јован Ерић, наградио је првом наградом 
пројекат г. Ђорђа Радосављевића из Шапца (3.000 дин.) другом 
наградом пројекат г. Анте Гашпарца из Шапца (2.000 дин.) и 
трећом г. Јосипа Абинуне из Шапца (1.000 дин). У свему било је 
поднето 8 пројеката. Учествовали су и архитекте из Београда и 
Загреба. При оцењивању пројеката водило се највише рачуна о 
распореду просторија и висини предрачунске суме.“



127  

Плац за градњу Занатског дома обезбеђен је куповином 
имања, путем јавне лицитације, стецишног дужника Јована 
Гановића, бившег трговца из Шапца по тапији Првостепеног 
суда од 20. децембра 1911. године, и куповином имања, такође 
путем јавне продаје, дужника Добросава Костића, хлебара из 
Шапца, 15. септембра 1928. године. Међаши су били Катарина 
Петровић, сестра др Мике Петровића, и Кристина Марковић, 
удова др Драгутина Марковића.

Према записнику „о одржаном увиђају и расправи“, Гра-
ђевински одбор Општине шабачке, 1. марта 1933. године,  на-
шао је да нема сметњи за издавање грађевинске дозволе, јер је 
„пројекат ове грађевине сравњен са регулационим и нивелацио-
ним планом вароши Шапца“. Међутим, да би шабачка општи-
на издала грађевинску дозволу, морала је да добије одобрење 
Управе Дринске бановине. Из Сарајева, где је било седиште 
Краљевске банске управе Дринске бановине, одобрење је стиг-
ло 20. јуна 1933. године, а 23. августа дозволу шабачке општи-
не потписао је Петар Гроздић као председник суда. Одговорни 
предузимач био је Александар Новаковић из Београда.

Пројекат Занатског дома
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Камен темељац за Занатски дом у Шапцу освештао је 15. 
октобра 1933. године митрополит Јосиф уз асистенцију тројице 
свештеника, а на јектенија је одговарало Певачко друштво 
„Занатлија“. Стварајући дом „у коме ће се омладина васпитавати 
како у културно-просветном тако и у моралном и стручном по-
гледу“, занатлије су стварале услове и за развој других секција.

Априла 1934. године први пут је на друштвеној забави сви-
рао џез оркестар, а три године касније почео је рад и дувачки 
оркестар. Блех музика први пут је имала једну тачку на концерту 
Друштва 5. септембра 1937. године, док је 20. марта 1938. године 
приређен самостални концерт у Градском парку. Оркестар су са 
великим симпатијама дочекали и Шапчани и локална штампа. 

Пун успех занатлије су постигле са Драмском секцијом. Још 
од оснивања, Шабачко певачко друштво „Занатлија“ је на својим 
забавама и већим приредбама, осим музичких тачака, имало на 

Џез оркестар Шабачког певачког друштва „Занатлија“ 1934.
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програму и мањи позоришни комад. Почетком маја 1929. године 
„Занатлија“ је најавио оснивање Позоришног одсека и истовре-
мено увелико спремао Нушићев комад „Обичан човек“. Иначе, 
темељ свих дилетантских група у граду држало је неколико из-
ванредних занатлија аматера, међу којима су на завидној ви-
сини били Божидар Матић и Михаило Николић Зеленко, а као 
редитељ годинама је радио Маринко Ђорђевић. 

Новооснована секција нарочито је била плодна 1931. го-
дине, а на почетку 1932. године Позоришни одсек одиграо је 
„Ђиду“, у чијој је представи број учесника превазилазио све 
што је до тог времена виђено у Шапцу. Половином те године 
Позоришни одсек спојио се са Академским позориштем које је, 
без већих успеха, водило студентско удружење. Тако је наста-
ло „Шабачко дилетантско позориште“, а 10. фебруар 1938. го-
дине Друштво је донело одлуку да подржи идеју око оснивања 
„Дилетантског занатског позоришта“. Убрзо је почело спремање 
комада „Вода са планине“ у коме су биле обједињене све сна-
ге ранијих позоришних секција и група. Тако се родило полу-
професионално позориште у Шапцу - Дилетантско позориште 
„Јанко Веселиновић“.

Пред сам рат, 8. децембра 1940. године, у „храму занатлијства 
Подриња“, откривене су мермерне спомен-плоче оснивача, до-
бротвора, утемељача и почасних чланова Савеза занатлија у 
Шапцу. Била је то последња активност занатлија у свом дому.

Међу одлукама које је, одмах по ослобођењу донео Народ-
ноослободилачки одбор, била је и да се 1. новембра 1944. годи-
не оснује Народно позориште у Шапцу. Већ 14. децембра 1944. 
године премијерно је изведен комад „Ноћна смотра“ совјетског 
писца Василија Васиљевича Шкваркина  и „од тог дана се води 
родослов Народног позоришта у Шапцу.“ Међутим, Шабачко 
дилетантско позориште радило је све време рата, а 1943. године, 
склонивши се из Београда, у Шабац су дошли истакнути позо-
ришни уметници: Теја Тадић, Вања Марковић, Мира Тодоровић 
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(Ступица) и Миливоје Поповић Мавид. Током те и почетком на-
редне године Позоришту је приступила група средњошколаца 
од којих су неки касније постали професионални глумци: 
Цане Фирауновић, Борис Ковач, Загорка Исаковић, Бранка 
Црномарковић и Мира Милићевић.

О „Занатлији“ после рата постоје три документа која су 
речитија од сваке званичне забране. Културно-просветно друшт-
во „Занатлија“, како се тада зове, тражи од Савета за просвету и 
културу и Синдикалног Већа земаљског одбора за Србију у Шап-
цу да реши спор између „Занатлије“ и  КУД „Абрашевић“ које је 
још 7. марта 1945. преузело њихове инструменте „на привремену 
употребу“, а који су им потребни јер је друштво обновљено 24. 
децембра 1953. године. Одговор који су добили од „Абрашевића“ 
био је уствари став власти. Управа „Абрашевића“ подсећа да 
они постоје од 1905. године и да су „све време свог постојања 
представљали центар напредних идеја и прогресивних елеме-
ната“, па „политику груписања“ сматрају антисоцијалистичком. 
После тога заћутала је лира занатлија.

Правилником о задужбинама које нису обновиле рад, 
објављеном у Службеном гласнику Републике Србије бр. 48/97, 
утврђене су 74 задужбине међу којима су три у Шапцу, под ред-
ним бројевима 72, 73 и 74. Две су задужбине занатлија.

„72. Фонд за подизање занатског дома у Шапцу, оснивача 
Савеза занатлија за област подрињску; Шабац, Ул. Карађорђева 
бр. 20 и В. Јовановића бр. 2; КП -733, КО - Шабац.

73. Фонд за помагање сиромашних ђака шабачких основних 
школа, оснивача Филипа и Милице Митровић, папуџија; Ул. М. 
Митровића - Баир бр. 2, КП - 582, КО - Шабац.“

Нове власти после Другог светског рата неколико година 
„договарале“ су се не само са занатлијама него и са рабаџијама 
који су наставили да у „свом шору“ паркирају кола. У марту 
1950. године, директор Народног позоришта моли Повереништ-
во комуналних послова Градског народног одбора да се у улици 
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 Занатски дом 1935. године

Занатски дом крајем педесетих година 20. века
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Владе Јовановића забрани паркирање возила, јер у канцеларије 
улазе „прашина, муве и непријатан мирис“, а пробама смета „га-
лама сељака“. Осим тога, каже директор позоришта, улица је у 
центру града и „требало би обратити пажњу на њену чистоћу, 
јер свакодневно иза кола остаје велико ђубре, пошто сељаци ту 
хране своју стоку“.

Занатски дом данас нема првобитни изглед, сем спратног 
дела чији је изглед најближи оригиналу. Зграда има балкон на 
средини дела у улици Владе Јовановића и угаони балкон на уга-
оном делу фасаде, а недостаје балкон у делу према Карађорђевој 
улици. На згради су видни натписи: Савезно певачко друштво 
„Занатлија“, у улици Владе Јовановића; Занатски дом, на углу, 
између алегоријских фигура заната, рад шабачког сликара Сте-
вана Чалића, и Занат је златан, у Карађорђевој улици.

Занатски дом данас
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ПАД АВИОНА У ШАБАЦ:  
ЛЕТ У ПРИЧУ

 
Од аеропланске несреће, када се 24. априла 1928. године 

један авион срушио на кућу у улици Владе Јовановића, до урба-
не легенде о љубави због које падају авиони, Шапчани су годи-
нама препричавали и оно што су видели и оно што нису. 

