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прегледнирад

ВАЉЕВОУПОТРАЗИЗА
ИДЕНТИТЕТОМ

Сажетак: Циљ ра да је да се уо чи раз вој иден ти те та гра да Ва ље
ва. У ис тра жи ва њу  би тре ба ло уо чи ти исто риј ски раз вој гра да, 
као и  спољ ње ути ца је на ње га. То мо гу би ти и не ки ве ћи гра до ви 
ко ји се на ла зе у бли зи ни Ва ље ва, као што је Бе о град. У пи са њу би 
тре ба ло ис та ћи оно што је има нент но и ка рак те ри стич но за сам 
град, и по че му се он раз ли ку је од дру гих гра до ва у свом окру же њу. 
Пре по зна ти бит не исто риј ске трeнут ке у ње го вом раз во ју, ин
сти ту ци је и љу де. На кра ју би тре ба ло из не ти и про це ну ње го вог 
раз во ја (на пре дак, на за дак или ста га на ци ја) и ко ји су то ре сур си 
ко је по се ду је град и ње го во окру же ње.

Кључнеречи: Иден ти тет, сим бо ли, спо ме ни ци, ма ни фе ста ци је, 
бренд, иде о ло ги ја, де ми то ло ги за ци ја 

Увод

Проф. др Сретен Вујовић, наш најпризнатији урбани со
циолог, у свом научном раду „Социопросторни идентитет
Београда у контексту урбаног и регионалног развоја Ср
бије” наводи дефиниције идентитета града које углавном
преузима од других аутора. Вујовић интерпретира појам
идентитета граданаводећиБ.Стојковића који каже да се:
„идентитетградаможедадефинишекаосамосвест једног
града као социопросторног колективитета, који историј
скинастајеиразвијасеузависностикојитајград(група)
и појединци који га сачињавају успостављају у односу са
другимградовима.”1Онтакођеусвомрадунаводи„мрежу
сачињенуод169србијанскихградова”која„садржиследећу
хијерархију:једанвеликимилионскиград(приматниград)

1 Вујовић, С. (2014) Социопросторни идентитет Београда у контексту
урбаногирегионалногразвојаСрбије,Со ци о ло ги ја,Београд,стр.146.
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(Београд),трисредњаградасамањеод200.000становника
(Ниш,НовиСад,Крагујевац),седамдесетитримањаграда
сабројемстановникаизмеђу100.000и10.000становника(у
овукатегоријуспадаиградВаљевопр.Ж.К.),мноштвогра
дићатј.Варошиизмеђу10.000и1000становникаиседам
варошисамањеод1000становника,санајмањомКуршу
млијомса13200становника.”2Држећиседефиницијеиден
титета Б.Стојковића, могло би се рећи да јеВаљево свој
идентитет обликовао под утицајем страних освајача, пре
свегаТуракаапотомиАустријанацаиНемаца.Собзиром
дауоколиниВаљевапостојеиназиви–Мађарскогробље
каоиназившљиве–маџарка,може серећда јепостојао
утицајинашегсеверногсуседа.ОдградованаВаљевонај
већиутицајимаБеоград,јервеликибројВаљевацаодлази
настудијеупрестоницу,гдекаснијеиостајуилиодлазеу
иностранство.ПоредњегаиНовиСадјеупоследњевреме
постаопривлачноместозамладеВаљевце.Гледајућипоре
сторанима,видиседајеиталијанскакухиња’стигла’осам
десетихгодинапрошлогвекауВаљевопрекоТрста3,каои
увећинуградовауСрбији4.НаимеуВаљевукаоисвудау
Србијитрадиционалнекафане,уступајуместопицеријама,
тавернама....

ДрИванаСпасићиВераБацковићсунаписалезначајнумо
нографију„Градовиупотразизаидентитетом”,којујеиздао
Филозофскифаклултет уБеограду 2017. године.У књизи
се наводе резултати истраживања започетог 2013. године,
а добијени након разговора са становицима осам градова
уСрбији:Крагујевца,Шапца,Ужица,Лесковца,НовогПа
зара,СомбораиЗрењанина.Уочилисмодасуорганизато
риистраживањауодабируградовауузоркуводилирачуна
о територијалној распотрањености узоркованих градова.
За градВаљево, није биломеста осимШапца, каошто је
Чачакизостављен збогУжица.Реч је о градовимакоји су
традиционалноуривалству.Теоријскинуклеусовогистра
живањасукатегоризацијехоландскогистраживачаПетера
Носа,којије„развиоидејуурбанихсимболакаоградивних

2 Исто,стр.153.
3 Италијанскамодауоблачењумладих,осамдесетихгодинапрошлогве

кауВаљевојестиглаизТрста.Незаобилазниодевнипредметсубиле
чувеленелевиске„501”,лакостмајице,спитфајерјакне,џинс,патике:
„топтен”или„старке”.Ваљевскаомладинајелетиишланалетовање
наЈадранскоприморје:МакарскуилиРовињ.Зими,прекосредњихшко
ласеодлазилоуСловенију(Kрвавец).Омладинајеслушаларокидиско
музику,прекограмофонскихплочакојејекуповалауЈуготонуиРобној
кућиБеоград.

4 Пушић,Љ. (2016)Заштокафаненикаданећепостатикаффе,Кул ту ра
број151,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.246.
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елемената у идентитету града”. Спасићка и Бацковићева
су ову класификацију у неким својим деловима модифи
ковалии додалинакнаднонове категорије, каошто је ре
цимо: гастрономски, персонални и знаковни симболизам.
Модификовањем Петер Носових категорија добијене су
категоријекојеобухватајусвештојебитнозаједангради
његов идентитет. Њиховом применом на конкретан урба
нипростордобијасебогатаисвеобухватна„разгледница”
једногграда.Мићемокориститинеколикомодификованих
категоријаиприменитиихнаВаљево.Тосу:

1. Mатеријални симболизам (градска архитектура, кон
кретниспоменициизградемеђукојимасеопетмогураз
ликовати:верски,историјски,културниобјектииархео
лошканалазишта...)

2. Бихеjвиорални симболизам се примарно односи на
обрасце колективног понашања – светковине, вашаре –
којесевезујузаградипокојимасеонпрепознаје.Усе
кундарномзначењу,бихеjвиоралнисимболизамсеодно
синаделатносткарактеристичну задати град, која је у
њемутрадиционалноразвијенаизаступљенаиповезана
сњеговимидентитетом.

3. Персонални симболизам, аналоган Носовом иконич
ком,дугујесеславнимличностимакојеоличавајугради
стварајуњеговурепутацију;томогубитипознатиумет
ници(писци,сликари,глумци)спортисти,историјскеили
политичкеличности.

4. Гастрономски симболизам је потпуна новина коју су
СпасићкаиБацковићкаунелеутеоријскидеоистражива
ња.Онесматрајуда„гастрономскисимболизамсеодно
синакарактеристичнутрадиционалнухрануипићекоји
играју важнуулогуу самоопису градаипрекокојих се
градузначајнојмерисамоидентификује.

5. Дискурзивни симболизам се односи на приче о гра
ду и начин самопредстављања; у званичним наступима
алииууметничкимделима,гдетретманграданијепод
контроломонихкојигаводеикојиуњемуживе.

