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1 Информациони систем непокрет-

них културних добара. Назив споменика је
Споменик борцима револуције (Напред из
времена откривања споменика: 22. 10.
1960 и 28. 10. 1960). Контекст оваквог
назива је био пандан називу другог, раније
осмишљеног а нереализованог споменика:
Споменик знаменитим Ваљевцима, борцима палим за слободу и уједињење у
свим ратовима од 1804. до 1918. године (в.
даље).

Апстракт: Средином XX века у Ваљеву је начињен низ урбанистичких
потеза који су променили слику града. Између осталога, на десној обали
Колубаре, на брду Баир (Видрак), подигнут је монументални Споменик
борцима револуције, окружен пространим спомен-парком. Изградња оваквог комплекса је захтевала затирање претходног садржаја, старог варошког гробља. У његовом саставу су постојале парцеле ратничког гробља, на
ком су сахрањивани официри и војници пострадали у ратним сукобима
1914. године, као и десетак хиљада војних и цивилних жртава велике епидемије тифуса из прве половине 1915. године. Данас нема трагова варошког и ратничког гробља, осим уочљивих хумки и само пет спомен-обележја,
расутих, а делимично скривених на различитим локацијама у спомен-парку.
Циљ овога рада је да на основу доступних извора што прецизније одреди
положај парцела ратничког гробља. Њихова анализа је указала на то да се
ратничко гробље простирало у релативно узаном издуженом потезу,
десно, западно од варошког, између пута ка Лелићу и стрме падине ка
Колубари, као и иза њега. Састојало се од три, некада уређене, делом
ограђене парцеле, које су се надовезивале једна на другу; раздвајало их је
рачвање путних комуникација. У наставку прве од њих налазио се простор
за масовно сахрањивање умрлих од тифуса.
Кључне речи: Ваљево, Видрак, Баир, Први светски рат, варошко гробље,
ратничко гробље, Споменик борцима револуције, спомен-парк
Abstract: Around the middle of the 20th century, a series of urban-planning
moves were made in Valjevo that changed the image of the city. Among other
things, on the right bank of the Kolubara, on hill Bair (Vidrak), a grand
Monument to the Fighters of the Revolution was erected, surrounded by a spacious memorial park. The construction of such a complex required the destruction of the previous content, an old Town Cemetery. It included burial plots of
the Warrior Cemetery where officers and soldiers who perished during the
1914 war conflicts were buried, as well as a dozen thousand of military and
civilian victims of the big typhus epidemic from the first half of 1915. Today,
there are no traces of the Town or the Warrior cemeteries, except for visible
mounds and only five memorial markers, scattered and partially hidden in
various locations within the memorial park. The aim of this paper is to determine as precisely as possible the position of the burial plots of the Warrior
Cemetery on the basis of available sources. Their analysis has suggested that
the Warrior Cemetery extended over a relatively narrow elongated stretch to
the right, west of the Town Cemetery, between the road to Lelić and a steep
slope towards the Kolubara, as well as behind it. It consisted of three, once
developed, partly fenced-off plots that were arranged one after the other and
they were separated by a road fork. In the continuation of the first one, there
was a space for mass burials of those who had died of typhus.
Key words: Valjevo, Vidrak, Bair, WWI, town cemetery, warrior cemetery,
Monument to the Fighters of the Revolution, memorial park

У попису непокретних културних добара са територије града
Ваљева налази се и Споменик револуције (Sic!), заштићен у
категорији непокретно културно добро, а сврстан у врсту споменик културе.1 Иза примарно видљивог историографског
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2 О фазама развоја Ваљева в. Кривошејев 2012.
3 Поповић 1978: 133–134; Мадић
2005: 5–26.
4 Феликс Каниц, Србија, земља и
становништво од римског доба до краја
XIX века (Das Königreich Serbien und das
Serbenvolk von der Römerzeit bis zur
Gegenwart), према Андрић 1985: 70;
Мадић 2005: 5–26.
5 Мадић 2005: 11–12.
6 Арчибалд Рајс, Шта сам видео и
доживео у великим данима: саопштење
једног пријатеља из тешких времена,
према Андрић 1985: 77; Мадић 2005:
5–26.
7 Кривошејев, Станојловић 2020:
132–133.
8 Николић 1933: 5.
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наратива везаног за овај споменик, о коме најречитије сведочи
сам његов назив, прикривен je наратив повезан са старим
ваљевским гробљем.
Старо гробље се налазило на брду Баир, јужно од језгра
вароши, изнад старе чаршије Тешњар. За то брдо је данас уобичајен назив Видрак, док је Баир актуелни назив насеља на северној падини брда. Раније је цело брдо називано Баир, што је у
складу и са пореклом речи: баир, односно бајир на турском језику значи брдо, брег. Тада је Видрак био назив само за западни
део брда, изнад почетног тока Колубаре. Јужни део брда се, као
и данас, називао Попаре, по тамошњем приварошком засеоку.
СТАРО ВАРОШКО ГРОБЉЕ