Према писању „Политике“, авион се срушио „услед дефекта 
у механизму за командовање“. Извештач овог листа хвалио је 
Шапчане који су се „показали веома пожртвовани спасавајући 
пилоте из рушевина“, а новинар шабачког листа „Радикал“ 
авијатичаре: „Витешко држање наших младих авијатичара, дир-
нуло је сваког грађанина, када ни један од њих није дао знаке 
бола, већ на против, неустрашивост бораца и браниоца наше 
простране домовине“. Сам догађај „Радикал“ је овако описао:

„У уторак, 24 о. м. пре подне, десио се један немио догађај 
над Шапцем. Један авион, кога је пут навео преко Шапца, због 
дефекта на мотору пао је у центар вароши на једну кућу. У авио-
ну су се налазили тројица авијатичара, г. г. Никола Крстић (Шап-
чанин) и Љубодраг Андрејевић потпоручници и Франц Облак, 
поднаредник. Пад је наступио услед квара управљача, који се 
десио када су били над Савом. Авијон је јурио у правцу Шапца и 
пад је био неизбежан. Авијатичари су гледали да падну на улицу 
Владе Јовановића пошто је било најзгодније. Међутим, свет је 
потрчао улицом да види авион који лети ниско, и спречио његов 
пад на самој улици. Тада су авијатичари предали судбини своје 
животе, да би избегли жртве грађана; нису се спустили на ули-
цу, већ су пали на једну кућу, која је испражњена дан пре овог 
случаја.

Сва тројица авијатичара рањени су и пренети у окружну бол-
ницу, одакле су у петак по подне пренети у београдску болни-
цу.“
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Шапчани су имали своју верзију догађаја која је могла ску-
по да кошта ваздухопловца Николу Крстића који је, наводно, из 
аероплана хтео да баци цвеће девојци, пилот је ниско надлетео 
град, изгубио висину и авион се срушио. Поред грађана, и но-
винари су „китили“ своје извештаје детаљима које су само они 
видели. Дан по несрећи, извештач „Времена“ пише:

„Када је авион био скоро над црквом, неправилно зврјање и 
неравномерна брзина показивали су очигледно дефект мотора. У 
том су се чули и револверски пуцњи из авиона који су били вес-
ници скоре несреће. Авион је нагло облетео око цркве и лудом 
брзином прелетео је више кућа додирујући зидове гимназијске 
зграде. Тачно у 10,15 авион је јурнуо поново у вис и одједном, 
као рањена птица, сручио се у неке рушевине у улици Владе 
Јовановића преко пута синагоге.“

Пад авиона Шапчани су овековечили многобројним 
фотографијама
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Авионска несрећа изазвала је праву сензацију у Шапцу. Но-
вине су писале да је „непрегледна маса света за неколико минута 
опколила место несреће, тако да је 10 жандарма једва успело 
да успостави ред“. Цео дан долазиле су „хиљаде људи да виде 
остатке од апарата“, а како се вест брзо пронела и по околини 
Шапца,  почели су долазити и сељаци.

 „Време“ бележи да су се већ у поподневним сатима „у ва-
роши по излозима појавиле фотографије скрханог апарата, међу 
којима су најлепше биле фотографије г. Илије Живојиновића, 
првог шабачког фотографа“, али аутор фотографије уз извештај 
из Шапца није потписан. „Правда“, међутим,  уз свој извештај 
доноси две фотографије потписане као „фотографије атељеа Ј. 
Ерића, Шабац“.

  Међу онима који су дошли да виде место удеса и пале пи-
лоте, била је и ученица Учитељске школе Вера Васиљевић. Није 
ни слутила да је тамо видела свог будућег девера. По завршетку 
школе удала се за Николиног млађег брата Миодрага Крстића, 

Шапчанке користе необичан догађај да позирају 
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који је у својим белешкама о породици и свом брату Николи, па 
и догађају у Шапцу, оставио сведочанство којим се користи ова 
књига.

Крстићи
Учитељи Митра (1872-1940) и Живојин Крстић (1868-1922) 

имали су осморо деце која су се рађала тамо где су учитељовали: 
у Љубовији - Смиљана (1892-1961), учитељица; у Лозници - 
Милорад, лекар (1894-1925); у Липолисту четворо: Добривоје, 
рударски инжењер (1896-1962); Боривоје, умро као дете (1898-
1899), Будимка, апсолвент медицине (1900-1983) и Милан, 
учитељ (1902-1979); у Мајуру - Никола, ваздухопловни официр 
(1905-1991) и у Шапцу - Миодраг, учитељ (1910-1979).

У Шабац су дошли 1907. године и ту су их затекли сви ра-
тови које је Србија водила на почетку 20. века.  У Први светски 
рат Живојин је отишао са два сина, Милорадом и Добривојем, а 
вратили су се као три солунца. Митра је са млађом децом била 
у избеглиштву.

После рата Митра Крстић наставила је да ради у Основној 
школи „Јанко Веселиновић“, до 1922. године, када је Живојин 
изненада умро, а она се преселила у Београд. Живојина је смрт 
затекла на дужности школског надзорника, а сахрањен је на 
Доњошорском гробљу у Шапцу. Тим поводом лист „Радикал“ 
објавио је опширан текст у коме се Живојин О. Крстић описује 
као „тих по нарави – а при том наоружан високим моралним 
особинама“. Поред тога што је савесно обављао дужност школ-
ског надзорника за школски срез шабачки, Живојин Крстић 
„своју радну енергију нештедимице је трошио на послове ста-
лешке, а поглавито на послове Учитељског Удружења“. Био 
је дугогодишњи председник Учитељског Збора, председник 
Учитељског друштва за округ Подрински и члан Главног одбора 
Југословенског Учитељског друштва.
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О смрти Живојина Крстића 
„Радикал“ је записао: „Мана 
срца и болест бубрега одавно 
су задавали бриге његовој по-
родици и пријатељима. И ако 
је се налазио под утисцима тих 
болести, његова челична савест 
претпостављала је увек дужност 
– одмору, па, ако хоћете, и са-
моме лечењу. Радећи тако он је 
дочекао, те је 31. јануара о.г. на 
дужности, у својој канцеларији, 
и пао, одакле је пренет на болес-
ничку постељу, са које се више 
није ни дигао. На њој је испустио 
своју племениту душу 5. фебруа-
ра о.г. Његови земни остаци пре-
дати су матери земљи 6. истог 

месеца уз многобројно учешће својих другова, пријатеља и по-
знаника.“

Никола
Никола Крстић био је други разред основне школе када је по-

чео рат. Под кишом аустроугарских граната побегли су из Шап-
ца „само са оним што су имали на себи“. Окупација их је за-
текла у Крушевцу, где су једва преживљавали. Он је са старијим 
братом радио као чистач обуће на крушевачкој пијаци, а мајка 
прала рубље окупаторских војника. По завршетку рата наста-
вио је школовање, али је после очеве смрти морао да напусти 
гимназију и „ступи у Војну академију“ где је школовање било 
бесплатно. Завршио је војну академију 1924. године и као пот-

Живојин и Митра Крстић, 
1890. године
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поручник запослио се у Шапцу, у 
инжењерији. Али, Николу је привла-
чила авијатика...

Миодраг Крстић, који је брата 
Ниџу описивао као неког ко не зна да 
се наљути и не уме да увреди, о драми 
због Николине одлуке да промени род 
војске, записао је:

„Никола долази у Београд у плавој, 
лепој авијатичарској униформи. Код 
куће смо мама и ја. Мама је љута, не-
расположена. Авијатика је онда била 
још у повоју и често су се догађале 
несреће. 

- Ко ти је потписао одобрење? – 
пита га мама.

У то време било је потребно 
одобрење родитеља за пријем у авијатику, док за друге родове 
војске то није било потребно.

Никола хладнокрвно прича:
- Објаснио сам газдарици да је потребно да ми се мама пот-

пише на једну молбу. То је обична формалност и да не бих пу-
товао у Београд замолио сам је да те она потпише. Господине 
Крстићу, радо ћу вам то учинити. Како вам се зове мама?

- Отићи ћу у Команду ваздухопловства и изјавити да ја ни-
сам то потписала. 

Никола је као и увек био сталожен:
- Али ће мене ради тога ражаловати и стрпати у затвор.
Мама је позеленела од љутине. Мангупчино! – само је рек-

ла.“
У априлу 1928. године, на задатак да са Љубодрагом 

Андрејевићем и пилотом Францом Облаком направи једно круж-
но путовање, Николи се није ишло. Мајци и брату поновио је то 

Ваздухопловни 
потпоручник 

Никола Ж. Крстић 
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неколико пута, а они га изненађени подсећали на строге војне 
прописе, због чега су се касније кајали.

„Око подне дошао нам је разносач поште. Донео је телеграм, 
журио је и захтевао да га одмах потпишем. У дворишту стајала 
је мама. Чим сам потписао, разносач је журним кораком отишао. 
Знао је какав је садржај депеше и зато је журио. Ако је нека вест 
повољна, разносачи много не журе. Очекују бакшиш...