6.Знаковнисимболизам(грб,градскаповеља)

7.Емоционални симболизам се односина осећања која
становнициповезују саодређенимелементима.Те емо
цијесе,опет,могумењатикрозвреме,аиразликоватиод
једнедодругегрупесубјеката.’’
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Ста ро и но во Ва ље во

РекаКолубарајеумногомеутицаланаразвојВаљеваодре
дившињеговуфизиономијуиделећигаусловнонастарои
ново.СтароВаљевосепростиренадеснојстраниКолуба
реиуњемудоминирастаразанатскачаршијаТешњар.Ова
чаршија јенастала завремеТуракакојисууњемуимали
занатскерадњеаживелиунасељуЛипак.Приликомградње
индивидуалнихкућаистамбенихзграда,шездесетихгоди
напрошлогвека,откривенојестароТурскогробљекојесве
дочиоњиховомживотунаовимпросторима.Текприкрају
19векаипојавомгрупе„Дванаесторице”5,којусучинили
напреднитрговци,свештеницииучитељитогадоба,дошло
седоидеједаВаљевунедостајуустановекојебисеградиле
салевестранеКолубаре.Начелуовегрупеналазиосетрго
вацЖивкоТадићкојијебионароднипосланикиприпадник
Либералнестранке.Онисунајпреурадилинацртзаправе
градскеулице,апотомсекренулосаизградњомзнаменитих
зграда,којесуиданасуфункцији.Речјепресвегаозгра
дамаОсновногиВишегсудакојесеналазеуглавнојулици.
Левоизањих,гледајућиодрекеКолубарејеизграђеназгра
да општине а са десне стране зграда данашње Гимназије
(понацртуТрећебеоградскегимназије).Прекопутазграде
Гимназијеурађенајерепрезентативназградаукојојсесада
налазиПорескауправа.Унепосреднојблизинијеизграђе
наикомандаДринскедивизијеукојојјеслужбоваовојвода
ЖивојинМишић.Углавнојулицитридесетихгодинајеиз
грађенДомвојске,којитренутнонијеуфункцији,алимује
обновљенафасада.Поредовихлепихзградакоједоминира
ју,уградскомјезгрусеналазиизграданекадашњеДринске
бановине(укојојсесаданалазиВисокашколаструковних
студија–ВИПОС).УњеномнаставкусеналазизградаМо
дернегалерије.Наиме,преДругогсветскогратаВаљевоје
припадалоДринскојбановини,саседиштемуСарајеву.Да
укљученостВаљевауДринскубановинунијебилаприрод
на,говореипосећеностпозоришнимтрупамакојесугосто
валеуВаљеву.Наиме,Ваљевцисудалековишепосећивали

5 ИДванесторицу,осимкафеџијечинилису:ЈевремиПавлеГавриловић,
АксентијеСрећковић,АлексаСтојишић,ЖивкоТадић,МаркоЈеремић,
СтеванБутина,ВукЂелаш,ГајаЖивановић,протаЖивојинМарковић,
РадованЛазићиМилошНастић.Стојепостојаочаксведо1889.године
кадајеЖивкоТадићпрестаорадити,кадајенадживеогоресвепоме
нуте.ПредставницимаСтолабиојезадатакдасеВаљевораспострена
левустрану,даштопредобијецркву,зградузаосновнушколу,зграду
засудницу,дасаградиопштинскекошевезаисхранусиротиње,дапо
градовимарасеченовеулице, да сеподигну трговинаи занатство, да
седопустиграђанимаштојачеучешћеуопштини,школииеснафима,
цеховима.(истакаоЖ.K.);Павловић,Љ.(1990)О Ва ље ву и Шап цу,Ва
љево:РадиоВаљево,стр.52.
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позоришнепредставеглумачкихансабалакојесудолазиле
изБограда,доксупозоришнетрупеизСарајева,билесла
бијепосећене.УтовремеизмеђуПрвогиДругогсветског
рата,позоришнепредставесусеодржавалепохотелимаи
многобројним кафанама.6 Ваљево је својДом културе до
билопослеДругог светскограта,па је зградаизграђенау
соцреалистичком стилу, као и зграда Дома омладине која
сеналазипоредње,којајеуупотреби.Нештомодернијаје
стаклена зградаДома пензионера, која је изграђена осам
десетихгодина.УсамомцентруградасеналазизградаОп
штине која доминира својом висином.ПоредОпштине се
налазимодерниГрадскитрг,накомеседешавајуполитичка
окупљања али и музички концерти, дечје манифестације,
протестиграђанаисл.УрбанипросторВаљевајепрепозна
тљивипопарковима.Парк„ВидеЈоцић”наЈадруукојемсе
налазебистеиспоменицикомунистичкиххеројаизДругог
светскограта(ЖивануЂурђевићу,МишиДудићу,Драгојлу
Дудићу...).У самомцентру града се налази парк са десне
странеКолубареукојемсупостављенескулптуреизхоланд
скогградаСитарда,сакојимјеВаљевобилозбратимљено7.
СкулптуреизСитардасеналазеиупаркууцентруграда
прекопутаапотеке“101”,алиииспредСтоматолошкеслу
жбе(тзв.Зубног).Наширојперифиријиграданалазесепар
ковинаПећинисаспортскимтеренимазамладе(фудбалски
травнат теренсатрибинамаитеренизатенис,заигруна
бетонуишљаци),алиишетачкимстазамазастаре.Паркна
ПетомпукукојегјесвојевременопосетиоиЈосипБрозТито.
Усоцијалистичкомпериодуглавнисимболиградасубили
споменикСтјепануФилиповићуиметалскикомплекс,уко
јем је доминиралафабрика „Крушик” која је имала преко
десетхиљадазапосленихрадника.8Упостсоцијалистичком

6 KултурниживотВаљевадо1945.годинеодвијаосеукафанамаихотел
скимсаламагдесусеодржавалепредставегостујућихпозориштакоја
сууВаљеводолазилаизБеограда,Сарајева,Пожареваца,Шапца,Би
тоља(1929)...НајвишегостовањауВаљевујеималоПозоришноудру
жењеглумацаизБеограда,којимјеруководиоДушанНиколић,видети:
Ранковић,З. (2002)Ва љев ски крај у 20. ве ку,Београд:Чигојаштампа.
МиланСовиљсабеоградскогИнститутазановијуисторијуСрбије,на
водисписковекафанаихотела,именањиховихвласникакаоикатегори
зацију.УВаљевујесептембрамесеца1936.годинебило62угоститељ
скерадње,којесубилеразврстанеутрикатегорије...

7 ПоредхоландскогСитардаВаљевојеуСФРЈугославијибилозбрати
мљено са градовимаиз осталихрепублика, каошто суKопар, Задар,
Прилеп, Јасенице,Плоче.Између  ових градовапостојала је  култур
насарадњаиекономскасарадња.Ђацисредњихшколасусеузајамно
посећивали.Такојерецимодоставаљевскедеце,осамдесетихгодина,
летовалонаострвуШкољићуублизиниЗадра(Хрватска).