Гробље на Баиру је формирано током прве половине XIX века,
са почетком треће историјске фазе развоја Ваљева, као српске
вароши у новоствореној српској држави, која је уследила после
српских устанака.2 Године 1860. тадашњи ваљевски окружни
физикус Франц Тесар је известио Министарство унутрашњих
дела Кнежевине Србије да је ограда гробља „разваљена […], те
марва и на гробљу и у капели конакује“ и предложио „да, ако
не би могуће било, да се гробље измести, наредити изволи, да
се гробље сходно светости места огради и њему водећи пут
поправи“.3 На гробљу је постојала и приватна капела – маузолеј
трговачке породице Глишић, коју је запазио Феликс Каниц и
описао у својим путописима.4
Општинским властима је и 1909. године упућен предлог да се
гробље огради, уз напомену да је оно постало претесно. Зато је
следеће године у селу Бујачићу, удаљеном више од једног километра од Ваљева, откупљен простор за формирање новог гробља,
али је оно у пуну функцију уведено тек током Првог светског рата,
у априлу 1915. године.5 Пре тога су Ваљевци умрли или страдали
у претходним ратним сукобима сахрањивани на Баиру. Обилазећи
Ваљево у јесен 1914. године, Арчибалд Рајс је записао: „Гробље
је наврх брежуљка. Правилно су нанизани безбројни гробови са
простим црвеносмеђим крстом који носи име покојника. Ту има
Срба, Аустријанаца и других нација. Смрт све изједначава и војници почивају поред својих официра“.6
После Рајсове посете, са последњим данима 1914. године,
букнула је епидемија тифуса, која је у Ваљеву однела на хиљаде
жртава. Пуковник др Милан Пецић се сећао: „Дневно је умирало 20, 40, 60, 80, 100, а једног дана и 150.“ Умрли су свакодневно одвожени на гробље и сахрањивани, прво појединачно, а
потом све чешће у масовне гробнице.7 Бележећи сећања
Ваљеваца Правда је 1933. године објавила чланак Пегавачко
гробље у Ваљеву, гробље без крстова које суза не кваси и на
коме се воштаница не пали. Забележено је да су упокојени
„сахрањивани једно на друго, у заједничку раку“; „Када је
земљиште до старог гробља било попуњено и у хигијенском
виду постало непрактично због стрмог нагиба, услед чега је чак
била употребљена и војска да поново закопава површно закопане лешеве, прешло се на сахрањивање код новог гробља.“8
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1. Појединачно и масовно сахрањивање на проширеном
делу ваљевског гробља (лево: аутор непознат,
Историјски архив Ваљево; десно: аутор др Аријус
ван Тинховен, Национална библиотека Холандије, Хаг)
9 Лазаревић-Илић, Кривошејев
2015:40; в. и Недок 2017: 42–43.
10 Архив Југославије (даље: АЈ) 63
vo-211; Видић 2019: 200. Број од 15.000
упокојених помиње и новинар Правде,
Николић 1933: 5, али наглашава да није
реч о егзактном податку, већ о претпоставци до које се дошло „размеравањем
парцела које су захватиле добра два хектара и узимањем просечне цифре“.
11 Службени лист Ц. И. K. Окружног заповедништва у Ваљеву, бр. 1. август
1916, 10 (из збирке периодике архивске
библиотеке Међуопштинског историјског
архива Ваљево), према Мадић 2005:
12–13.
12 Исто.
13 Исто.

1. Individual and mass burials in an extended part of Valjevo
cemetery (left: unknown author, Historical Archives of
Valjevo; right: author Dr. Arius van Tienhoven, National
library of the Netherlands, the Hague)

Процењује се да је у Ваљеву, које је пред рат имало око
8000 становника, ова болест однела више од 9000 живота: око
4000 цивила, мештана и избеглица, око 3500 српских војника и
око 2000 аустроугарских заробљеника.9 Неопходно је да се
нагласи да је тринаест година по завршетку Великог рата војни
свештеник Лука Спасојевић у извештају о стању ратних гробаља у Ваљеву написао: „Гробље испод старог грађанског
гробља на Бајиру, које је гробље највеће, […] у истом сахрањено
је 15.000 војника и избеглица помрлих од пегавог тифуса 1915.
године и ове су гробнице без икаквих крстова и натписа.“10
После аустроугарске окупације Србије, у јесен 1915. године стање је промењено. Дана 23. маја 1916. окупационе власти
су издале наредбу: „Према једном наређењу издатом још од
стране српске управе, била је забрањена сахрана мртваца у старом српском православном гробљу у Ваљеву. Пошто је и од
наше стране утврђена целисходност ове забране, налазим за
потребно да је овим путем оснажим и да наредим да се свака
молба појединаца која би ишла на прекршавање овог принципа, одмах одбија. Сахрањивање у поменутом гробљу забрањено
је и онда кад појединци имају зидане гробнице у овом
гробљу.“11 Тако је настављено да се ново гробље Кузмановача
уводи у функцију, док је старо гробље, по свему судећи, повремено и даље коришћено за сахрањивање покојника из породица
које су имале закупљена празна гробна места.12
СПОМЕНИК БОРЦИМА РЕВОЛУЦИЈЕ

После Другог светског рата градске власти су 22. септембра
1946. године издале наредбу да се земљиште које је било некада гробље „расчисти, а родбини која би хтела да врши пренос,
остави се рок до 1. јануара 1948. године, после ког рока ће се
земљиште искористити у друге сврхе“13 и убрзо по истеку рока
почело је рашчишћавање простора.
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2. Рашчишћавање простора гробља
на Баиру; у позадини је капела
породице Глишић 		
(аутор непознат, дигитална
збирка аутора текста)
2. Clearing up of the cemetery area on
Bair; the chapel of the Glišić family
is in the background (unknown
author, digital collection of the
author of the text)

14 Што је касније, на други начи
реализовано изградњом спомен-парка на
Крушику. Слично решењу су Белобрк и
Бранко Крстић реализовали претходне
године, при изградњи споменика и костурнице у Ритопеку посвећене борцима погинулим при ослобађању Београда.
15 Народни музеј Ваљево (даље
НМВ), Стручни архив, ф. бр. 48.
16 Напред, 13. новембар 1953.
17 Одлучено је да се, уместо њега,
касније, по завршетку радова, постави
биста Стјепана Филиповића, што је реализовано 1976. године.
18 НМВ, Стручни архив, ф. бр. 48.
Уместо бронзане фигуре, при завршној
реализацији споменик је израђен од алуминијумских плоча; било је и идеја да се
споменик направи од буковачког гранита.
Идеја о исписивању имена на постољу није
реализована, али је то учињено на други
начин, још пре довршетка споменика, формирањем другог спомен-парка на брду
Крушик, отвореног 1956. године, а реконструисаног и дограђеног 1964. године.