При спуштању авионом у Шапцу добио сам незнатне озледе. 
Никола – гласила је депеша. Страховито сам се уплашио. Мама 
такође. Некако сам дошао до собе и сео на кревет. Нисам могао 
да се помакнем: ко је послао депешу, да иза ње неће доћи друга 
да је тешко повређен, да ли је жив? Свакакве мисли падале су 
ми на памет. 

Мама је упала у собу: Спремај се, идемо у Шабац! Ноге су 
ми се одсекле. Нисам могао да устанем. Кукавице! – дрекнула је 
мама, дограбила своје ципеле и ставила их у ташну. Отишла је 
у папучама.

Сутрадан је дошла. Њеном сину је пребијена нога и исечено 
лице, али је жив. Опет је била у папучама...“

Прве детаље Миодраг је чуо од мајке, а браћа су после има-
ла године да причају, о свему, па и паду авиона у Шабац 1928. 
године.

На пола пута од Београда до Шапца видели су лађу на Сави 
и поздравили је кружним летом, а путници су изашли на палубу 
и махали им. Изнад Шапца, док је Никола показивао кућу где 
су живели и сам град, пилот је смањио гас, изгубио брзину, и 
авион је почео спирално да пада. У великој несрећи било је мало 
среће. Авион је пао на кућу Михаила Јевремовића коју је, због 
реновирања, испразнио дан раније.

Мотор авиона налазио се у кухињи, труп у соби, а реп је 
висио над шпајзом. Никола је био свестан, али није могао да 
се помакне. Постоље митраљеза пребило му је ногу. Гледао је 
како један сељак са цигаретом прилази ближе да боље види и 
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помислио да ће ускоро од њих направити буктињу, јер је бензин 
био просут на све стране. Кад су се појавили жандарми, Никола 
је скренуо пажњу на пушача и рекао да се народ уклони на без-
бедно растојање, а онда се онесвестио.

У шабачкој болници указали су им прву помоћ. Николина 
потколеница била је здробљена и дежурни хирург хтео је да ам-
путира ногу, али му је кума, др Митра Михаиловић, главом дала 
знак да не пристане, поготову што је и сама болница била лоше 
опремљена. Послушао је и сачувао ногу.

  Лађа, коју су поздравили долазећи из Београда, вратила их 
је у престоницу, на носилима, која су унета у капетанску кабину, 
као и „брдо цвећа које су им Шапчани донели“.

У Београду су их сместили у Војну болницу. Облак је био 
најтеже повређен. Прсла му је кост у куку. Често је повраћао 

Авијатичари напуштају шабачку болницу:
на носилима су Франц Облак (лево) и Никола Крстић, 

а Љубодрага Андрејевића придржава болничар 
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крв. Никола је имао отворен прелом ноге, а уз то, заштитне нао-
чари исекле су га по лицу. Андрејевић се налазио на репу и био 
је најмање повређен. Николин брат бележи:

„Мама је данима у болници, дали су јој и кревет, а и ја често 
одлазим. Време је топло, прозор отворен, његове колеге лете из-
над болнице, поздрављају га, он је у гипсу, не може да устане, 
али се сналази. Преко огледала прати њихов лет. Објашњава ми 
којем типу припадају поједини авиони. Са Николом разговарам 
о удесу. Питам га где му је био падобран. Под ногама, одговара 
ми, али и да је био на леђима не би користио, јер је висина била 
мала и падобран се не би отворио.“

Операције и код Николе и код Франца нису успеле. Нико-
лина нога није сасвим права и уз то је краћа за 2-3 центиметра. 
Лекари сматрају да они више неће моћи да лете, а обојица то 
желе. Друга операција успела је да исправи ногу код Николе, а 
код Франца операција опет није успела. Он тражи и трећу, јер 
хоће да лети.

Војне власти сматрају да су авијатичари криви и стављају их 
под суд. На суђењу су били Никола и Андрејевић, а Облак је и 
даље био у болници, јер ни трећа операција није успела. Војни 
суд донео је одлуку да авијатичари плате кућу, али је та одлука 
преиначена 9. августа 1930. године. Пилот Облак пресуду није 
дочекао.

   
Краљевина Југославија

КОМАНДА ВАЗДУХОПЛОВСТВА ВОЈСКЕ
Ђенералштабно одељење

референт судства

Пов. В. Ђ. Бр. 4738......
9 августа 1930 године

НОВИ - САД.

По поновном расмотрењу свих аката овог предмета као и наређења Го-
сподина Министра Војске и Морнарице Пов. С. Бр.9741/29 од 18 јуна 1930 
год. нашао сам следеће: 
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На дан 24 априла 1928 г. посада у саставу:
1) Извиђач и вођа посаде ваздухопловни ппоручник Крстић Ж. Нико-

ла;
2) Извиђач ваздухопловни ппоручник Андрејевић Љубодраг, и
3) Пилот ваздухопловни поднаредник Облак С.Франц. -
Са аеропланом Бреге XIX Бр. 100 добила је заповест да изврши лет (са 

извесним задатком) Београд, Шабац, Бијељина, Вуковар, Нови - Сад, те у 
том циљу, а пошто  је надлетела Београд упутила се је ка Шапцу и над Шап-
цем спустила се је на висину од 200 мет. на којој висини је вршила кружење 
над вароши, па при једном заокрету аероплан је изгубио брзину услед тога 
што није имао прописну висину и пао је на кућу г. Михаила Јевремовића 
трг. из Шапца, ту се потпуно аероплан уништио, а г. Јевремовићу причинио 
штету у  суму од 27.929 дин., колико по процени ова штета износи.

Поводом овог несрећног случаја вођен је извиђај од стране Првосте-
пене Извиђачке Комисије, као и Сталне Извиђачке Комисије при Команди 
ваздухопловства, па је на основу тога установљено ово:

1)  Поднаредник Облак Ф. Франц, стручним својим не знањем а услед 
тога што није имао довољну висину, није умео да извуче аероплан, који је 
изгубио брзину, него је дозволио да се исти сруши на кућу трг. г. Јевремовића 
у Шапцу, после чега је био потпун уништај аероплана и оштећење куће у 
горе наведеној вредности;

2)  Потпоручник г. Крстић Ж. Никола пропустио је као вођа екипе да 
нареди, да се лети на већој висини, па је тиме и он допринео да се догоди 
несрећни случај као и штета која је из тог случаја произашла;

3)   Потпоручник  г. Андрејевић Љ. Љубодраг имао је улогу само извиђача 
па стога није могао ништа наређивати нити спречити пад аероплана пошто 
је имао у саставу посаде старијег официра од себе и

4)   Стална комисија за извиђање несрећних случајева пошто је пре-
тресала прикупљени материјал од стране првостепене извиђачке комисије у 
својој одлуци  В.И.К. В. Бр. 55 од 17 маја 1928 год. стала је на становиште да 
за овај несрећни случај пада одговорност на поднаредника пилота Облака 
Ф. Франца и потпоручника. Према изнетом, поднаредник Облак и потпо-
ручник г. Крстић учинили су стручне грешке за које треба да буду кажњени 
стручном казном. -

Како међутим поднаредник О6лак је од повреде добивених при паду 
са реченим аеропланом доцније умро, то се над њим сада изрећи неможе 
никаква казна. 

Овим падом причињена штета како држави Југославији, тако и приват-
ном лицу г. Јевремовићу трговцу из Шапца у висини од Дин. 27.929,- има 
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да сноси држава, јер су је причинили стручном погрешком државни орга-
ни при вршењу службе, а државни аероплан има се расходовати такођер на 
штету државе из разлога који је горе наведен.-

Са изложенога, а на основу Закона о осигурању особља Војске и Мор-
нарице у  службеном летењу Бр. 4754 од 11 фебруара 1926 год. и Правилни-
ка о поступку у несрећним случајевима ваздухопловној служби В.О.Бр.8123 
од 10 јуна 1926 год. а на предлог Сталне Комисије за извиђање несрећних 
случајева у службеном летењу В.И.К.Бр.55 од 17 маја 1928 год. чл.4 и 5 
Уредбе о Команди Ваздухопловства Војске и § 8 Зак. о пост. вој. судова у 
кривичним делима;                                                                    

Р Е Ш А В А М:
1)  Да се вазд.ппоручник г. Крстић Ж. Никола казни  са једном годином 

забране летења, с’тим, да ову казну више не издржава пошто је по решењу 
ове Команде В.Ђ.Бр. 2213 од 30. маја 1928 г.  већ издржао;

2) Да се против ппоручника Андрејевића Ј. Љубодрага прекине сваки 
даљњи поступак, јер није ни у чему крив;

3)   Да се против пок. вазд.поднаредника Облака Ф. Франца прекине 
сваки  даљњи поступак јер је умро;

4)   Да се сва забрањена сума новаца по решењу В. В. Бр. 2213 од 30 
маја 1928 год. које је решењем Господина Министра Војске и Морнарице 
Пов.С.Бр. 9741 од 18 јула 1930 год. поништено -  врати сваком онолико ко-
лико је коме забрањено и до сада обустављено, -

5)  Да се државни  аероплан расходује на терет државе а приватна ште-
та причињена трговцу г. Јевремовићу Михаилу из Шапца у суму од Дин. 
27.929,-падне такође на терет државе, јер су ову штету како држави тако и 
приватном лицу причинили државни органи при вршењу службе. -

У циљу извршења овог решења, доставити у овереном препису ово 
решење: Команданту 1. Вазд. Пука, Начелнику Интендантуре ове Команде и 
Начелнику Техничког Одељења ове Команде ради даљег поступка, а потом 
предмет остави у архиву ове Команде као докуменат трајне вредности.-

9 августа 1930 год.                                                                                
Нови-Сад.                                                                      

В.Д. КОМАНДАНТА
дивизиски ђенерал,

РАД. СТАНОЈЛОВИЋ, с. р.
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Франц Облак био је јединац који је имао само мајку. Није 
желео да зна шта му се догодило, па јој је често писао, а кове-
рат стављао у већи и слао другу у Петроварадин, а овај га слао 
његовој мајци. 