8 Ваљевојеудругојполовинипрошлогвекаималоразвијенупривреду.
УметалскомкомплексупоредKрушика, ту су биле следећефабрике:
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периодуспоменикБорцимареволуције(СтјепануФилипо
вићу)губиназначајуапредностдобијакулаНенадовића,
којасеналазинасупротномделуграда,напутузаШабац.
Иначе,кулајеподигнутазавремеПрвогсрпскогустанка,за
потребесрпскевојскекаовојнимагацин.НаконсломаПр
вогустанкаТурцисуКулупретворилиуробијашницу,уко
јојсуљудибиливезаниуоковеприкачененаланце.Након
2000–теКулајеобновљенаиконзервиранаионаседанас
налазиподокриљемГрадскогмузеја.Каосталнапоставка
Музеја је и познатиМуселимов конак, за кога се претпо
стављадајенекадабиоџамија.Уњеговомподрумусена
лазефигуреАлексеНенадовићаиИлијеБирчанинакојима
суТурципосеклиглаве,наконнеуспелогПрвогустанка.У
једномтренуткуустручнимкруговимабилајерасправаоко
местасечекнезова.Поједнојтеоријионаседесиланамосту
(тадашњојћуприји)наКолубари,аподругојпретпоставци
локацијагдеседесилопогубљењесеналазистотинакмета
раниженизКолубару.ИначебистекнезоваИлијеБирчани
наиАлексеНенадовићасеналазеиспредзградеМузеја,у
којојсеналазисталнапоставкаукојојдоминирајусадржаји
везанизаПрвисветскират–КабинетвојводеЖивојинаМи
шића,наоружањеипортретНадеждеПетровић, сликарке.
УваљевскомАрхивујенаправљенасталнапоставкакојасе
односинаваљевскуБолницу,којасеналазнинаместусада
шњегАрхиваистарезградеВељевскеболнице.ПоредМузе
јаиАрхивауВаљевупостојииЗаводзазаштитуспоменика
културе,пресвегастаречаршијеТешњар.Чиниседаизме
ђуоветриинституцијекултурекојесеодносенапрошлост
Ваљеванемадовољносарадњенитизаједничкихпројеката,
пани стручнихпубликација.Напротеклимовогодишњим
32Тешњарским вечеримапредстављенједвобројчасописа
Гласник (5152) којег издаје Међуопштински историјски
архивВаљево.

Ду пло Ва ље во

УВаљеву постоји булеварНиколајВелимировића, који је
ународупознатијикао„Дупле траке”.ИначеуВаљеву је
сведупло.ТакоуградунаКолубарипостоједвевећереке:

Фабрика вијакаГрадац,Ферум,Металорад,Елинд (производио је чу
вене Елиндове пећи). У преради воћа и производњи сокова ту је би
лаСрбијанка (Златнекапи).Ваљево јеималои фабрикукожеМилан
Kитановић,текстилнуфабрикуУзор,фабрикунамештајаСте фан Фи
ли по вић (тзв. СТЕФИЛ), пекару са два велика силоса15. сеп тем бар,
грађевинскопредузећеЈа бла ни цу.Заниљивоједанаведенефабрикеса
приватизацијомнисунаставилесапроизводњом. Једино је једнупри
ватизацијупреживелаВаљевскапивара, која је садапред другомне
извесномприватизацијом.
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КолубараиГрадац(трећаречицаималепоимеЉубостиња
изнаданадођеувремевеликихкиша).Двепијаце; једна
стара„Женска”иНовакојасеналазиуновомтржномцен
тру.Двафудбалска терена;на „Пећини”поредрекеКолу
баре нањеном почетном току, и старијифудбалски терен
„Крушик”.Тусуидвабиоскопа:Домкултуре(којијене
давноадаптиран)и„Централ”(којијезапуштен),двецркве,
старуцрквуиновиХрам,двагробља;Старогробље9иНово
гробље;двахотела:„Гранд”и„Нарцис”,дветрадиционалне
посластичарнице–„КодМефија”и„Пеливан”,идвемодер
не:„Атина”и„Рим”;двефонтане–старијауобликузми
јекаозаштитногзнакаапотекараиновија,углавнојулици
прекопутачувенеапотеке„101”.Дваромсканасеља:Баири
Грабовица.Двамушкафризера:Код„Пајсера”(уТешњару)
икод„СлађанеМађар’’(кодВишегсуда).Ваљевцитакође
имајуидвапутазаБеоград;једанкојиводипрекоЛајковца
иизлазинаИбарскумагистралуидругипутзапрестоницу
идепрекоУбаиОбреновца.УвезистимуВаљевупостоје
идвапутничкапревозника,београдска„Ласта”и„Еуропу
бус”.СемизлазазаБеоградаизВаљеваводепутевизаЛо
зницу,(назападпремарециДрини),Шабац(насеверипут
премаНовомСаду)иУжице(најугупостоједвапутапреко
ДивчибараипругаБеоград–Бар).Овадвојностпоказуједа
уВаљевупостојисмисаозаконкуренцијукојаможедабуде
позитивна,јерговориопостојањутакмичарскогдухаиуна
пређењауслуга,рецимоупутничкомсаобраћају.Требарећи
да јеумеђувременутаксислужбауВаљевупосталаврло
професионалнасарелативнопристојнимценамауслуга.То
месудопринеливеликибројтаксиудружења,алиијефтина
раднаснагаувидувозача,којисунекадарадилиупознатим
ваљевскимпредузећима.

Шта Ва ље во не ма

Оно што ствара фрустрације код већег броја становника
Ваљева јенедостатакнекихурбанихсадржајакојибижи
вот у њему чинили квалитетнијим. Дакле, Ваљеву недо
стајекомотнаимодернахаласпортоваукојојбисеиграле
утакмицекошаркаша,рукометаша,одбојкашица.Свесуто
екипекојесусетакмичилеилитакмичеуПрвимдржавним

9 Исподтзв.Старог гробљакрајУжичкогпута,израђена је зградаСта
рачкогдомакојабитребалодасеналазиподингеренцијомваљевског
центразасоцијалнирад„Колубара”.Зградајеурађенанапросторузва
ниМајдан,иимадвеетаже.Великипросторјезатворенизастакљенпе
вецестоларијом,алисезавршетаковогдоманеприводикрајуиакоје
владаЈапанаобезбедилавеликудонацијузањегакаоидржаваСрбија!?
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лигама.10ТакођеВаљевонемасвојепрофесионалнопозори
ште,упркосресурсимакојепостоје,пресвегауквалитет
ниммладимглумцима.ОдурбанихсадржајауградунаКо
лубаринедостајебициклистичкастаза,којабиишлапоред
наведенереке.Ваљевциманедостајеизатворенбазенкоји
бисеналазиоуграду.Ваљевонекористидовољносвојуре
лативномалуудаљеност,стокилометараодБеограда.Тусу
иобјективниразлозијерјеизградњакоридоракојаводиод
БеоградапрекоУбаиЛајковца,заобишлаВаљево30кило
метара.Унекимприградскимнасељимакоја сеналазена
лепимместиманепостојиканализација, каоинедостатак
воље актуелних власти да се она уради.Становниципри
градскогнасељаПопарасусепомирилисачињеницомда
канализацијанећебитиурађена,иакосупројектиурађени.