„Друге сврхе“ коришћења простора старог гробља нису
назначене и питање је да ли су у том тренутку биле дефинисане, али су убрзо почеле да се јављају идеје које ће одредити
судбину брда Баир. Непосредно после рата исказана је намера
да се у Ваљеву подигне монументални Споменик борцима
револуције. Године 1947. архитекта Момчило Белобрк и његов
сарадник Слободан Паљић израдили су пројекат за плато са
криптама за посмртне остатке партизанских бораца из Другог
светског рата,14 са високим обелиском, који је требало да се
налази на почетку Карађорђеве улице, десно од касарне на
Илиџи. Уз то је постојао и додатни предлог да се на врху обелиска постави фигура партизана с подигнутим рукама (вероватно Стјепан Филиповић под вешалима?).15 Ова идеја није реализована, могуће, и због опасности које је Југославији донела
Резолуција Информбироа 1948. године, а када је опасност уминула, настављене су активности на њеној разради.
Даљом разрадом је првобитно било планирано да се
Споменик борцима револуције постави у центру Ваљева, на
тргу који тек треба да се формира на месту градске зелене пијаце, где је 1942. године обешен Стјепан Филиповић. Потом, са
одлуком да се ту гради и дом културе,16 разматрана је идеја о
два споменика: један, мањи, висине 3 m, који би се налазио на
тргу, уз дом, а други, знатно монументалнији, на неком другом
месту. После интерне расправе Срески одбор Савеза бораца
НОР-а је 1. октобра 1953. године упутио Главном одбору за
Србију допис, из ког се види да се одустаје од малог споменика,
пошто ће ту бити „раднички дом културе“ и „парк“.17 Велики
споменик ће се, „по предлогу вајара Бакића“ налазити „на
месту које се зове Бајир“ (гробље се не помиње!). Главни део
монумента ће бити фигура Стјепана Филиповића са подигнутим рукама, висине 10 m. Она ће бити постављена на одговарајуће постоље, висине 5,5 m, на коме ће бити исписана имена
погинулих бораца НОР-а из ваљевског краја. Према првим
замислима, „скулптура би била ливена у бронзи“.18
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19 Напред, 27. новембар 1953. Очигледно, новинари још нису били упознати
са новом идејом да постамент за фигуру
буде „одговарајуће постоље, висине 5,5
m“, па су помињали стару идеју, са обелиском, засновану на Белобрковом предлогу.
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Ваљевски лист Напред је 27. новембра известио грађанство: „За вечиту успомену великанима народ Ваљевског краја
подиже величанствен споменик који ће бити висок око 16.
метара. […] После прегледа више скица одлучено је да се на
’брду званом Баир више Ваљева’ подигне један камени обелиск
са фигуром народног хероја Стевана Филиповића на врху.“19
Наглашено је и да је ваљевски крај држави даровао многе јунаке, од Алексе Ненадовића и Илије Бирчанина „до народних
хероја нашег ослободилачког рата“; да је „некако пред рат“
покренута акција подизања споменика истакнутим људима
Ваљевске нахије, „али је рат спречио и онако споре и дуге припреме“. После рата је та идеја обновљена, а „пре две године“
решено је да се ова иницијатива оствари и основан је
Иницијативни одбор. Очигледно да је идеја о значајним захватима на урбаном ткиву Ваљева била на трагу претходне, предратне, која је предвиђала да се у центру Ваљева, на новом тргу,
који би се формирао уместо зелене пијаце, у чијем залеђу је

3. Планирани Споменик знаменитим Ваљевцима, борцима
палим за слободу и уједињење у свим ратовима од 1804.
до 1918 (извор Аноним 1940), разрада Белобрковог предлога Споменика борцима револуције 1941–1945 (НМВ),
реализовани Споменик борцима револуције (фото Милан
Марковић) и панорамски приказ спомен-парка на месту
некадашњег гробља (фото Борис Димитров; извор
Викимедија)

3. Planned Monument to celebrated Valjevo’s natives, fighters
perished for freedom and unification in all the wars from
1804 to 1918 (source Anonymous 1940), development of
Belibrk’s proposal for the Monument to the Fighters of the
Revolution 1941–1945 (НМВ), the executed Monument to
the Fighters of the Revolution (photo Milan Marković) and
panoramic view of the memorial park in the place of the
former cemetery (photo Boris Dimitrov; source Wikimedia)
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20 Аноним 1940; више у: Кривошејев 2021; Кривошејев, Бјељац 2021.
21 Напред, 22. октобар 1960. и
Напред, 28. октобар 1960. Седам месеци
пре тога је отворен и дом културе, Напред,
11. март 1960.
22 Кривошејев, Бјељац 2021.
23 В. даље у тексту.
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такође био планиран дом културе, подигне Споменик знаменитим Ваљевцима, борцима палим за слободу и уједињење у свим
ратовима од 1804. до 1918. године.20 Бакићев Споменик борцима револуције је свечано откривен 23. октобра 1960. године,21 а
пре тога је у потпуности затрто старо варошко гробље, а са
њим и ратничко гробље.
СКРИВЕНИ ПРЕОСТАЦИ СТАРОГ ГРОБЉА

Услед оваквих измена урбане структуре града, праћених променом друштвене свести, чему је допринело и циљано затирање
претходних наратива,22 сазнање о постојању варошког гробља на
Баиру није нестало, али се постојање посебног ратничког гробља
изгубило из сећања Ваљеваца. Знало се да су на Баиру сахрањивани ратници пали у бојевима и војне и цивилне жртве епидемије тифуса, али је уопштено сматрано да се све то одигравало у
склопу варошког гробља, без омеђавања и подела. На то индиректно указују и малобројна преостала обележја која су избегла
судбину хиљада других, а налазе се расута и полускривена на
различитим деловима брда. Поред трагова необележених земљаних хумки, које се препознају на више места иза спомен-парка,23

4. Лево: план дела Ваљева данас, са спомен-парком и
Спомеником борцима револуције и означеним 		
простором старог гробља (на основу Googlemaps);
десно: исти део на плану катастарског премера
Ваљева из 1926 (на основу Катастар Ваљево)

4. Left: Map of the part of Valjevo today, with the
memorial park and the Monument to the Fighters of the
Revolution, with the marked area of the old cemetery
(on the basis of Googlemaps); right: the same area on
the map of the cadastral surveying of Valjevo from 1926
(on the basis of Valjevo Cadastre Office)
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24 Према причању почившег ваљевског новинара Милојка Марјановића, који
је као дете присуствовао церемонији
ексхумације.
25 Могуће током шездесетих година,
када је Селимирова сестричина композитор Љубица Марић основала фонд при
ваљевској медицинској школи и када је
испред тадашњег дечијег диспанзера постављена биста др Селимира Ђорђевића.
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то су бетонски крст и надгробни споменици породице Ђорђевић,
Ивана Радојчића, Марка Крстовића и др Самуела Кука.
Бетонски крст, са пирамидалним каменим цоклом, налази
се на чистини у шумарку, на прилазу спомен-парку, педесетак
метара десно од калдрмисаног пута. На њему стоји плоча, коју
је пре двадесетак година, по завршеним конзерваторским радовима, када је бетонска површина крста обложена терацо-плочама, поставио Завод за заштиту споменика културе Ваљево, на
којој пише: „На овом месту почивају војне и цивилне жртве
епидемије тифуса и ратних операција 1914–1916“. По урбаном
миту тај крст је обележавао место на ком је после смрти од
тифуса 2. априла 1915. била сахрањена Надежда Петровић,24
одакле су њени земни остаци 3. јуна 1935. године пренети на
београдско Ново гробље.
Споменик породице Ђорђевић је у шумарку, на узвишењу,
педесетак метара више поменутог крста. Састоји се од три
спојене гранитне коцке и обележава гробно место др Селимира
Ђорђевића, управника ваљевске окружне болнице, који је умро
од тифуса 19. фебруара 1915. године. Сахрањен је у исти гроб
у коме је четири месеца раније положен његов млађи брат,
мајор Драгутин Ђорђевић, који је погинуо на Гучеву. Четири
године касније ту је сахрањена и њихова мајка Софија. По
свему судећи, данас постојеће модернистичко спомен-обележје
постављено је касније.25