„Једнога дана – пише Миодраг – Никола и ја смо пошли у 
центар града да завршимо неки посао. Идемо краља Александра 
улицом и на раскрсници где се скреће у Гробљанску сретнемо 
мали погреб. Умро је неки војник. Кола су скромна, црни ковчег 
још скромнији. Пратњу сачињавају само неколико војника. Нема 
родбине. Никола пита чији је то погреб. Пилота Франца Облака, 
одговара му овај. Николи је тешко. Мене шаље да завршим по-
сао, а он са пратњом одлази на гробље...“

Пилот, изгледа, није био једина жртва пада авиона. „Полити-
ка“ је 25. априла 1928. године, у првом извештају из Шапца, пи-
сала да је у рушевинама лакше повређено једно дете, али други 
листови то нису забележили. Поред тога, према запису учитеља 
Живорада - Лила  Лацковића, и сама кућа узела је два живота: 
„Када је оправљана пао је зид и убио на место 2 мајстора.“ Уз 
кратак опис догађаја, Лиле је то записао на реверсу дописнице 
која није путовала и која је на аверсу имала фотографију сруше-
ног авиона. 

Док је Францу Облаку лет до Шапца био последњи, Никола 
Крстић и Љубодраг Андрејевић поживели су дуго, и доживели 
много летачких авантура, а Никола је био у посадама још три 
авиона која су пала. Код аеродрома Петог ваздухопловног пука 
у Нишу (аеродром Медошевац) 1936. године школски авион се 
срушио у њиву са кукурузима, а у посади су били „извиђач кап. 
Н. Крстић и пилот поднаредник Живковић“. На крају летње ку-
палишне сезоне, 29. септембра 1937. године, хидроавион „Дор-
ниер“ у заливу Тиха код Цавтата пао је на плажу и ударио у 
једну кабину за пресвлачење. У авиону је било пет авијатичара, 
међу којима и Никола Крстић, и осам маринаца. Сви су прош-
ли са лакшим повредама. Наредне, 1938. године, у Сврљишким 
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 Пад школског авиона код Медошевца 1936. године

Удес хидроавиона код Цавтата 29. септембра 1937. године
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планинама срушио се школски авион „Физир“, а у посади су 
били „извиђачки капетан Крстић Никола и пилот потпоручник 
Бенцетић“. На реверсу фотографије, уз ове податке, у загради је 
записано – контузовани.

Николу је волело небо колико и он њега. До 1941. године, у 
звању војног извиђача, био је у летачким службама на војним 
аеродромима у Новом Саду, Краљеву, Сарајеву, Нишу и Зему-
ну. Капитулација га је затекла у чину капетана са положеним 
мајорским испитом на служби у Министарству војном, Одељење 
за ваздухопловство. У пучу 27. марта лично је ухапсио ондашњег 
министра војске и морнарице, генерала Петра Пешића, а по 
наређењу генерала Боривоја Мирковића.

Други светски рат провео је у заробљеништву. У Немачку је 
одведен маја 1941. из логора на Дедињу, а у Југославију се вра-
тио јуна 1945. године.

 Пад школског авиона „Физир“ 
у Сврљишким планинама 1938. године
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 После рата са породицом је живео у Краљеву где је радио 
као начелник за привреду. Млађи брат био је задовољан - доста 
је било авијатике!

„Повремено се дописујемо, али извесно време Никола ћути. 
Не јавља се никоме од родбине. После дугог чекања добио сам 
писмо из Београда са ознаком ЈАТ-а на коверти. Кога ја имам 
тамо! Штрецнуло ме. Познао сам Николин рукопис. Пише да 
је прешао у Београд и постао директор ваздухопловне школе 
ЈАТ-а. Зар опет авијатика?!“

Најмлађи Крстић, мисле потомци, никад није летео авио-
ном и тиме објашњавају његову бригу за ваздухопловце у по-
родици. А Миодраг Крстић није стрепео само за брата Николу: 
„Размишљам о деци. За Лалу нема опасности, завршила је школу, 
запослила се, засновала породицу, има дете. Плашим се за Миту. 
Он је студент, да не пође стопама свога тате? Намеравао је, али 
срећом одустао. За Ољу уопште не мислим. Она је девојчица, 
где су се још девојчице бавиле овако опасним занимањем!

Офенбург, 1. август 1941. година: официри у немачком 
заробљеничком логору (Никола седи, други слева)
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Никола се пензионисао, а ЈАТ, пажљив према својим пензио-
нерима, сваке године им даје бесплатан лет у иностранство. Ни-
кола лети у Париз, Лондон... и са собом води мезимицу Оливеру. 
Друже Крстићу, је ли то ваша ћеркица? И малу воде по авиону, 
улази у пилотску кабину... И Оливера је, као и њен отац, заволе-
ла авионе. Била је студент када су је примили за стјуардесу. 

Одлазим у Београд и са Ољом дуго разговарам. Причам јој 
детаље из живота њеног оца о којима јој он није говорио. Она се 
извињава, чекају је другарице... Јелена дипломатски не комента-
рише ћеркине поступке, али је зато Ниџа брани: Авион је данас 
сигурнији него твој аутобус за Зворник – каже мени, поносан 
што његова ћерка прелеће океан. На крају сам се насмејао: Бура-
зеру, наш народ каже – што мачка роди то миша лови!“

У другој посети, када је Оливера већ била удата и имала 
бебу, Миодраг се понадао да ће оставити авијатику: „Где је дру-
ги авијатичар? Питам Николу и Јелену. Вечерас је одлетела 
у Багдад, ујутру се враћа, одговарају ми. Никола ми показује 
своју собу: доста књига, велика нумизматичка збирка, саксије са 
кактусима који се ретко налазе и на зиду две велике урамљене 
фотографије – два авијатичара. Никола показује на празан про-
стор иза Ољине фотографије: Ово је резервисано за трећег 
авијатичара, каже, а ја знам да мисли на свог унука.“

Никола Крстић умро је у Београду, у 86. години, али у при-
чама Шапчана он је још увек млади авијатичар због кога се једна 
госпођица из Карађорђеве улице никад није удала.

Иза приче
Никола Крстић оженио се Јеленом Ивковић (1910-1993) из 

Краљева 22. новембра 1931. године. Она му је родила троје деце: 
Светлану - Лалу (1932-2001),  која је радила као књиговођа, а у 
браку са комерцијалистом Миодрагом Јаношевићем добила ћерку 
Александру; Димитрија - Миту (1936), доцента Технолошко-
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металуршког факултета, 
који у браку са др Ве-
ром Шарунац, ванред-
ним професором ТМФ, 
има сина Николу (1973) 
и ћерку Мирјану-Миу 
(1975); и Оливеру – Ољу 
(1948) која је била удата 
за др Мирка Насковића 
са којим има два сина, 
Богдана (1976) и Вла-
димира (1982).  Млађа 
ћерка Николе Крстића, Оливера,  била је стјуардеса, а сада лети 
као путник код старијег сина у Сједињене Америчке Државе, где 
брине о својој унуци, Николиној праунуци.

Мица Јовановић, ћерка шабач-
ког трговца Павла Јовановића, била је 
у Рогашкој Слатини, најпознатијем ле-
чилишту и монденском месту старе 
Југославије, када је у „Политици“ од 23. 
августа 1931. године прочитала да су 
„г-ђица Јелена Ивковићева, свршени ма-
турант Држав. Тргов. Академије, кћи г-ђе 
Босе и Димитрија Ивковића – Гиљана, 
трговца из Краљева и вазд. поручник Ни-
кола Ж. Крстић, син г-ђе Митре учитељице и почив. Живојина 
Крстића школског надзор. из Шапца, испитани 16 ов. мес. у 
Краљеву“. У дану када је умрла једна нада, почела је да живи 
прича о неоствареној љубави. До данас.