ВаљевциматакођенијејасноштаседешаваисапругомБе
оград–Бар,каоипутничкимвозомкојибирелативнобр
зо и јефтиније превозио путнике из Ваљева за Београд и
обрнуто.ВаздушнабањаДивчибаре,којасеналазиублизи
ниВаљеванапланиниМаљенпредстављанајближуплани
нуБеоградуиНовомСаду,ниједовољноискоришћенанити
сеуњуулаже.ИнаДивчибариманедостајеканалализација.

Од ва ша ра до ма ни фе ста ци ја

Убихеjвиoралном симболизму који се односи на обрасце
колетктивногпонашања–светковине,фестивале,вашаре–
Ваљевојеутомпогледубогатосаманифестицијама.Напр
вомместусуТе шњар ске ве че рикојеимајунајдужутрадици
јуиодржавајусасвакогавгуставећтридесетивишегодина.
ОнесупрвобилевезанезачаршијуТешњар,пасусевре
меномпреместиленалевустрануКолубаре.Саизграђеним
платоомпоредрекеКолубаре,почелисудасеодржавајуму
зичкиконцертиасамевечерисудобилиобрисекарневала

10Прву лопту уВаљево је донео 1909. ученик трећег разредаГиманзи
је ЈевремМитровић који је дошао из Београда. У години 1911. када
је уБеограду основанБСK–Београдски спортски клуб, уВаљеву је
основанФудбалскиклуб„Српкимач”;Трипковић,З. (1995)Ва љев ски 
спорт (1870–1990),Ваљево:АгенцијазамаркетингипромоцијуВаљева
„Конак”,стр.2026;Kошаркашиваљевског„Металца”судугогодина
игралиуПрвојлигиунекадашњојСФРЈсатимовимапопут:„Цибоне”,
„Југопластике”, „Црвене звезде”, „Партизана”, „Олимпије”, „Босне”,
„Индустромонтаже”.Kвалитетантимсуималииваљевскибоксери,ко
јисусеподистимименом„Металац”такмичилиуквалитетнојпрвој
лиги.ЗанимљивоједасуВаљевцидугогодинаималифудбалскиклуб
„Металац”којисекаснијеназвао„Будућност”.Успешнесубилеженска
имушкарукометнаекипа„Металца”,доксусеодбојкашице,релативно
скоротакмичилиупрвојлигиподназивом„Србијанка”.Иаконемајуза
творенбазен,Ваљевци,одскора,имајупрволигашкуекипууватерполу
иодбојци(жене).
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укојемучествујусвиграђани.УоктобрумесецусеуДому
културе11,одржавајутрадиционалниЏезфестивалнакоји
маучествујунајпознатијиџезмузичарикакоизземљетако
иизиностранства.Организаторовеманифестацијеједуго
годинабионашпознатисаксофонистаЈоваМаљоковић.У
Ваљевусесвакоглетаодржавајуитрадиционалнисусрети
Абрашевића,којиокупљајуфолклорнеансамблеизчитаве
Србије.У оквиру гастрономског симболизма, уВаљеву је
заступљенаЧваркијада која се одржавапочеткомоктобра,
у времеМихољскоглета.Чваркијадаимапревасходноко
мерцијалну компоненту за разлику одДана гљива која се
одржаванаДивчибарамаиусвојојосновиимајудружење
љубитељаприродеигљива.

Од занимљивих манифестација која се организу
ју у околини Ваљева треба навести „Туцинијаду” у
селу Оглађеновцу, која се одржава за време Ускр
са и Дане малина које се одржавају у селу Бранкови
ни, са избором најбољих малинара у Ваљевском крају.
Неке садашње манифестације су настале трансформаци
јом имодификацијом некадашњих вашара,12 који се више
неодржавајунаобалирекеКолубаре.Такоседугогодишњи
веомапосећенИлинданскивашар,(почетакјула)верменом
трансформисао у Тешњарске вечери, (август) док сеМи
ољдански вашар, трансформисао у Чваркијаду (октобар).
Вашари у свом изворном облику су се задржали у окол
нимселима,каоштојевашаруЛелићукојисеодржавана

11Ваљево је са интеграцијом Дома културе и Дома омладине добио
Kултурницентар.Године2017.јеадаптиранавеликасалауДомукул
туре, где су се дешавале пројекције култних филмова, позоришних
представа, фестивала и фолклорних сусрета. СаТе шњар ским ве че ри
мамногикултурнисадржајисуседешавалинапољу.Ваљевоимале
поосмишљенекњижевневечерикојесеодвијајуподведримнебому
двориштуГрадскебиблиотеке.Удвориштусупромоцијесвојихкњига
ироманаималимногисрпскиписципопутДрагославаМихаиловићаи
ВидосаваСтефановића.Напомолујереализација добреидеје,поко
јојбиГрадскабиблиотекабилапремештенаулеппросторДомавојске,
којијегодинамапразанипропада...

12НајпознатијидогађајзавремеИлинданскогвашара,јесвакакобиочуве
ниЗидсмрти.Наимепоунутрашњемободувеликихбуретадвавоза
ча,обичносиниотац,сувозилимотореалииаутомобиле,обичнофиће.
Приврхубуретасаунутрашњестранесусеналазилиобележеналинија
којуонитокомвожњенисусмелидапређу.Посетиоцисусепривлачили
звучномрекламомказиваномнамикрофон,једнаодњихједаћевозити
малиМишакојанемаосамнаестгодина.Овитрадиционалниваљевски
вашарисенисуукинулиникаквомадминистративномуредбом,већјед
нимурбанистичкимзахватом.Наименапросторугдесусеодржавали
вашари,накалдрмикојасеналазласадеснестранеKолубаре,осамдесе
тихгодинапросторјенајпрезасутземљом,накојојјепостављенпарк,
сапешачкимстазамаиклупама…СадашњаманифестацијаЧвар ки ја да
сеодржаванакејурекеKолубаре.
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Преображење19.августа;вашаруЈовањи(укојемсепоја
вљујуголишаведевојкекојеиграјунашипкамаикупајуу
базенима)ивашарнаДебеломбрду–Паш(и)нараван,који
јепознатподобромпечењу,какојагњећемтакоипрасећем.
Уоквиру гастрономскогсимболизма,моглобисерећида
печење спада у идентитет града, јерВаљевци јединопра
сећепечењепризнајузаправухрану,докјегњећетретирају
као„салату”.ЗагостесастранепечењарауселуПричевићу
кодВулаиманајдужутрадицијуизагостесастранепред
стављаидаљеправукулинарскуатракцијукојајепрерасла
уманифестацију.