5. Бетонски крст и надгробни споменици Марка
Крстовића, Ивана Радојчића, породице Ђорђевић и
др Самуела Кука (фото аутор)

5. Concrete cross and the tombstones of Marko Krstović,
Ivan Radojčić, Đorđević family and Dr. Samuel Cook
(author’s photos)
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26 Приварошки заселак који почиње
на брду Видрак, односно Баир.
27 Грађа је из фонда Министарства
правде Краљевине Југославије у Архиву
Југославије (АЈ). Објављено у: Видић
2019; нажалост, то издање је урађено
крајње некритички, тако да уз неке друге
пропусте, попут необјављивања дела
грађе (појединих планова о којима ће даље
бити речи, али и текстуалних докумената)
и неповезивања текстуалне грађе и прилога, недостаје чак и садржај. Посредством
колеге Лајбеншпергера аутори су имали
увид у целокупну грађу, која се чува под
заједничком сигнатуром АЈ 63 vo-211.
28 Милорад (Васе) Бабић (Ваљево
1902 – Београд 1944), грађевински
инжењер, дипломирао у Берлину 1924,
после тога општински инжењер у Ваљеву.
Од средине тридесетих година ради у
Дирекцији државних железница. Током
Другог светског рата је ухапшен и умро је
у логору Бањица.
29 У њему се наводи постојање
четири ратничка гробља, три уз старо
варошко гробље (од којих је једно костурница) и једно у оквиру новог гробља. Дата
су имена преписана са споменика који су
сачувани и читки. Овај документ је означен архивском сигнатуром: АЈ 63 vo-211.
30 Поред тих шест фотографија (на
три је утиснут суви жиг атељеа ваљевског
фотографа из међуратног периода Кузмана
Трифуновића), у истом предмету се налази
и седма, у другом формату, док осму
фотографију аутори поседују од раније.
31 Ваљево 1878 – Ваљево 1934.
године; кафеџија и трговац, председник
општине Ваљево од 1926. до 1934.
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Споменик америчком лекару др Самуелу Куку, члану
мисије Црвеног крста који је из Париза дошао у Ваљево, где је
умро од тифуса 10. фебруара 1915. године, налази се иза спомен-парка, на пошумљеној узвишици, уз сам пут. И овде је реч
о новијем, модернијем споменику, којим је после рата замењен
стари, од белог камена.
Стари, оригинални споменик резервног поднаредника
Ивана Радојичића из Попара,26 који је рањен у бици на
Колубари 1914. године, а упокојио се 1915. године, налази се,
зарастао и оборен у „обали“ њиве, лево од пута, у правцу монумента борцима револуције. Недалеко од њега, са друге стране
пута, између усамљених борића, стоји мали, такође оригиналан
споменик, на ком пише: „Марко Kрстовић из Радановаца, умро
у болници овд. 24. дец. 1909.“
ИЗВОРИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА РАТНИЧКОГ ГРОБЉA

Ових пет обележја су, уз необележене хумке, једини остаци
старог гробља. Да је у оквиру варошког, тачније поред њега,
постојало и омеђавањем издвојено ратничко гробље, сведочи
недавно пронађена архивска грађа, на коју је указао Ненад
Лајбеншпергер, а са другом документацијом је објавио
Историјски архив Ваљево, при чему није искоришћена прилика
да се на основу сада доступних информација мапира ратничко
гробље, тачније ратничка гробља, која се у наведеној грађи
помињу.27 У оквиру те грађе, уз нека друга документа, налазе
се и два, за ову тему драгоцена извора: група аката општинског
инжењера Бабића и допис војног свештеника Спасојевића.
Инжењер Бабић28 је поменуту групу докумената формирао
1931. године. Она се састоји од пратећег дописа, детаљног
Списка палих ратника (1914–1918) сахрањених у ваљевским
ратничким гробљима,29 пет планова – листова са детаљним
цртежима ратничких гробаља, са нумерички обележеним гробним местима у сваком од њих и шест фотографија гробаља.30
Допис су 28. јула 1931. године упутили начелнику Ваљевског
среза и Министарству правде – верском одељењу председник
ваљевске општине Константин Коста Тодоровић31 и инжењер
Бабић. У допису они извештавају да достављају поменути списак, шест фотографија, пет планова и четири „извештаја уз планове по послатом формулару“. Између осталога, у допису пише
да у Ваљеву постоје три ратничка гробља и костурница. Гробља
су настала 1914–1915. године, а костурница „за време окупације
1916.“ У костурницу су прикупљени и пренети, „са разних страна у општини, из многих разбацаних гробова“, кости ратника, а
„ако је на неком од ових гробова постојао споменик, узидан је у
зидове костурнице“. Такође је напоменуто да су „гробови махом
заравњени, те се теже познају“. Пише и да „гробља углавном
нису уређена, сем што су делимично ограђена. Сахрањивано је у
масама, највише када је владала зараза; није вођен регистар, те
се ни онда када је сахрана вршена многима нису знала имена.
Ако се некоме и знало име, постављен је дрвени крст са натпи-
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32 На листи бр. 2 то гробље је именовано као „Главно гробље изнад Видрака“.
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сом; крст је за кратко време иструлио или однет, натпис се избрисао, те се сада знају имена онима којима је „одмах иза сахране
родбина или други ко подигао камени белег са натписом“.
Списак палих ратника (1914–1918) сахрањених у ваљевским ратничким гробљима садржи „имена оних палих ратника
на чијим гробовима стоји камени белег са натписом“. Та имена
је Бабић разврстао, према месту сахрањивања, на четири
гробља, а посебним назнакама уз наслов сваке, повезао их је са
достављеним плановима:
1) „Ратничко гробље изнад Видрака, прилог лист бр. 2.“32
Уцртано је око шест стотина гробова, са само 45 сачуваних
камених споменика, од којих је 32 са читљивим именима, наведеним у списку и нумеричком ознаком повезаним са планом.
Поред српских официра и војника, ту су лежали и извесни Dr.
Fridrich Ploghl и Dr. Alfred Peilzher, као и Dr. S. A. Cook.
2) „Ратничке костурнице, прилог лист бр. 3.“ Бабић је на
плану уцртао четири костурнице, две правоугаоне и две квадратне, са крстом на свакој, а у списку је навео да је у подзидама озидане костурнице регистровао узиданих седам читљивих
камених белега, пет српских и два (тачније један белег са два
имена) аустроугарских војника.