Јелена и Никола Крстић
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Бреге 19 био је лаки 
бомбардер и извиђач, који 
је коришћен и за дугачке 
прелете. Конструисан је и 
произвођен у француској 
фабрици авиона Бреге од 
1924. године.

Дужина авиона била 
је 9,61 метар, размах кри-
ла 14,83 метара, полетна 

тежина 2.500 килограма, а летео је максималном брзином од 214 
километара на сат.

Коришћен је у Југословенском краљевском ратном ваздухо-
пловству све до 1941. године. Први авиони купљени су 1924. а 
од 1927. године лиценцно је произвођен у Државној фабрици 
авиона у Краљеву.

Франц Облак, пилот авиона Бреге 19 који се 24. априла 1928. 
године срушио у Шапцу, умро је у мају 1929. године и сахрањен 
на Новом гробљу у Београду. Гроб су му прекопале бомбе 1941. 
године и не зна се шта је било са његовим остацима. По Облака 
је, изгледа, смрт дошла два пута и оба пута из облака.

 Никола Крстић, извиђач и вођа посаде  авиона, умро је 4. 
децембра 1991. године и сахрањен на Новом гробљу у Београ-
ду.

  Љубодраг Андрејевић, извиђач у посади авиона,  умро је 
23. марта 1984. у 80. години и сахрањен на гробљу у Земуну.
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На месту пада авиона 1928. године
у улици Владе Јовановића  данас је једна банка
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„ДЕЛИГРАД“: МЕЂАШ РАБАЏИЛУКА

 Кафана „Делиград“ 1957. године
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На углу Карађорђеве и улице Владе Јовановића, с леве стра-
не, деценијама је била кафана „Делиград“ која је у свом имену 
чувала сећање на славни бој Карађорђевих устаника, а била је 
власништво др Михаила Петровића, учесника оба балканска и 
Првог светског рата. Кафана је ту била и 1923. године када је 
Артиљеријска улица (незванични Рабаџијски шор) преимено-
вана у улицу Владе Јовановића. Општинска одлука о промени 
имена 17 улица у Шапцу објављена је у „Шабачком гласнику“, 
8. марта 1923. године, на првој страни.
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 На месту „Делиграда“ дуго је била продавница 
„22. децембар“ и стамбена зграда којој су, као и згради до ње, 

почетком 21. века дозидана два спрата
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До рушења, 1957. године, „Делиград“ је неколико година ко-
ришћен за магацин и столарску радионицу Народног позориш-
та, а 1960. године на месту старе кафане подигнута је троспратна 
зграда са 15 двособних станова. У приземљу је била продавни-
ца официрске одеће, конфекције и текстилне робе Трговинског 
предузећа „22. децембар“ из Београда. 

 
 Михаило Мика Петровић рођен 

је 16. јула 1879. године по старом ка-
лендару, у породици имућног ша-
бачког трговца Николе Петровића. 
Студије медицине завршио је у Грацу 
1904. године и од маја 1905. године 
почео да ради као лекар шабачке оп-
штине. Већ на почетку радног века 
одликован је Орденом Светог Саве V 
степена за заслуге у грађанству. Са др 
Андром Јовановићем отворио је прву 
општинску амбуланту, која је поче-
ла да ради новембра 1906. године, а 
онда су уследили ратови, балкански 

и Први светски. У Првом балканском рату др Мика Петровић 
унапређен је у чин поручника и добио Сребрну медаљу за хра-
брост. У Другом балканском био је капетан друге класе и носи-
лац „Крста милосрђа“. У Првом светском рату, већ 1915. године, 
одликован је Орденом Светог Саве IV реда за заслуге стечене у 
рату.

Као трупни лекар другог позива VI пука Дринске дивизије 
прешао је Албанију, а кад су на Крфу спојени остаци пукова, 
радио је у првом позиву истог пука. Од марта 1916. године био 
је ординирајући лекар централне амбуланте болничке чете Мо-
равске дивизије. Тада је већ имао чин капетана прве класе, а 
додељена му је и Златна медаља за ревносну службу. Још једну 
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је добио 1918. године. Крајем 1920. био је санитетски мајор, а од 
новембра 1923. године и носилац Албанске споменице.

Краљевим указом од 14. фебруара 1920. године, др Михаило 
Петровић постављен је за секундарног лекара Окружне болнице 
у Шапцу, а решењем Министарства војног и морнарице од 1. 
јула 1920. и за хонорарног лекара шабачког гарнизона. Када је 
1. децембра те године почела рад дерматовенеролошка амбулан-
та, постао је њен први шеф. Од 21. новембра 1923. године до 
болести и преране смрти, обављао је дужност шефа Одељења 
за кожновенеричне болести. Унапређен је у чин санитетског пу-
ковника, а 1926. године уручена му је Златна медаља за ревнос-
ну службу у рату.

Др Михаило Мика Петровић умро је 27. новембра 1928. го-
дине и сахрањен на Доњошорском гробљу. У првом браку са 
Зорком Гудурић из Обреновца имао је троје деце: Николу, Твртка 
и Олгу, а са другом женом, професорком Шабачке гимназије 
Јеленом Пешић из Бингуле, сина Слободана.

Велики иметак који је наследио, др Петровић је увећао и 
његова имовина се процењивала на тадашњих два и по милио-
на динара, без акција и хартија од вредности. Он је са породи-
цом становао и ординацију имао у спратној кући у Улици Владе 
Јовановића број 3, а куће је имао на још осам плацева у улицама 
Владе Јовановића, Карађорђевој и Цара Душана. Био је власник 
кафане „Делиград“ и хотела „Централ“, више дућана, магаза, 
подрума, књижара, златара... Велики део иметка тестаментом је 
завештао у добротворне сврхе. Све је заборављено, брзо и лако, 
а његовој деци, после Другог светског рата, богатство и углед 
постали су непожељно наследство.

У документацији Градског народног одбора у Шапцу чува се 
преписка Николе Петровића, старијег сина др Мике, који је по-
четком 1949. године тражио дозволу да прода свој део „Делигра-
да“, јер га је на то обавезивала Уредба о контроли промета непо-
кретности. Тадашњи мајор Југословенске армије и „члан Катедре 
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гађања“, Никола Петровић живео је и радио у Сарајеву. У молби 
пише да је од 1939. живео у Београду где га је Гестапо ухапсио 
и почетком 1942. интернирао у Норвешку, одакле се вратио са 
првим транспортом септембра 1945. године. Из биографије још 
наводи да је у Југословенској армији од 1. јануара 1946. године, 
ожењен „другарицом из сиромашне породице“, има једно дете 
(једно умрло крајем 1948. године), а жена је пред порођајем. У 
заробљеништву му је нарушено здравље, добио „чир у стомаку“, 
о чему је приложио и извештај војног лекара уз препоруку на 
посебну исхрану, а уз све тешкоће морао је да издржава и болес-
ног таста. На крају, Никола Петровић каже: „На продају куће се 
нисам одлучио из неких шпекулативних разлога и намера, него 
само због тога да ликвидирам материјалне тешкоће.“

Градски народни одбора у Шапцу међутим „није нашао да 
се тражена продаја врши из нужде“ и закључио да молилац са 
својим принадлежностима (платом) може „уљудно живети и из-
државати своју породицу“. Никола се жалио Министарству ко-
муналних послова које је поништило решење шабачког одбора 
и „вратило предмет на поновно решавање“. Градски народни од-
бор у Шапцу продају „Делиграда“ одобрио је тек 23. фебруара 
1950. године.



160

ТОПАНА: ЗАБОРАВЉЕНА ПРИЧА

Улица Владе Јовановића, са леве стране, завршава се бројем 
71, на раскршћу са Грмићком (некада Топанском улицом), а 
наставља улица Јована Цвијића у којој су прве зграде, старе стам-
бене зграде, и Тржни центар „Рода“, изграђене на месту званом 
Топана. Постоји више верзија зашто се то место зове Топана, а 
највећи број везан је за исељавање Турака из Шапца.