По зна ти ва љев ци и па ла нач ки дух

Применомперсоналногсимболизмадолазимодо„славних
личностикојеоличавајуградистварајумурепутацију:то
могубитипознатиуметници (писци, сликари),историјске
политичкеличностиисавремениполитичари.”13Уновијој
историјиВаљеварепутацијиградаВаљева,сваконасвојна
чин,допринеласудваакадемика;покојнисликарЉубаПо
повићипесникМатијаБећковић.ТрећиакадемикизВаље
вајеАлександарЛома.Занимљивоједапрвадвојица,По
повићиБећковић,нисурођениВаљевци,већсусеуједном
периодусвогживотадоселилиуњега.МатијаБећковићје
похађаоваљевскугимназију.ЊеговсусретсаВеромПавла
дољскомсеуправодесиоуВаљеву.ЉубасеуВаљевупре
студијаиздржаваотакоштојецртаопаноезаваљевскебио
скопекојимсусенајављивалепројекцијефилмова.Покојни
ЉубасезаживотаодужиосвомградуМодерномгалеријом
укојојсеналазисталнапоставкањеговихслика.Међутим
засамграднеможесерећидајебионаклоњенпремаЉуби.
Насахраниовогвеликогсликаранијебиловишеодстоти
накљудииакојебиолепдан.НадаљеВаљевцинисуусли
шилиЉубинужељудабудесахрањенупортиваљевскеста
рецркве.Компромиснорешење,гдејесахрањен,уМагдале
ниномшанцунабрдуБоричевцу,показалосенеадекватним.
Наиме,сасређивањемоколинеЉубиноггробаинајавомда
ћетубитиваљевскаАлејавеликана,побунилисусемешта
нитогделаграда.Онисунајвишенегодовализатоштосеу
близинигробаналазиноваосмогодишњашкола,сматрајући
дагробљунијеместопореддечијеграје.СлучајЉубеПопо
вићаичитаваујдурмакојасенаправилаокоњеговоггроба
говоридаВаљевциневолељудекојисуизњегаотишлии
посталиуспешни.Напуштање градаонидоживљавајукао
својеврснуиздајуоногакојијеотишао.Истовременоолако

13Спасић,И.иБацковић,В.(2017)Гра до ви у по тра зи за иден ти те том,
Београд:ФилозофскифаклултетУниверзитетауБеограду,стр.29.
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прихватајуљудекојидолазесастране,дајућиимшансу.И
тоје,чинисе,општеместо.УВаљевудоминирапаланачки
духкојегјепроучаваонашпознатифилозофРадомирКон
статиновићусвојојкњизи„Духпаланке’’.Многиљудикоји
познајуВаљевотврдеданигденематаколепеоколинеило
шесредине,каоштојеваљевска.Наравнодаоваоценаможе
битисубјективна,алињудоносивећинапросвећенихљуди
уВаљеву,„качећи” јечестонадруштвенумрежуФејсбук.
Као продукт паланачког духа јавља се извесни локал па
триотизам,којиусебисадржидозуускогрудостиипрезир
премаБеограду.

Гли ши ће ва на гра да и про фе сор Ро ма но вић

У Ваљеву је рођен и познати српски приповедач Мило
ванГлишић.Њему јеподигнутлеп,белиспоменикнапу
ту према Дивчибарама. Ипак, Ваљевци су показали своју
недоследност у установљеној књижевној награди подње
говимименом,која јепрвиипоследњипут,седамдесетих
година прошлог века додељена књижевникуМиркуКова
чу.Овомпознатомписцунаграда јенајпреурученапаму
јекаснијеодузета.Крајем80ихнаградјепонововраћена.
УнајконтроверзнијеличностиградаВаљева14,спочетка20.
века,спадаКосараАнтићпознатаМилакаСликаркаипро
фесорваљевскеГимназијеЖивкоРомановић.Његанапо
четкувекавидимокаоагилногинтелектуалцакојиједопри
неооснивањуваљевскебиблиотеке.КаопрофесорГиманзи
јеводиојеученикенаекскурзијенаЈадранскоморе(Опaти
ју).Писаоједрамекојeсуизводилињеговиђаци.Остаоје
упамћенпосређивањупешачкихстазаисерпентинаушуми
Видракококојихсупостављенадвапознатаизлетишта,Ма
лииВеликипавиљон,којијеиданаспознатоизлетиштеВа
љеваца.ОноштосестављанадушупрофесоруРомановићу,
јењеговаодлукадасезавемеПрвогсветскогратаприхва
ти незахвалне улоге директора ваљевске Гимназије.Он је
остаообележенкаосарадникаустроугарскихвласти.

Послеослобођењаживеојејошдвегодинезаборављенод
Ваљеваца. Репутацији града Ваљева је допринела поете
саДесанкаМаксимовићкојој јеподигнутспоменикитрг,
наспрамспоменикапознатогвојсковођеизПрвогсветског

14УколективномпамћењустаријихВаљевацаосталајеиKосараАнтић,
познатијакаоМилкаСликарка,којајеималасвојуфотографскурадњу
прекопутаОсновногсуда.Збогсвогмонархистичкогопредељењаонаје
наконДругогсветскогратаупућенанаиздржавањезатворауПожаре
вцу.Занимљивоједасусеуизлогуњенерадње1942год.нашлесликеса
вешањаСтјепанаФилиповића,којејеурадилањенарадница.Видевши
дасенародокупљаиспредизлогаНемцисуодузелисликеинегативе.
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ратаЖивојинаМишићакојијеуВаљевуслужбоваоибивао
пензионисан.Појединиполитичарисуискористилипознан
ствосапоетесомдабинаправилисвојеполитичкекаријере.
МилојеМићаОрловић,рођениВаљевац,остаојепознаткао
чувеноТВлице,који јеводиоТВдневникакаснијеипо
знатеквизове.УрадионовинарствујебилапознатаДрага
Јонаш.ЗанимљивоједајеотацДрагеЈонашзавремеДру
гогсветскогратабиодобошар,штојеједнаврстамедијског
претечерадијскогспикера.Ваљевцисусклонидаистичуда
сеуњиховомградунајчистијеговориуСрбији.

Ваљевоједалоипознатемузичаре,каоштојеМикиЈевре
мовићпозанти„шлагер’’певач.СадајетоЖељкоЈоксимо
вић,Познатапоп групаизВаљева су „Невернебебе”које
славе своје двадесетпетогодишње постојање ван Ваљева.
ГлумачкуваљевскуплејадууспешнопредводиВојаБрајо
вић,познатикао„Тихи”.Поредњегатусуимлађиаливећ
доказаниглумциНенадЈездић,НелаМихаиловићиЈасмина
Аврамовић.РедитељиДушанСпасојевићиЗдравкоШотра
(похађаоГимназију).ОдспортистаВаљевосупрославили
репрезентативни кошаркашМилошТеодосић, који трену
тноигракошаркууамеричкојНБАлиги,докјеуфудбалу
познатМатијаНастасић,којииграуиностранству(Енгле
ска)изарепрезентацијуСрбије.Овајфудбалерједонирао
адаптацију дечијег нервног одељења Ваљевске болнице.
Историјски најпозантија личност Ваљева је протаМатеја
Ненадовићкомејеизграђенједаноднајлепшихспоменика
напотезуизмеђудваСуда.ЈеданодњеговихпраунукаМа
тејаАлексеНенадовић је познат као власникпрве хидро
централенарециГрадац,захваљујућикојојјеВаљевопосле
Београда,билодругиградпоелектрификацији.15