6. Бабићеви планови ратничких гробаља у Ваљеву, на
Баиру (Видраку): „Гробље у Видраку“ (А), „Главно
гробље и костурница“ (Б и В) и „Главно гробље
изнад Видрака“ (В) (АЈ 63 vo-211)

6. Babić’s plans for the Warrior cemeteries in Valjevo, on
Bair (Vidrak):“Cemetery in Vidrak” (А), “Main 		
cemetery and the ossuary” (Б and В) and “Main 		
cemetery above Vidrak” (В) (АЈ 63 vo-211)

7. Фотографије ратничких гробаља (АЈ 63VO-211,
аутор Кузман Трифуновић). Види се костурница са
бетонским крстовима (Б) и гробље на Попарама /
„изнад Видрака“, са каменом зиданом капијом; уочава
се и издвојени гроб др Самуела Кука

7. Photos of the warrior cemeteries (АЈ 63VO-211, author
Kuzman Trifunović). One can see the ossuary with concrete crosses (Б) and the cemetery on Popare / “above
Vidrak,” with a stone built gate; it is possible to notice a
separated grave of Dr. Samuel Cook

193

Владимир А. Кривошејев
Јован Б. Јовановић

33 Ово ратничко гробље на новом
гробљу помиње и Бабић.
34 Бабић помиње и ово гробље, као
„костурнице“, с тим што га Спасојевић
додатно описује. Док Спасојевић сматра
да су ту окупатори сакупили кости само
својих војника, Бабић је у списку регистровао седам читљивих камених белега
пренетих, како је у допису писало, „са
разних страна у општини“ и узиданих у
костурницу. Према Списку, пет су била од
српских војника (пореклом из Цветановаца, Лучица, Клења, Калиновца и Милораца), а два од аустроугарских.
35 По свему судећи, ово „гробље на
Попарама“ је код Бабића именовано као
„гробље изнад Видрака“ (у попису),
односно „главно гробље изнад Видрака“
(на плану, лист. бр. 2). Попаре су приварошки заселак који се протеже од брда
Баир / Видрак, даље ка југу. Како се у то
време појам Видрак односио на западну
страну брда Баир, то гробље би морало да
се налази ван те стране, иза – изнад ње.
36 Бабић не помиње ово гробље.
37 Ни ово гробље Бабић не помиње.
38 Ово гробље би могло да се поистовети са „ратничким гробљем у Видраку“, како га Бабић назива и у списку и на
плану – лист бр. 4 (Видрак је тада био
западна страна брда Баир), с тим што је
Бабић вероватно уцртао само један његов
(мањи?) део, делимично уређен, са стотинак видљивих засебних гробова, а вероватно се иза њега простирао знатно већи,
неуређени део, где су вршени масовни
покопи.
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3) „Ратничко гробље у Видраку, прилог лист бр. 4.“ Од
стотинак уцртаних гробова, на листу бр. 4, у списку су наведена само пет имена, према постојећим белезима. Поред четири
српска војника, ту је лежао и извесни Franz Krunn.
4) „Ратничко гробље у варошком Новом гробљу, прилог
лист бр. 5.“
Други документ драгоцен за тему овога рада јесте допис
који је протојереј Лука Н. Спасојевић, свештеник ваљевског
гарнизона, 28. маја 1931. године упутио команданту места,
извештавајући га о лошем стању војничких гробаља. Иако је
садржајно сиромашнији од корпуса докумената инжењера
Бабића, Спасојевићев извештај надопуњује ту дате информације. Док Бабић наводи четири локације сахрањивања, три на
Баиру и једну на новом гробљу, Спасојевић помиње шест гробаља:
1) ново војничко гробље, у саставу новог варошког гробља,
које је уређено;33
2) гробље више старог грађанског гробља на Баиру; то
гробље су окупатори уредили, изградњом „четири велике уздигнуте озидане гробнице“, са великим бетонским крстовима: „ту
бесумље покупили су кости својих војника и сахранали“;34
3) гробље на Попарама, које почиње од ове четири гробнице, такође су окупатори уредили у два гробља, хумке по квадратима уздигли, побусали и жицом оградили; то су гробови српских официра и војника, са дрвеним крстовима без натписа;35
4) гробље поред Љубостиње, на имању Здравка Петковића,
са масовним гробницама од неколико квадратних метара „без
икаквих спомена и неограђено је у корову обрасло“;36
5) гробље на Крушику, на „егзерциришту“ касарне Петога
пука, са четири масовне гробнице: једне са 60 гробова, друге са
125 гробова, треће, код улаза у касарну, са „2-3 квадрата са
гробницама“ и четврте гробнице, тачније групе гробова, у
кругу касарне. „Сва ова гробља немају знака, готову су срасла
са земљом“;37
6) гробље испод старог грађанског гробља на Баиру, које је
највеће; у њему је сахрањено 15.000 војника и избеглица помрлих од пегавог тифуса; ове су гробнице без икаквих крстова и
натписа.38
ПОЛОЖАЈ РАТНИЧКИХ ГРОБАЉA