Из шабачке тврђаве Турци су изашли 10. априла 1867. го-
дине, а о томе је пешадијски капетан Лазар Цукић обавестио 
министра војног пуковника Блазнавца: „Трупа српска ушла је у 
8 и ½ сата ујутру у град и смена је у исто доба извршена. Турска 
војска у 10 сати кренула се. Све је на миру свршено.“

Шапчани су имали своје приче о исељавању Турака, причали 
их својим потомцима, али је мало записано. У мемоарској грађи 

Овде је некад била Топана
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Међуопштинског историјског архива у Шапцу, чува се сећање 
Воје Павловића – Кикића на стари Шабац, забележено 1965. го-
дине. Овај, у Бечу школовани трговац, тада је имао 80 година, а 
поред осталог причао је и о исељавању Турака из вароши:

„О томе сам највише слушао од свог једног тече који је био 
калфа у време исељавања Турака... Турци су имали своју војну 
посаду у Старом граду на Сави, ту су се налазили њихови топо-
ви. Приликом исељавања по Турке су дошле галије које су их 
одвезле низ Саву. Чим су Турци изашли из града, Шапчани су 
навалили на турски део вароши, порушили све куће и зграде, 
а материјал развукли. Тако је од тог материјала, од порушеног 
дела турске вароши, подигнут онај део града који се налази око 
садашње болнице... Турски топови су пребачени на место зв. То-
пана, где се сада налази тркалиште (данас насеље Тркалиште) 
и од њих формирана артиљерија која се касније налазила на том 
месту у шупама направљеним за смештај топова.“

Други шабачки трговац, Бора Антонић, који је 1967. годи-
не имао 86 година, такође је оставио своја сећања у мемоарској 
грађи шабачког архива. Прича о исељавању Турака из Шапца у 
његовој породици преносила се с колена на колено:

„Мој деда по мајци Стеван Недељковић, кафеџија, био 
је војник у време предаје градова. На месту где се завршава 
садашња улица Владе Јовановића а где се сада налазе три нове 
зграде (данас три старе зграде), био је простор где је бивако-
вала војска. Ту се налазио и један једини топ. Зато се то место 
звало Топана. Тај топ је стајао ту све до пред Први св. рат, а 
земљиште је било ограђено прошцима (плот прављен од цепа-
них дасака, озго поплетен дебљим прућем). Тај је простор слу-
жио за извођење обуке.

Кад је дошло време предаје градова та десетина војника, 
или колико их је било, дошли су на стари град и придружи-
ли се осталој војсци, која је дошла из Београда. Војска је била 
постројена око врата на Старом граду а командант је почео пре-
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говоре са предводником  турске војске. Тада је изашла и турска 
војска и постројила се насупрот нашој. Тада су се команданти 
састали и обавили посао око предаје града. Сви турски војници 
напустили су Стари град, односно тврђаву, и поседали у чамце 
тј. чунове и отишли. У растанку двеју војски отсвирана је прво 
турска па онда наша химна. Тада је командир наредио моме деди 
по мајци Стевану Недељковићу да се попне уз оне степенице 
које и сада постоје и да забоде нашу заставу.“ 

Приликом предаје града тумач је био Шапчанин Коста 
Тодоровић о коме је, поводом седамдесетогодишњице тог 
догађаја, 1937. године, за „Шабачки гласник“ причала његова 
ћерка Даница Грујић.

Заговорници друге верзије имена Топана потврду за своју 
причу нашли су 1923. године када се међу улицама којима је 
одлуком шабачке општине промењен назив нашла и Топанска, 
која је добила ново име - Грмићка. Наводно, по сећањима неких 
старих Шапчана у том делу Шапца, у грмићима, у јесен су клали 
овце, продавали предње и задње череге, а од осталог топили лој 
који је продаван мумџијама (свећарима), који су били имућне 
занатлије и угледни људи. „Мумџиница је онда била најлепши 
дућан у Шапцу. Била је на ћошку, у центру града, а имала је про-
зоре, што онда није имао ни један дућан. А најчувенији мумџија 
био је Коста Радовановић, убица кнеза Михаила.“

Данас ни најстарији Шапчани део града на крају улице Вла-
де Јовановића не зову Топаном. Приче о њој чувају, углавном, 
старе новине.
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Тумач и сведок предаје Шапца Србима
  Коста Тодоровић (1837-1887) 

рођен је у кући Павла Михаиловића, 
ондашњег среског начелника сре-
за Рађевског. Имао је 17 година када 
је напустио очеву кућу и отишао за 
дедом Тодором у Беч, а да га отац 
не би тражио и евентуално вратио, 
променио је презиме „по ђеду“ у 
Тодоровић. У Бечу је научио кројачки 
занат и одлично савладао немачки 
језик, што је запазио наш посланик и 
примио га у посланство за тумача. Из 
Беча је отишао у Берлин, па у Париз, 
Лондон, Рим, Букурешт, Цариград и 
Александрију. За очеву смрт чуо је у 
Александрији. Вратио се у Србију и на броду од Београда до 
Шапца упознао ћерку Петра Стефановића, коју је касније оже-
нио и због које је остао у родном граду. На месту где је данас 
Културни центар отворио је кројачку радњу у којој је радило 12 
момака доведених из Беча. Међу њима је био и чувени Карло 
Купка.

Костина ћерка Даница, удато Грујић, која је умрла 7. но-
вембра 1950. године у Шапцу, без потомства, своју кућу у 
Масариковој 22 тестаментом је оставила Народној библиотеци 
„Жика Поповић“ у Шапцу, која је тако први пут добила власти-
ту зграду и сталну адресу. Поред библиотеке, у овој згради је 
радила и Музичка школа, а већ деценијама то је дом Културно-
уметничког друштва „Абрашевић“. Видљивог знака захвално-
сти није било све до 2005. године када је Библиотека шабачка на 
зграду поставила плочу на којој пише да је то задужбина Данице 
и Михајла Грујића, бившег среског начелника из Шапца. 
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Љубави и мржње кнеза и Шапца
   Шабац је увек био више наклоњен 

династији Обреновић, у односу на 
Карађорђевиће, а када је крајем јуна 
1859. године кнез Михаило дошао у 
Шабац,  град га је дочекао „у радости, 
сав осветљен“, а он се, са балкона Вла-
дичиног двора  обратио многобројним 
окупљеним грађанима. Његовим за-
лагањем Србија је дипломатским пу-
тем 1867. године преузела од Турске 
управу над преосталим утврђеним градовима, међу којима 
је био и Шабац. Али, наредне, 1868. године, у Кошутњаку, 
кнеза су убила браћа Радовановићи из Шапца. Постоји 
више теорија о завери, али су Радовановићи означени као 
непосредни извршиоци. На вест о атентату, Шапчани су се 
окупили испред куће породице Радовановић и, према једној 
верзији, срушили је, а према другој, запалили. Остали чла-
нови породице крили су се више од недељу дана у градском 
риту. Са кнезом је погинула и Анка Константиновић (Анка 
Обреновић, девојка која је прва свирала клавир у Србији),  
ћерка Јеврема Обреновића, рођена у Шапцу.

Споменик кнезу Михаилу, на Тргу Републике у Београду, 
први је уметнички споменик у Србији (дело итaлијанског 
вајара Енрика Пација) и први монументални коњанички 
споменик у Србији. Откривен је на Светог Николу (крсну 
славу Обреновића) 1882. године, а говор је одржао Шап-
чанин Стојан Новаковић, ондашњи министар просвете. На 
споменику су с две стране забележена имена градова: Бео-
град, Смедерево, Кладово, Шабац, Ужице и Соко.
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Последњи Обреновићи  
 Кнез Михаило није имао законитих 

наследника па га је на престолу наследио 
Милан Обреновић, унук његовог стри-
ца Јеврема Обреновића, дугогодишњег 
обор-кнеза Шабачке нахије. Јевремов 
син Милош, отац краља Милана, рођен 
је у Шапцу 1829. године. Када је убијен 
кнез Михаило, Милан Обреновић био 
је малолетан па је власт од намесника 
преузео  тек 1872. године. Као кнез вла-
дао је Србијом  до њеног проглашења 

за краљевину 21. фебруара (6. марта) 1882. године, а као краљ 
до 22. фебруара 1889. године када је абдицирао. Умро је у Бечу 
11. фебруара 1901. године и сахрањен у манастиру Крушедолу. 
Његов син Александар био је последњи Обреновић на власти у 
Србији. Убијен је, са краљицом Драгом,  29. маја 1903. године.

Шабачки владика 
кумовао малом принцу

  Кнез Михаило био је званично вла-
дар без наследника, али је са Маријом 
Бергхауз имао ванбрачног сина рођеног 
8. маја 1849. године у Рогашкој Слати-
ни. Мајка га је крстила у својој вери 
као Виљема, а када је напунио седам-
наест година, на захтев оца, прешао је 
у православну веру. На крштењу је до-
био име Велимир, а за презиме је узео 
Теодоровић, старо презиме Обреновића. 
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Кум му је био митрополит Михаило, који је пре него што је по-
стао митрополит био шабачки владика. Он је у црквене књиге 
уписао име правог Велимировог оца.

Велимир Михаило Теодоровић, како је било пуно име малог 
принца,  школовао се у Швајцарској и Београду, а после кнеже-
ве смрти Намесништво га је материјално збринуло. Међутим, у 
Србију кнеза а потом и краља Милана није имао приступа. Умро 
је изненада 31. јануара 1898. године у Минхену, а сахранили су 
га његов собар и српски студенти. Целокупну своју имовину те-
стаментом је оставио Србији.