15Ипак,основниимпулсурбанизацијиварошиакаснијеииндустријали
зацијиједалахидроцентраланарециГрадац:„20април/30мај,заврше
најепочетнафазаелектрификацијеВаљева.Првеелектричнесветиљке
уовојвароши,ипрвеуСрбијиванБеоградазасијалесу9.мајапоновом
календару.Наосновупојачањауцентрали,изведенихумеђувремену,
Ваљевојеосветљавало320сијалицаичетирилучнелампе.Ујесен1901
годинеМатејаНенадовићјепродаосвојдеохидроцентралеортакуЈ.Р.
Пилеју.”;Ранковић,З.(2002)Ва љев ски крај у 20. ве ку,Београд:Чигоја
штампа,стр.15.ИначепреПиварепарнемашинезасвојупроизводњу
су набавили најпреСтругара коджелезничке станице 1902 г. а турбо
–парнимлинуВаљевусапарноммашиномснаге130кс.јеподигнут
1904г.увласништвуПетраПетковића.Умлинујерадило49радника.
Такође:„14септембра1908.годинепуштенајеусаобраћајпругаВаље
во–Обреновац–Забрежје.Поподневномдочекупрвогвозанаваљев
скојжелезничкој станици, (поредвеликогброја грађанствапр.Ж.K.)
присуствовалисуисвиученициинаставнициГимназије.Пругајезна
чајноолакшалаиубрзалапутовањеодВаљевадоБеограда.”;Ранковић,
З.(2002)Ва љев ски крај у 20. ве ку,Београд:Чигојаштампа,стр.31.
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Ва љев ски по ли ти ча ри

ВаљевојепознатоипокомунистиДрагојлуДудићу,најпи
сменијемсељакуСрбијеимонархистиНиколиКалабићу,ко
јијекаогеометарвеомапрофесионалнорадиокатастарске
премере. Према „модерном” политичару Душану Михаи
ловићу,Ваљевциградеамбивалентаноднос.Једнисматра
јуда јеон завремепредседниковањаопштином (удругој
половиниосамдесетих)увеликодопринеостварањумодер
нијегВаљева,саадаптацијомхотелаГрандисаизградњом
белог (каменог) моста прекоКолубаре, док други веле да
јеупропастиоваљевскупривредуиматеријалнообезбедио
својељуде.Уједномтренуткусаувођењемвишестраначјау
нашуземљу,један„модеран”политичарАлександарСтева
новић,познатијикаоАцаЧетник,насебејескренуопажњу
рушењемспоменикаСтјепануФилиповићу.Насрећуонни
јесрушиоспоменикнабрдуВидраквећњеговубистукоја
сеналазипоредДомакултуре,наместугдејебиопогубљен.
ОнјекаснијебиосекретарСрпскерадикалнестранкедрВо
јиславаШешеља.Угрупу„модерних”политичарабимогао
дасенађеипознативаљевскииконописацБогољубАрсе
нијевићМаки,којисепослеоктобарскихдешавањаповукао
изполитике.ЊеговоимесевезујезарепубликуКолонија,
којајеоснована14.јуна1992.године.Макијебиопрвии
последњипреседникрепублике„Колонија”којајенастала
кадаједошлодоцепањаЈугославије,аСрбинисусхватили
дајеизаштопаоБерлинскизид.Епоштониконијезнаоко
јеМилорадПавловићмисморешилидапроменимоимена
сељаидапрогласимоРе пу бли ку Ко ло ни ја(ИзјавудаоД.Т.
прекоФејсбука06.11.2017. једанодоснивачаРепублике)
УдваселауоколиниВаљева,ДивцимаиДрачићусепоја
вило„политичкозадужбинарство’’,саизградњоммодерних
основнихшкола.СвојузадужбинууродномселуДрачићу
јеизградиоМиломирМинић,бившисекретарСПСадоксу
тоистоурадилиусвомселуДивцимабраћаЈокићи,Алекса
иМихаило(СНС).

Про цес де ми то логизације

ПозивајућисенаД.Радовића,проф.дрСретенВујовић,ис
тиче да је „званични назив улица, од великог значаја при
константном процесу стварања идентитета. Тако градска
топонимастика, односно одонимастика, постаје својеврст
нилакмусидеологијеиполитикедруштвауодређеномпе
риоду историје.”16 На конкретном примеру преименовања

16Вујовић, С. (2014) Социопросторни идентитет Београда у контексту
урбаногирегионалногразвојаСрбије,Со ци о ло ги ја,Београд,стр.147.
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улицауВаљевуможесеприметитиблагитрендраскидања
саидеолошком–комунистичкомпрошлошћу.Такодаједео
главнеулице,којисекаоиусвакомградууСрбијинази
вао Титовом, преименован (враћен) у Карађорђеву, док је
централнитргуместоТитовпостао–Градски.Ваљевцису
очито били „најсуровији” према комунистичком хероју из
Другогсветскограта,ЖикициЈовановићу–Шпанцу,коме
суодузелиимеједнеулице,којасесадазове–Даниловиће
ва,потрговцукогасесећајустаријиВаљевци.Тоседесило
иПрвојосновнојшколикојасенекадазвалаО.Ш.„Жики
ца Јовановић–Шпанац”, каои војна касарна.Свеостале
основнешколе,којихуВаљевуимаседам,сузадржалесвоје
стареназиве, углавномпоименимакомунистичкиххероја
изДругогсв.рата(МишаДудић,АндраСавчић,НадаПу
рић, СестреИлић,Шеста основнашкола је добила назив
по књижевникуМиловануГлишићу а седма, најмлађа, по
НиколајуВелимировићу.

Упроцесудемитологизацијеваљевскесредњешколесуме
њаленазиве.Такосесредњаекономскашколанекада зва
ла„25мај”,пољопривредна„БоривојеБораАтанацковић”
докјеваљевскаГиманазијаносиланазив–„ВладимирИлич
Лењин.”Противовогназива,којимсеназивалаГимназија
удругојполовиниосамдесетихгодина,устаојеједанброј
ваљевскихинтелектуалацакаоиматуранатаГимназије,ко
јиузнакпротестанисухтелидапрослављајуматуру(1980.
године).Називе, поред улица ишкола уВаљеву сумења
ле и фабрике. Позната ваљевска фабрика „Крушик” је и
послеДругогсветскогратасведо1947годиненосиланазив
„Вистад”(повласникуСтанковићу).Крајемосамдесетиху
Ваљевусунекапредузећапромениласвојеназиве,такојефа
бриканамештаја„СтеванФилиповић”постала„Стефил”,17
аваљевскафабрикакожа„МиланКитановић”се„ослободи
ла”свогназивапокомунистичкомхеројуизДругогсветског
ратаипосталаВаљевскаиндустријакоже(ВИК).УВаљеву
сепроцесдемитологизације,баркадајеречодистанцира
њуодидеолошке(комунистиче)прошлости,почеоодвијати
прикрајуосамдесетихгодина.Сауласкомувишестраначје,
почетком деведесетих он је са чином рушења бистеСтје
пануФилиповићууцентруграда,наместугде јеобешен,
добиокарактеристикеинцидентаанепроцеса.Оноштосе
мождадесилоуВаљеву јеполако гурањеу заборавратне
прошлостиосамдесетихгодинасасклањањемтоповакоји