Синтетизујући информације из Спасојевићевог извештаја и
Бабићеве грађе, препознајемо три гробне целине настале
током рата на Баиру. Гледајући од центра града, у правцу од
севера ка југу, то су следећа гробља, овде радно обележене
ознакама А, Б и В:
А) „Гробље испод старог грађанског гробља на Бајиру“
(Спасојевић), односно „ратничко гробље у Видраку“ (Бабић),
где се препознавао почетни, некада делимично уређени део,
иза кога се простирао потез намењен за масовно сахрањивање
умрлих од тифуса (даље означено а);
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39 Крстови су јасно уочљиви и на
Бабићевом плану, као и на фотографијама.
40 Упоредни увид у стања са плана
катастарског премера из 1926. и актуелног
стања (Googlemaps), в. прилог 4.
41 Постоји и могућност да ови споменици нису на свом изворном месту, да
су се сплетом непознатих околности затекли на садашњим локацијама. Крстовићев
белег је постављен тако да делује и као
аранжирање простора, а споменик поднаредника Радојичића се не налази унутар
гробља већ источно од њега, са друге стране пута који је омеђавао варошко гробље.
Могуће је да је ту некако остао после рашчишћавања, али и да је био сахрањен у
приватну гробницу на имању своје породице из Попара (?).
42 На велику сличност овог крста и
оних са костурнице указује и приказ тих
старих крстова са фотографија приложених у Бабићевој документацији. До премештања је могло да дође управо са преношењем земних остатака Надежде
Петровић 1935. године, што би могло да се
доведе у везу са поменутим сећањима, али
не сме да се искључи ни могућност да је
преношење и постављање на друго место
могло да буде реализовано и после рата,
при уређењу спомен-парка (?).
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Б) „Гробље више старог грађанског гробља на Бајиру“
(Спасојевић), односно „ратничке костурнице“ (Бабић), које су
озидане, и на средини западне подзиде сваке од њих се уздиже
велики бетонски крст;39
В) „Гробље на Попарама“ (Спасојевић), односно „главно
ратничко гробље изнад Видрака“ (Бабић).
Даљу потврду оваквих претпоставки налазимо и на старом
катастарском плану Ваљева (прилог 4) уз упоређивање са
Бабићевим плановима (прилог 6) и фотографијама (прилог 7).
Тако можемо да прецизно убицирамо положаје ова три гробља
у односу на данашње стање на терену, као и локације данас
сачуваних пет старих споменика (в. прилог 8). У томе нам
помаже и мрежа околних путева и стаза, данас зачудо непромењена у односу на стање од пре девет деценија.40
Главна путна комуникација која је повезивала старо гробље
са центром Ваљева био је пут Ваљево–Лелић. Он се од Ваљева,
правцем север–југ успињао уз Баир до испод гробља, да би се
ту рачвао. Главни крак је настављао право, дуж западне међе
варошког гробља. Тај, некада главни путни правац, данас је
земљана стаза кроз шумарак, која пресеца целину спомен-парка. Он је делио брдо Баир и гробље на њему, од западног дела
брда, тада званог Видрак. Други крак је под углом од деведесет
степени скретао ка истоку и обилазио гробље са доње, северне
стране, а потом је савијао под углом од деведесет степени и
пролазио дуж његове леве, источне међе. Ту се од пута одвајала
стаза која је водила ка средишту гробља. Данас је то главни део
пута ка Лелићу, али могли бисмо претпоставити да је раније био
помоћна комуникација намењена прилазу гробљу. Иза гробља
су се два поменута крака пута спајала под оштрим углом.
Варошко гробље (Г) заузимало је централни део платоа
брда, унутар поменутих комуникација; онај део брда на ком се
данас налази спомен-парк са Спомеником борцима револуције.
Три поменута ратна гробља су се налазила западно и јужно од
њега. Безмало су представљала једну целину, у којој су се три
елемента надовезивала један на други, а били су разграничени
саобраћајним комуникацијама. У његовим међама се налазио
гроб породице Ђорђевић, као и белег Марка Крстовића, а у
близини, са друге стране пута, ван гробља, и споменик поднаредника Ивана Радојичића.41
Прва парцела, „гробље испод старог грађанског гробља“
(А), налазила се северозападно од варошког гробља, ближе
Тешњару и вароши, непосредно изнад данашњег насеља Баир.
Почињала је изнад места где се од пута Ваљево–Лелић одвајала
комуникација намењена прилазу гробљу, захватајући и пропланак шумарка где се данас налази поменути бетонски крст. За
њега би се могло претпоставити да је то један од четири бетонска крста који су се претходно налазили на подзидама гробница
– костурница, али је у неком тренутку ту пренет.42 Одатле се
ово гробље простирало паралелно са варошким гробљем,
десно, западно од њега. Било је омеђено, са леве, источне стране данашњом земљаном стазом, тада главним путним правцем
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8. Реконструкција позиције варошког
гробља и војничких гробаља на
данашњем плану потеза брда
Видрак (на основу Googlemaps,
израдили аутори): А) ратничко
гробље у Видраку, у чијем
наставку се налазе масовне
гробнице (а); Б) костурнице; 		
В) главно ратничко гробље изнад
Видрака; г) варошко гробље; 		
1) бетонски крст; 2) споменик
породице Ђорђевић; 3) споменик
Ивана Радојичића; 4) споменик
Марка Крстовића; 5) споменик
Самуела Кука и 6) капела
породице Глишић
8. Reconstruction of the position of the
Town Cemetery and the warrior
cemeteries on the present-day map
in the area of Vidrak hill (on the
basis of Googlemaps, created by the
author): А) Warrior cemetery in
Vidrak, in the continuation of which
there are mass tombs (а); 		
Б) Ossuaries; В) Main warrior
cemetery above Vidrak; Г) Town
cemetery; 1) Concrete cross; 		
2) Monument of the Đorđević family;
3) Monument to Ivan Radojičić; 		
4) Monument to Marko Krstović;
5) Monument to Samuel Cook, and
6) Chapel of the Glišić family

43 Што иде у прилог претпоставци
да је он ту накнадно пренет, после 1931.
године, када је план настао!? Поред тога,
уочава се и велика сличност и са бетонским крстом, који се данас налази на војничком гробљу у оквиру ваљевског новог
гробља, в. https://sr.wikipedia.org/wiki/
Датотека:Spomen_groblje_1914-1915,_
Valjevo_016.jpg.