Породица га није признавала за 
свог члана, а једини је од Обреновића 
своју имовину оставио Србији. За-
дужбину је назвао Велимиријанум, а 
имала је задатак да помаже развоју на-
уке, уметности, трговине, индустрије 
и занатства. Задужбина, чији је први 
председник био Никола Пашић, ради-
ла је до 1945. године.

Велимир Михаило Теодоровић 
пренет је након Првог светског рата и 
сахрањен на Новом гробљу у Београ-
ду. Капелу, у средини Алеје великана, 
недалеко од цркве Св. Николе, поди-
гао је Државни савет 1927. године по 
пројекту архитеката Министарства грађевина, Петра Поповића 
и Василија Михајловића Андросова. То је прва капела коју је 
држава подигла једном добротвору.

Капела Велимира 
Теодоровића на Новом 

гробљу у Београду
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УЛИЦА НА ЛАВИРИНТИМА ТАЈНИ 
  
 Проф. др Милорад Бертолино 

(Панчево 1929 – Озрен 1981) основну 
школу учио је у Шапцу (1936-1940) а 
гимназију у Шапцу и Лозници (1940-
1948). На природно-математичком 
факултету у Београду дипломирао је 
1953. а 1961. године докторирао. На 
истом факултету прошао је пут од аси-
стента до декана. Објавио је 13 књига, 
око сто научних радова из области 
диференцијалних једначина, историје и филозофије математике 
и око 160 чланака, такође из различитих области.

Пред сам крај живота објавио је књигу „Сећање на Шабац и 
Лозницу“, по сопственом признању насталу из  унутрашње по-
требе да се, у тренуцима кад се живот сабира и тумачи, успоста-
ви што приснија веза са завичајем. А завичајем је сматрао и Ша-
бац, где му је мајка премештена за професора Реалне гимназије 
1931. године, а он завршио основну школу и пошао у гимназију. 
У тим сећањима Рабаџилуку је дао посебно место, јер је био 
„космос“ његових дечјих доживљаја.

 „По доласку у Шабац становали смо прво у неком стану на 
Бајиру, кога се не сећам јер је трајало само месец дана. Затим смо 
(1931-33) становали у дворишној згради куће др Чеде Кнежевића 
у Карађорђевој улици. Следећи стан, опет у Карађорђевој улици, 
био је на првом спрату куће удове Данице Јевремовић (1933-
1935). Најдуже становање, кога се најбоље и сећам, за које је 
везано највише и најлепших успомена, јесте код браће Ивана и 
Саве Вуковића (1935-40) у улици Владе Јовановића (Рабаџилук). 
Рабаџилука сам се некако држао и приликом каснијих (рат и по-
сле рата) становања у Шапцу...
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У улици Рабаџилук био је збиља читав космос мојих дечјих 
доживљаја и сањарија. Преко пута куће у којој смо становали 
била је синагога, препуна тајанства и наслућивања. Рабин Ни-
сим Адижес деловао је, по изгледу, сасвим старозаветно. У ства-
ри, муку је мучио са недовољним приходима за кућу пуну деце. 
У Шапцу је било доста Јевреја, сасвим срођених са средином, од 
имућних до пуке сиротиње. Вероватно нико није остао жив.

До наше куће становао је стари пензионер Веца Миладиновић 
са полуцилиндром, белом брадицом, ланцем преко трбуха, бив-
ши финансијски чиновник. Имао је једанаесторо одрасле деце, 
већином кћери. Зато се за њега говорило: „Господин Веца са 
један`ес деца“. Једне је ноћи умро у сну, и тада сам први пут чуо 
да се и тако може умрети.

Кућу-две даље становао је ветеран из ранијих ратова који 
је трговао не знам ни сам са чиме, Петар Гроздић, импозантна 
људина са великим брковима, али не онолико као у његова брата 
Јанка, хотелијера `Париза`.

Доктор Иван (Константин, прим. аут.) Мазурин, Рус-
емигрант, вредно је радио у болници. Изгледао је као Божић-бата, 
или можда Иван Тургењев, са потпуно белом омањом брадом, 
иначе ћудљив и врло ужурбан. Његова жена Лидија, која ће тих 
година и умрети, била је ненормално пуна; седела је непокрет-
на у столици, у дворишту. Свакодневно су се око ње окупљали 
други Руси и пили заједно чај, седећи у плетеним фотељама и 
дочаравајући чајанку из Тургењева или Чехова. Ја сам се ира-
ционално плашио ове старе Лидије која ме је иначе волела и све 
чинила да ме придобије и разбије страх. Није помогао ни велики 
гумени балон у облику Мики Мауса.

Прилично зазора изазивала је и стара Крстићка, мајка тада 
познатог педагога Бранислава Крстића, мислим да је била 
учитељица у пензији. Живела је сасвим сама у својој повеликој 
кући на углу и, рекло би се, не сасвим пријатељски, осматрала 
са прозора пролазећи свет.
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У истој улици становала је и лекарка Митра Михаиловић, се-
стра познатог економисте Косте Михаиловића и писца уџбеника 
географа Милутина и математичара Здравка Михаиловића. До-
ста тежак инвалид, успевала је да свој по природи ствари спори 
ход убрза колико је могуће више, све на истој стази од куће до 
болнице, сва посвећена своме хуманом позиву.

Негде пред рат умро је стари професор Љуба Павловић, такође 
становник Рабаџилука. Писао је научне радове из географије и 
скупљао одговарајућу грађу из овога краја. Тесно је сарађивао 
са Цвијићем. Као да је и личио на Цвијића: округле главе са пу-
ним брковима.

Кроз улицу Рабаџилук предвече би прошао продавац 
шкембића, који је свој производ звао `мезело` и најављивао га 
отегнутим гласом, који као да сада слушам. Ја не памтим да сам 
икада у животу шта слађе јео од тог `мезела`. Продавац је био 
крупна људина са дрвеном ногом, школски друг моје мајке из 
основне школе. Он њу није препознавао, а она њега јесте, јер је 
и тада био са дрвеном ногом, а и прилично познат мангуп. Ја сам 
јој замерао што му се не јави...

Такође би том, као и свим осталим улицама, пролазили, 
уз дечју грају, Сава мајор и Пинда, два несрећника од оних са 
којима се тера шега. Сава мајор, иначе бос кадгод се то може, 
био је одевен у стару официрску униформу и увек егзалтирано 
расположен. Униформа је била сиво-маслинаста, а на глави 
огромна официрска капа, од оних које личе на шајкачу. Пинда је 
имао на глави шапку и белу официрску блузу (некад белу), бос 
такође, љући и увредљивији од Саве. Нарочито се љутио када му 
се викне: `Пинда укр`о петла!`.

Једно време се појавио и трећи, неки Миле, по изгледу и уни-
форми комбинација Саве и Пинде, али није могао да опстане, 
као неки прекобројни син поручника Шмита. Двојица су Шапцу 
била довољна...

У мом суседству становао је и годину дана старији Јован 
Миленковић, дечак који је такорећи од рођења све знао о елек-
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трици, а машта му је била таква да је у њој све реално егзи-
стирало, штогод се само замислити може. Тврдио је да су ис-
под Рабаџилука непроходни лавиринти пуни неслућених тајни. 
Када је дошао да гостује, у Занатском дому, врло репрезентати-
ван мађионичар Рета, пун медаља и ленти, Јован је тврдио да је 
Рета интимни пријатељ његовог деде Рајка, што је у очима деце 
била изванредна предност. Пришуљали смо се Ретином вагону, 
па га је Јован којешта питао, ословљавајући га са `чика Рета` а 
помињући и деду Рајка, али се по Рети није могло познати да ли 
му Рајко нешто значи...

У дворишту сам се играо и са децом газде Ивана Вуковића: 
кћери Деса и Лела, и син Брана. Овај Брана је онда тек прогова-
рао, а данас је, чујем, наставник музике...

Ја сам напустио Шабац са великим плакањем. Очигледно је 
то било више од плача за једним градом, ма колико он био леп и 
драг. Био је то и опроштај са детињством...“ 

Зимски распуст у Рабаџилуку 1936. године 
(из приватне збирке Александра Милошевића, први здесна)
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РАБАЏИЛУК: НЕЗАВРШЕНА ПРИЧА
Још мало па ће бити век како је песник Влада Јовановић влас-

ник улице, он који није имао и није тражио ништа. Становници 
његове улице о његовом животу знају само да је био трагичан, 
он о њиховом још мање. Песник и време никад се нису добро 
разумели. 

Његовим именом повезали су Рабаџилук и Артиљеријску 
улицу којом он шета испод сјајног праха минулих времена, а када 
се умори од данашње ужурбаности која хуји људима изнад гла-
ва, одмакне се у свој век као у други град. И не брине. У његовом 
Рабаџилуку увек неко болује од писања, јер је Рабаџилук велика 
прича која тече.