17Овајтрендсажимањаименаипрезименауназивунекефабрике,очи
тодајезахватиоцелуСрбију,упериодусрединомосамдесетихгодина
прошлогвека,такодајефабриканамештајауВрању„СимоПогача
ревић”,постала„Симпо”.
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сусеналазилииспредзградеГимназије.ДаВаљевонијеза
обишаонипоследњиграђанскираткојиседешаваонапро
сторима бивше Југославије говори споменик „резервисти
ма”,којисупогинулиуХрватскојспочетка90ихгодина.
УпоследњевремеуВаљевусепојавиопокреткојинасебе,
својом доследношћу и истрајношћу, скреће пажњу. Он је
противизградњевештачкебране„СтубоРовни”,којанеса
моданијезавршенавећјеинапуњенаводом.Овајпротест
јенастао са рационалнимобјашњењемкада је требалода
сепотопиманастирГрачаница.Међутим,чудноједајеон
настављенипослепотапањаманастиракаоиодлукеСкуп
штине града да се крене са акумулацијом вештачког језе
ра.Оноштоорганизаториовогнемасовногаливременски
трајног протеста наговештавују је катаклизмични догађај
којићенастатисапуцањембедемабранештоћедовестидо
потапања целокупног града. Поред невидљивих политич
кихинетересакојисекријуизаорганизаторакојипротесту
дајурелигиозникарактер (калуђерицрквенаиконографи
ја)постојинештошто је,понама,многодубље,аодноси
сенанекакавинатдасетамонекоменедајевода.Водаиз
вештачкебране јенамењеназабеоградскеопштинепопут
Лазаревцаиоколнанасељакојакубуресаводом.

Ва љев ски Ро ми

УВаљевупостоједваромсканасеља;Баирусамомградуи
уселуГрабовица.Трећенасеље,Росуљесестопилоупри
градсконасељеСедалри,мадауњемуидаљеимаромских
кућа.Оношто јекарактеристичнозастановникеБаирада
супочекомпрошлогвекаколективнопрекрштениизИсла
мауПравославље.КумовисубиливиђениВаљевци.Они
сусепотомнастанилинабрдуизнадманастираЋелије,да
би се временом спустили у град, и напериферијипочели
даградекућерке.Каснијејетопосталосређенонасељеса
лепимкућамаистановницимакојисе,углавном,бавемузи
ком.Упркосредовномпохађању,углавномосновнешколе,
ониненастављајудаљешколовање.Окренутисусебиисла
босуукључениуживотграда,акосеизузмуноћнесвирке
покафанамаикафићима,штоим јепосао.Иониимајуу
центрунасељасвојкафићукојемсеокупљају.Умејудасе
веселеидауживајууживоту.Једанбројњихсеодселиоза
Беч.УселуГрабовица,далековишеРомасеодселиозаБеч
гдеимајусвојепородицеауселувеликекуће,којереткопо
сећују.ПоредсвирањаједанбројРомасебавипрепродајом
новопазарскеробеилиробесавојноготпада.СтаријиВа
љевципамтепевачаДрагољубаПетровића,којијесвираона
клавируупознатимваљевскимкафанамаибиоједнаврста
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симболастарогградскогВаљева,којејеполакоуизумира
њу.УместокафанауВаљевуничуиталијанскиресторани.

Накрајупарречиоваљевскиммедијима.ДејанВ.Поповић
усвомтексту„ОгласиирекламеуВаљевскиммеђуратним
гласилима 1918–1941.” наводи податак да су у међурат
номпериодууВаљевуизлазилатрилиста:„ГласВаљева”
(од1928.до1936.годинеиод1940.до1941.године)„На
шареч”(1936)и„Ваљевскиглас”(1927).ДанасуВаљеву,
упркоспокушајимапојединацаинекихполитичкихпарти
ја,егзистираједанштампанилист„Напред’’,садугогоди
шњомтрадицијом,којијеприватизован.Можесерећидаје
тајнедељнилистостаобрендграданаKолубари.Онима
улогухроничараграда,упркосчињенициштонекичитао
цизамерајуштојеготовополалиста,попуњеноумрлицама.
УшалисеуВаљевукажеданиконијемртав,доксетоне
објавиу„Напреду’’.ИначеВаљевципратетрендовеунови
нарству.Такода јеу једномтренуткуВаљевоималонеко
ликотелевизија,одкојихјеопсталаТелевизијаВујић,иТВ
МаршиТВВаљево,доксеТВКроникугасио.Сагашењем
Радио Ваљева, неки новинари су отворили своје портале.
(Искра, Kолубарске, Спор тски пор тал...). Ваљево имао и
неколикоприватнихстаница,одкојих јерадиоПатакслу
шанодстранеурбанепопулациједоксуосталинамењени
заруралнупублику.УВаљевусвојрадиоимајуиРомикоји
сезове„Точак’’.