за Лелић, а са десне западне стрмином ка Колубари. Први,
северни део те парцеле је био релативно уређен, што се види по
косим шкарпама уцртаним на катастарском плану, као и на
Бабићевом плану бр. 4, где су означена гробна места. Како је
већ наглашено, према Бабићевом попису, од стотинак ту уцртаних гробова, само пет су имали ознаке са именима; поред четири српска војника, овде је лежао и извесни Franz Krunn. Уочава
се да гроб Надежде Петровић, који се према наведеним урбаним сећањима ту налазио, није означен на плановима, као ни
поменути бетонски крст.43 Гроб др Селимира Ђорђевића и
његовог брата и мајке није припадао овој војничкој парцели,
већ је био лоциран у оквиру варошког гробља, али у близини
међе са овим војничким. То указује на то да су и у оквиру
варошког гробља сахрањивани ратници погинули током првих
месеци рата, будући да је гроб формиран по Драгутиновој
погибији на Гучеву 1914. године, а да је ратничко гробље настало касније, али вероватно током исте године, пре почетка
масовног умирања од тифуса. На то указује чињеница да је, од
пет затечених белега, Бабић на два уочио годину смрти 1914.
Потез на ком се налазило ово гробље данас је пошумљен, изу-
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44 „КО Ваљево, катастарска култура
– шума 3. класе, улица/потес – пут за споменик“, Гео Србија.
45 Видели смо да 1933. године новинар Правде пише како је гробље било
„непрактично због стрмог нагиба, услед
чега је чак била употребљена и војска да
поново закопава површно закопане лешеве“, Николић 1933: 5. Део тог масовног
гробља дуж стрме стране брда ка Колубари може да се сагледа и на једној од ретких
сачуваних фотографија, в. прилог 1.
46 Ту је данас и бетонска шахта
водоводних инсталација. Постојање хумки
и подзида указује на могућност да приликом послератног уређења парковске целине и преношења посмртних остатака са
цивилног дела старог гробља овај сегмент
ратничког гробља није прекопаван. На ту
могућност указују и непотврђена усмена
казивања да су приликом израде поменутог шахта за водоводне инсталације ископавани посмртни остаци.
47 ”КО Ваљево, на саставку два
пута, катастарска култура – јавни парк,
улица/потес – Бобовчева“, Гео Србија.
48 На једном белегу Бабић уочава
годину смрти 1914, а на другом експлицитни датум 8. 9. 1914.
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зев малог пропланка на почетку, где се уздиже поменути бетонски крст. То је данас североисточни део велике катастарске
парцеле у јавној својини Града Ваљева, бр. 11286/1.44
Ово гробље се вероватно протезало даље ка југу, између
поменутог пута и стрмине ка реци, где би могло да се налази,
како је свештеник Спасојевић писао, пуно масовних гробница
„војника и избеглица помрлих од пегавог тифуса, […] без икаквих крстова и натписа“ (тај део је у прилогу 8 означен словном
ознаком а). Пошто тај неуређени део није уцртан на плановима,
тешко је да се одреди докле се гробље простирало. Можемо
претпоставити да се протезало неколико стотина метара, до оне
тачке до које је било између пута и стрмине ка Колубари релативно равног земљишта довољне ширине погодног за сахрањивање.45
Јужно од варошког гробља, унутар косог спајања главног
крака пута Ваљево–Лелић са помоћном комуникацијом,
постојао је наредни део ратничког гробља, у овом раду означено ознаком Б: „гробље више старог грађанског гробља“
(Спасојевић), односно „ратничка костурница“ (Бабић), са четири велике озидане хумке – костурнице и великим бетонским
крстовима постављеним на подзидама. То гробље су 1916.
године подигле окупаторске снаге, прикупљајући појединачне
сахрањене војнике са различитих места из ширег окружења, уз
преношење и камених гробних белега, где их је било. Већ је
наглашено да је у подзиди костурнице Бабић уочио седам узиданих камених белега, пет српских и два (тачније један са два
имена) аустроугарских војника. Костурница се препознаје на
Бабићевим плановима 1 и 2, на катастарском плану, као и на
фотографијама (в. прилоге 4, 6 и 7).
Потез на коме су се налазиле костурнице данас је делимично, „парковски“, ретко пошумљен и на њему се уочавају остаци
хумки, па и камених подзида.46 Сада је то јужни део катастарске парцеле бр. 11258, у јавној својини Града Ваљева, чији
највећи део представља површину некадашњег старог варошког гробља на Баиру, а у оквиру које се налази непокретно културно добро – Споменик борцима револуције.47
Јужно од костурница, од места где се два крака пута за
Лелић спајају у један пут, па са његове леве, источне стране
(изнад Видрака, као падине ка реци), налазио се трећи део ратничког гробља, у овом раду означено ознаком В: „гробље на
Попарама“ (Спасојевић), односно „главно ратничко гробље
изнад Видрака“ (Бабић), са гробовима српских, али и страних
војника. Оно је, као и прво поменуто, вероватно почело да се
формира крајем 1914. године,48 а масовно попуњава 1915. године, али га је наредне, 1916. уредио аустроугарски окупатор. На
Бабићевим плановима 1 и 2, као и на фотографијама (в. прилог
6 и 7) уочава се да је та парцела у свом северном делу имала
зидану ограду са каменим стубовима портала, а даље, ка југу,
виде се дрвени кочићи који су носили жичану ограду. У оквиру
те парцеле налазило се око 600 гробова, али је Бабић затекао
само 45 сачуваних камених споменика, од којих 32 са читљивим именима. Поред српских официра и војника, ту су лежали
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9. Гробови аустроугарских војних
лекара (AT-OeStA/KA BS I WK
Fronten Serbien)
9. Graves of the Austro-Hungarian
military doctors (AT-OeStA/KA BS I
WK Fronten Serbien)

49 Код првог имена, Dr Fridrich
Ploghl (гробно место 138) вероватно је реч
о аустроугарском лекару који је и раније
био познат у историографији као Алојз
Фридрих Пре(к)л, а који је умро од трбушног тифуса у Ваљеву 21. јануара 1915.
године, Недок 2017: 42, 35 и 89. Његово
име се, само у мало другачијем облику,
помиње и у опису фотографије гробова
аустроугарских лекара из архива у Бечу, где
се, поред крстова др Ковача (Kovacs; вероватно гробно место 136) и др Менхарда
(Menhard, вероватно гробно место 137),
види и крст који је означавао гроб: „Reserve
Assistenzarzt dr Plechl“, али уз напомену да
је умро 30. 1. 1915, AT-OeStA/KA BS I WK
Fronten Serbien, 2199, како је наведено и у
Бабићевом списку. Друго наведено име, Dr
Alfred Peilzher (умро 1914, гробно место
144), до сада није регистровано у познатим
историјским изворима.
50 Фотографија из архива у Бечу:
AT-OeStA/KA BS I WK Fronten Serbien,
2199; в. и: Недок 2017: 42, 35 и 89.
51 Ту се налази деветнаест гробова
(бр. 135–153); Бабић је затекао четири
читљиве ознаке, поред Кука, Плогла и
Пелзера (и Ковача и Менхарда, чије гробове препознајемо на фотографији из бечког
архива), ту је и гроб са каменим спомеником „Живојина Марковића, капетана I
класе“.
52 „КО Ваљево: шума 1. класе,
улица/потес – Попарски пут“ (Гео Србија).
53 „КО Ваљево: остало вештачки
створено неплодно земљиште, улица/
потес – Попарски пут, на којој се налази
резервоар за водоснабдевање ’Попаре’“,
Гео Србија.
54 „КО Ваљево: земљиште уз зграду,
улица/потес – Попарски пут, у јавној
својини Града са објектом Месне заједнице ’Попаре’ и продавнице“, Гео Србија.