Улица Владе Јовановића 2015. године
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Белешка о писцу

Стана Муњић рођена је 1953. године у Белој Реци, а одрасла 
у Шапцу. По образовању је специјалиста дидактичко-методичких 
наука у области наставе математике, а по вокацији новинар и 
писац.  Три године радила је у просвети и 30 у новинарству. 
Највећи део у заједничкој редакцији (лист, радио и телевизија) 
„Гласа Подриња“ у Шапцу, где је у три мандата обављала посло-
ве главног и одговорног уредника листа „Глас Подриња“. После 
приватизације „Гласа Подриња“, десет месеци уређивала је но-
воосновани лист „Шабачки гласник“. 

Писац је кратких прича и дијалошке прозе, повесничар кул-
турних и просветних дешавања у својој средини.

Члан је Удружења књижевника Србије.
Објавила је тринаест књига.
Живи и пише у шабачком Рабаџилуку.





Славко Богојевић

РАБАЏИЈСКИ ШОР
 КРОЗ АРХИВСКУ ГРАЂУ

Документ није историја,
 али без докумената нема историје.

др Мирослав Перишић
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Шабац је први почео уређивати војвода Лука Лазаревић 1809. 
године, а између 1815. и 1820. године почела је нова урбанизација 
града Шапца, што се може видети из наредбе кнеза Милоша да 
се ураде урбанистички планови за двадесет градова у Србији, 
међу којима је био и Шабац. 

Захваљујући Јеврему Обреновићу који се, 1816. године, по-
старао да се град урбанистички регулише и измакне од бара и 
домета турских топова, Шабац је постао прва варош у Србији 
која је била ушорена и регулисана.

Март 1837. година: Исправичеству окружја Шабачког, 
Указ кнеза Милоша о ушоравању села 
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„Слобода“, лист за по-

литику и књижевност, изла-
зио је од јула 1864. до јула 
1865. године у Женеви. Лист 
је прво излазио сваке суботе, 
а касније, од 1865. године, 
два пута месечно. Текстови 
у „Слободи“ штампани су 
упоредо на српском и фран-
цуском језику. По престанку 
излажења листа „Слобода“ 
излазио је нови лист „Српска 
слобода“. 

Уредник је био Влади-
мир И. Јовановић.
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Завичајно одељење Библиотеке шабачке брине о неколико 
књига Владе М. Јовановића штампаних крајем 19. века, међу 
којима књига Лепе туђинке има ретку фотографију песника са 
његовим кучетом Линетом, која је ручно лепљена.
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Књиге Владе Јовано-
вића, које је Шабачкој гим-
назији поклонила његова 
тетка Драга Митровић, и 
данас чувају његов потпис 
и печате његове библиоте-
ке.
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Књижица Владимира М. Јовановића: Ваљевска штедионица 
1882. године
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Прва страна извештаја о раду Летњиковца 1910. године: ру-
копис Маре Глигоријевић, сестре од тетке песника Владимира 
М. Јовановића, која је једно време предавала и краснопис.
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Уписница шабачке Гимназије 1905. године: под бројем 25 
уписан је ученик Станислав Винавер.
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Уписница ученика народне основ-
не школе у Београдској улици за 
школску 1905/6. годину: под бројем 
30 уписана је Мјечислава Винавер.

 Прво издање књиге „Мјећа“ власништ-
во др Михаила Петровића, а затим његовог 
сина Слободана. Данас је чува Завичајно 
одељење Библиотеке шабачке.
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Потпис Љубомира Павловића, директора Шабачке гимназије  
у Уписници за школску 1920/21. годину.
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Истина, 8. март 1931. године
Љубомир Павловић покренуо је, 1931. године, недељни лист 

„Истина“ у којем су сарађивали студенти, радници и познате 
личности Шапца.
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Потпис Петра 
Гроздића, председ-
ника Удружења ре-
зервних официра и 
ратника на допису 
Певачком друштву 
„Занатлија“.

Потпис Петра 
Гроздића, председ-
ника шабачке оп-
штине, на записни-
ку 1932.
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У регистру носилаца Албанске споменице под бројем 144 
је име Петра Гроздића.

Допис Народног одбора Среза Јадранског да се посмртни 
остаци Петра Гроздића из Текериша пренесу у породичну гроб-
ницу, јер „није погинуо у Церској бици“.
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 Одговор Народног одбора у Шапцу одбору Среза Јадранског 
да Петар Гроздић, као учесник Церске битке и организатор 
подизања споменика у Текеришу, заслужује дужно поштовање и 
да питање премештања његовог гроба крај костурнице церским 
јунацима није требало ни покретати.  
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Потпис Сергија Багенског као директора Водне задруге у 
Шапцу, 24. јула 1931.
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Докторат и диплома Митре Михаиловић, Лион 1924.
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 Писмо захвалности Историјског архива у Шапцу др Митри 
Михаиловић за изузетне поклоне међу којима је био и печат 
Краљевског генералног конзулата Србије у Москви.
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Из евиденција лекара у Шапцу 1946. године: под бројем 3 је 
др Митра Михаиловић, а под бројем 9 др Константин Мазурин.

Признање др Константину Мазурину
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Тапија плаца на углу Карађорђеве и улице Владе Јовановића, 
власништво Савеза занатлија округа Подринског. 
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Записник Грађевинског одбора шабачке општине о издавању 
грађевинске дозволе за подизање Занатлијског дома 1933.



205  



206

Грађевинска дозвола за подизање Занатлијског дома  у Шап-
цу (дозволу потписао Петар Гроздић као председник суда)
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„Пад авијона у Шабац“ – Радикал, 29. април 1928.
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Пресуда војног суда о узроцима пада авиона у Шабац  
24. априла 1928. године.
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Ваздухопловна легитимација Николе Крстића
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Унапређење наредника Николе Крстића у чин потпоручника 

1924. године
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Диплома аеропланског извиђача Николе Крстића, издата 24. 
новембра 1928. године
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Уверење  Шабачког војног округа да је 1924. године Никола 
Крстић од државе купио револвер.
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Три од осам страна тестамента др Михаила Мике Петровића, 
написаног 12. августа 1928. године, а обзнањеног 15. децембра 
исте године.
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Белешка о приређивачу
Славко Богојевић рођен је 1952. године у Метлићу. Основ-

но образовање започео је у родном месту, а завршио у Шапцу. 
У Учитељској школи у Шапцу дипломирао је 1972. године, а 
студије етнологије завршио 1976. на Филозофском факултету у 
Београду. На истом факултету је и магистрирао, 1987. године.

Ради у Међуопштинском историјском архиву у Шапцу.
До сада је, углавном, објављивао изворну архивску грађу која 

се чува у Архиву, а односи се на време Првог и Другог српског 
устанка и знамените личности тог времена. Поред тога објавио 
је и више сепарата и књига: Школство у Азбуковици до Првог 
светског рата (1986), Глушци између два рата (1986), Школа 
у Мачванском Причиновићу (2000) и Правосуђе у Подрињу у 19. 
веку (2000).
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Био једном један шор
Да стари Шабац није само време кафанског живота и бое-

мисања, златно доба трговине на граници, време страдања у 
Првом светском рату и тешког опоравка, показао је један необи-
чан и посве нов рукопис сачињен из две свеске које потписују 
два аутора.  Под насловом „Приче из Рабаџијског шора“, Стана 
Муњић прича о знаменитим људима који су некада живели у 
улици Владе Јовановића, а који је у 19. веку носио (незванич-
ни) назив Рабаџијски шор... У малом шору живела су и радила 
велика имена културе, просвете, медицине и политике Србије 
у 19. и до половине 20. века. У тај шор донет је први рендген 
у Србији, ту је др Аврам Винавер прегледао људе „на стакло“, 
Ружа Винавер свирала са Робертом Толингером, а Станислав 
Винавер написао своје прве песме. Вешто компонујући мање 
приче око централне, Стана Муњић чини јединствену причу у 
којој су кратке приче „дукат, мелем, телеграм“...

Приче из Рабаџијског шора преливају се из догађаја у догађај, 
доводећи нове личности, које причају нове приче и таласају се 
кроз шор као велика комшијска прича о ономе некад... Писане 
једноставним, јасним стилом, кратким реченицама и уз добар 
осећај мере за цитат, велики број података укомпонован је тако 
да низ прича чини значајну „биографију“ једне улице у којој има 
и бајколиких легенди, али и „лавиринта тајни“.

Ова занимљива књига са стварним причама, илустрована 
фотографијама, почев од краја 19. века, и на коју ауторка гледа 
као на велику незавршену причу која тече, ослоњена је на дру-
гу свеску под насловом „Рабаџијски шор кроз архивску грађу“, 
коју је приредио мр Славко Богојевић. Она није илустрација 
већ написаног, већ самостална творевина нових података који 
потврђују да је архивска грађа део културног наслеђа народа, 
сведок времена у ком је настала и друштва које је створило.

Радомир Петровић, дипл. историчар
(Извод из рецензије)
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