За кљу чак

Оноштосеможеизвестикаогенералнизакључакпопита
њуидентитетаВаљева,једасесусеуњемумногисадржаји
трансформисали,алинисунестали.ТакопознатиИлиндан
скивашарсетрансформисаоукултурнотуристичкумани
фестацијуТе шњар ске ве че ри.Сличнусудбинуједоживеои
МиољданскивашаркојинакондужепаузеизрастаоуЧвар
ки ја ду. Сличну субину су доживели и споменици. Тако је
споменикСтјепануФилиповићу, који јебио симбол града
завремесоцијализма,уступиоместоКулиНенадовићакоја
јеизграђенаспочетка19века.Измеђуспоменикаимана
стирапостојитериторијалнаповезаност.Такодабиверни
цистиглиаутобусимадоманастираЋелијеиЛелић,морају
проћиивидетиспоменикСтјепануФилиповићу.Метамор
фозусудоживелеитрадиционалнеградскекафане,којиху
Ваљевуимасвемање.Уместоњихничесвевећибројкафи
ћаикафеа,укојимсесамопослужујепићеииталијанска
кухиња.Трансформацијскусудбинуједоживелоиокупља
њемладих.Наиме,ваљевскамладежсесведоосамдесетих
годинаокупљаланаградскомкорзоу,шеталиштууглавној
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улици.СапојавомновогГрадскогтргаомладинајепрешла
уновипростор,накомесегодинамаокупљала.Садаград
скиТргслужизаодржавањеполитичкихскупова,музичких
концерата,дечјихманифестацијаалиипротеста.Ваљевци,
ониобразованији,углавномжалезбогнедостаткапрофеси
оналногпозоришта.ВећинаВаљевацајесложнаужељиза
изградњомХалеспортовакојасегодинамаодлаже.Онихе
донистичкижалезбогнедостатказатвореногбазена.Соб
зиромнатодадолазивремепрофитасвејемањешанседа
тоурадеГрадскевалсти.Такоприватнибазен,можеурадити
некибизнисменалибињеговокоришћенебилоограничено.
Без сваке сумње главни ваљевски симбол (бренд, маркер)
јеспоменикСтјепануФилиповићу,којијеодавнонадишао
дневнуполитикуидобиомеђународнизначај(сликаспоме
никасеназалиузградиУједињенихнацијауЊујорку).У
локалнимоквиримакаосимболјебитнаКулаНенадовића.
Одличностиоддеведесетих годинана значају је добиои
покојнижичкивладикаНиколајВелимировић,којијеузЈу
стинаПоповићанајпознатијаличностСрпскеправославне
цркве.ЛокалнеманифестицијепопутТе шњар ских ве че рии
Чвар ки ја де,нисупревазишлелокалнеоквирезаразликуод
некадашњихвашара:ИлинданскииМихољдански.Симбо
леградапредстављајуисадашњиибившипроизводиалко
холногибезалкохолногпића.Ваљевскапивараидаљеима
својеместонатржиштупивауСрбији,докјеСрбијанка,са
својимпрепознатљивимЗлатнимкапима, одавнопрестала
дапостоји.Ваљевскибрендјесвакакоитуристичкоместо
Дивчибаре,којесеналазинапланиниМаљен.Оненисудо
вољноискористилесвојублизинуБеоградаиНовогСада,
попитањуједнодневногтуризма.Помакјенаправљенсапо
стављањемновежичаре,чијејекоришћењеограниченоса
природнимснегом.СветоговориотренутномаутизмуВа
љеваињеговихстановника,којисесвевишезатварају,прав
дајућитоекономскомкризом.Међутим,Ваљевонекористи
довољноблизинуБеограда,премакомегајиамбивалентан
однос.РесурсиупознатимВаљевцима,попутМатијеБећко
вића,пок.ЉубеПоповића,ДесанкеМаксимовић,познатих
глумаца:ВојеБрајовића,НенадаЈездића,НелеМихаилови
ћа,спортиста:МатијеНастасићаиМилошаТеодосића,нису
удовољнојмериискоришћени.ПреманекимаВаљевцисе
нисуадекватноодужили.СагледавајућиВаљевокрозпри
зму читавог прошлог века, можемо уочити неколикофаза
уњеговом развоју, од варошице до града.У првој фази с
почеткомвекаВаљевојепочелонаглуурбанизацијусагра
дњоминституција.Развој града јепрекинуоПрвисветски
рат,који јевеоматешкопогодиоВаљево.Уњему је1915.
годинебилотоликорањеника,дајецеогадпостаоболница.
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РањеницисубилисмештениузградусадашњеГимназије.
ФазаизмеђуПрвогиДругогсветскогратабисемоглана
зватифазомгра ђан ског ро ман ти зма.УтомпериодуВаљево
јебиоградкафана,трговина,алиипозоришнихпредставаи
спорсткихутакмица.Ваљевцисусезимитакмичилиуспу
штањубобом,који јеутовремебилапопуларнаспортска
дисциплинаукојојсуучествовалимушкарци.Ваљевојеи
преДругог светског рата имало јакКомунистички покрет
паистранку,којајеуједномтренуткуосвојилаопштинску
власт.ПослеДругог светскогратаВаљево једобилонови
импулс урбанизације, захваљујући електрификацији града
иоколинеалиииндустријализацији(отварањуфабрикаиз
металског комплекса).Период од 70их до 90их је време
успонарадничкекласе,пабиитафазаВаљевамогладасе
назоверад нич ком.Утовремеједошлодоекспанзијеинди
видуалне станоградње, односно приватних кућа.Оношто
седешаваупоследњихпаргодина,када јеоколинаВаље
ваупитању,јевраћањеселуодноснопроизводњималинаи
купина.Захваљујућитомезаустављенајемиграцијасело–
градиједанбројмладихјеостаонаселу,гдејезасноваосво
јепородице.Усамомградујеприметнаградњановихстам
бенихзграда,углавнимулицама(Пантићева,ВукаКараџи
ћа,ПопЛукина,Душанова...)ЗаочекиватиједаћеВаљево
ублискојбудућностиизгубитисвојличниидетитет, везан
заархитектуруистарекућекојећенестати.Станоградњаје
већизменилаизгледнекихулицапопутулицеВукаКараџи
ћа.СемтогаВаљевоимаперспективуиушколству,јерјеи
садаатрактиванзаомладинуизоколнихградова (Аранђе
ловацидр.)којисешколујуусредњимшколама.Својрено
меистручаннаставникадарјеизградилаиВишапословна
школаструковнихстудија,којаимадугутрадицију.Поред
њесеналазеифилијалеприватнихфакултета(Сингидунум,
БраћаКарић,бившиМегатренд).Умеђувремнујесанирана
пругаВаљево–Београд....УидентитетуградаВаљеваида
ље доминирају комунистички садржаји, попут споменика,
називаустанова,насеља,улица.Натомпољуубудућности
сеочекујеравнотежа.ПоредкомунистичкиххеројаВаљев
цисудалиназначају јунацимаизПрвогсрпскогустанка,
иборбепротивТурака,каоштосуИлијаБирчанин,Алек
са Ненадовић, Матеја Ненадовић, Алекса Ненадовић. За
постављени историјски простор од ослобађања од Турака
допериодасоцијализмасеполакопопуњавапознатимлич
ностимакаоштосуНиколајВелимировићиЈустинПопо
вић. Тај процес „попуњавања историјских рупа”, баршто
сетичеВаљеваидеспорије.Требаћевременадасесвето
уравнотежиидасвакодобијеместокоје,заслужује.
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ДОДАТАК:

ОпштинаВаљево–БројстановникаПремапоследњојин
формацијиостановништвузаопштинуВаљево(Колубарска
област,РегионШумадијеиЗападнеСрбије)(2016.година),
бројстановникаизноси87334,штоје1,24%одукупнепопу
лацијеСрбије.Кадбисепопулацијамењалакаозапослед
њипериодод2011–2016(0,67%годишње),бројстановника
заВаљевоопштинуу2018.годинибибио86170[3].

Табела1БројстановниказаВаљево1948–2016[1,2]

1948:704591981:954492016:87334

1953:761041991:98226

1961:811732002:96761

1971:882672011:90312

Табела2Годишњапроменастановништвау%:

[19481953]+1,55%/год.

[19531961]+0,81%/год.

[19611971]+0,84%/год.

[19711981]+0,79%/год.

[19811991]+0,29%/год.

[19912002]0,14%/год.

[20022011]0,76%/год.

[20112016]0,67%/год.

___________________________________________________

Становништво,полистаростзаопштинуВаљево[2б]

Просечна старост мушкараца за општину Ваљево је 42
годинаакодженаје44.3година.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Табела3СтановништвозаопштинуВаљевопреманацио
налнојприпадности:

НационалностБројстановникаПроценат

Срби8642395,69%

Роми14131,56%

Непознато12561,39%

Неопредељени5650,63%

Црногорци1350,15%
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НационалностБројстановникаПроценат

Југословени1050,12%

Остали1000,11%

Македонци800,09%

Хрвати720,08%

Муслимани220,02%

Горанци220,02%

Мађари210,02%

Руси200,02%

Словенци190,02%

Регионалнаприпадност130,01%

Немци110,01%

Бошњаци80,01%

Украјинци70,01%

Албанци60,01%

Румуни50,01%

Буњевци30,00%

Словаци20,00%

Русини20,00%

Бугари20,00%

Власи00,00%

___________________________________________________
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VALJEVOINSEARCHOFIDENTITY

Abstract

Theaimofthispaperistostudythedevelopmentoftheidentityofthe
CityofValjevo.Theresearchhascoveredthehistoricaldevelopment
ofthecityaswellasexternalinfluencesonit.Amongthesearesome
ofthelargercitieslocatednearValjevo,suchasBelgrade.Thepaper
hasemphasizedwhatisimmanentandcharacteristicofthecityitself,
aswellasthemannerinwhichValjevodiffersfromothercitiesinits
surroundings, recognizing some important historical aspects of its
development,institutionsandpeople.Intheend,aforecastoffurther
development (progress, reversal or stagnation) is made, including a
reviewoftheresourcesthatthecityanditssurroundingspossess.
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