и Dr Fridrich Ploghl, за кога у Бабићевом списку гробова пише
да му је гробно место обележено дрвеним крстом, а да је умро
30. 1. 1915. године, и извесни Dr Alfred Peilzher.49 Ту је означено и гробно место др Семјуела Алберта Кука (Dr S. A. Cook),
док се на једној од приложених фотографија види његов стари,
бели споменик, који је после Другог светског рата замењен
новим, који и данас постоји. Иначе, поменути гробови се налазе на централном делу парцеле, на известан начин и почасном,
уређеном као својеврсна проширена пјацета (в. прилоге 6 и 7).
По свему судећи, ту су били сахрањени и други страни лекари
умрли у Ваљеву, аустроугарски заробљеници који су лечили и
своје и српске оболеле. Пре свега, др Јозеф Ковач, др Ладислав
Александер Феликс Менхард,50 а вероватно и пуковник др
Вацлав Милота, др Гавра Барак и др. Могуће да због тог простора, својеврсне алеје страних лекара,51 који је ову парцели
делио на два дела, Спасојевић пише да је то гробље „окупатор
уредио у два гробља“.
Ова парцела је данас густо пошумљена, а на сателитском
снимку се уочава да дрвеће заузима исти простор какав је уцртао Бабић. Ту се и данас препознају остаци хумки. Тај потез је
данас раздељен у неколико катастарских парцела које су у јавној својини Града Ваљева. То су: а) цела катастарска парцела
бр. 11285/1,52 цела катастарска парцела бр. 11284,53 као и северни део катастарске парцеле бр. 11285/2.54
Поред тога што је до изградње дома културе и подизања
Споменика борцима револуције дошло модификовањем старе
идеје о Споменику знаменитим Ваљевцима, уз померање монумента из центра вароши на Баир, постојала је још једна идеја,
на основу које би Баир имао други садржај. Током 1939. године
постигнут је начелни договор између министарстава спољних
послова Краљевине Југославије и Немачке о заједничком
учешћу у изградњи велике крипте, у коју би се сместили земни
остаци и српских и аустроугарских војника. Немачка страна је
израдила два предлога за тај монумент, који би био постављен
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10. Један од предлога изгледа
заједничке српске и 		
аустроугарске спомен-крипте
(АЈ 63 vo-211)
10. One of the proposals for the joint
Serbian and Austro-Hungarian
crypt (АЈ 63 vo-211)

55 АЈ 63 vo-211; Видић 2019: 11.

56 Што је пун назив споменика, док

се у Информациони систем непокретних
културних добара он води под краћим
називом – Споменик револуције.
57 Предлог Драгољуба Тешића, в.
Ваљево плус 2020.

на месту поменуте четири костурнице са крстовима, али Други
светски рат је омео реализацију и ове замисли.55
На основу овде изнетих сазнања аутори сматрају да су
створени услови да природа заштите Споменика борцима
револуције56 буде измењена, односно да се из категорије
непокретно културно добро преведе у категорију непокретно
културно добро од великог значаја, али да се претходно из
врсте споменик културе преведе у врсту просторна културно-историјска целина, са поштовањем потпуне историјске нарације везане за овај простор, која би на примерен начин била
презентована на лицу места, као и уз промену назива у Брдо
хероја или Брдо јунака.57
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UBICATION OF THE OLD WARRIOR CEMETERY
IN VALJEVO

The list of protected immovable cultural properties from the territory of the City of Valjevo also includes the Monument of the
Revolution, while the historiographical narrative linked to this
monument hides the narrative related to the old Valjevo cemetery.
Around the middle of the 20th century, a series of urbanplanning moves were made in Valjevo that fundamentally changed
the image of the city. Among other things, on the right bank of the
Kolubara, on hill Bair, a grand monument was erected with a spacious memorial park. The construction of such a complex required
obliteration of the old cemetery that developed from the first half
of the 19th century until 1916. The local social consciousness has
preserved the memory that, during 1914 and 1915, warriors who
had perished in the first battles of the Great War were buried at the
Old Cemetery, as well as a dozen thousand victims of the horrible
typhus epidemic, but there used to be an ingrained opinion that
there was no demarcation between the town’s and the warriors’
cemeteries.
The surveying results of which are presented on these pages
have indicated that there used to be a separate Warrior Cemetery.
It extended, along the west border of the Town Cemetery, between
the road that passed west of it and a slope of a hill towards the
river Kolubara. It consisted of three cemetery units separated by
traffic communications and mutually adjacent. The first unit was
the “warrior cemetery below the civil one” (A), the initial part of
which was partially developed, while the continuation consisted
of mass graves of those who died of typhus (a). A large concrete
cross rises today at the initial part of that unit. According to oral
accounts, it marks the place where the grave of painter Nadežda
Petrović, who died of typhus in 1915, used to be located until
1935. This cross was probably transferred from the another unit
(Б), the “cemetery above the older town cemetery,” where there
used to be four built ossuaries with large concrete crosses to
which in 1916 the Austrian occupation administration transferred
individual remains of the soldiers buried in several places in a
wider area. The third unit (В), the “cemetery on Popara,” was also
developed and fenced off by the occupying army and before the
occupation (autumn 1915) it was used for the burial of the Serbian
soldiers and foreign and captured doctors who died of typhus in
early 1915. Nowadays there is a preserved grave of an American
doctor, a volunteer, Dr. Samuel A. Cook. Outside the stretch of the
warrior burial plots, there are three more marked graves in different places of the former town cemetery. Two are smaller and
inconspicuous, and the third, hidden in a grove, is the grave of Dr.
Selimir Đorđević who died of typhus in 1915.

