
Валтеров пут 

Владимир Перић је рођен 1919. године у нашем граду. Својом револуционарном борбом задужио је младе нараштаје родног 

Пријепоља да га се увек сећају с поштовањем. 

Безбрижно детињство је провео у породици са оцем Милошем,  мајком Лабудом, братом Спасојем и сестрама Илинком и Милицом. 

У раној младости је, као добар ђак пријепољске основне школе, имао много важних активности. Радио је на организовању 

читалачких група, играо фудбал, окупљао српску и муслиманску омладину Пријепоља и волео једну девојчицу Миру. После завршене 

основне школе у родном Пријепољу, уписао се у Трговинску академију у Београду, а затим уписује Високу економску комерцијалну 

школу. 

За време напада фашиста на нашу земљу, комунисти и омладина Пријепоља, воде акцију за одлазак на фронт. Ова акција је имала 

велики одјек и сведочи о спремности и јединству српске и муслимснске омладине Пријепоља да бране земљу. Септембра 1943. године 

Владимир одлази у Сарајево за секретара Месног комитета партије и ту долази до изражаја његов смисао за илегални рад. Имао је са 

својим друговима и радио-станицу којом је слао извештаје руководству партије о плановима непријатеља, њиховом бројном стању и 

слично. 

Владимир Перић Валтер и његови илегалци половином 1944. године господаре Сарајевом. Они хватају шпијуне, врше диверзије, 

атентате на злочинце. Њима нико није могао ући у траг. Име Валтер било је ауторитет, лозинка и симбол народноослободилачког покрета у 

Сарајеву. У јеку најжешћих борби за ослобођење Сарајева 1945. године,  Валтер је желео да буде обичан борац. Желео је да одбрани од 

усташа и Немаца многе објекте у граду, па и електричну централу из које је хтео да пусти струју и осветли слободни град. 

Нажалост, први човек одбране Сарајева погинуо је на домаку слободе, у рано јутро 6. априла 1945. године. Једна од последњих 

граната које је непријатељ испалио приликом повлачења из Сарајева погодила је неустрашивог Валтера. Последња вест коју је емитовала 

до тада илегална радио-станица гласила је : „Централа је одбрањена, али је Валтер погинуо“. 

          За народног хероја Валтер је проглашен 1953. године.  

          Валтер херој живи и у  филму којег је гледало преко милијарду и по људи на планети. И филм чува од заборава подвиге града 

Сарајева  и  хероја Валтера.   

 

 

 



Филм  „Валтер брани Сарајево“ 

„Валтер брани Сарајево“ је југословенски партизански филм из 1972. Филм представља слободну интерпретацију биографије стварног 

антифашистичког борца из Другог светског рата, Владимира Перића Валтера.  

 

Режисер: Хајрудин Крвавац 

Трајање: 133 минута 

Жанр: Ратни филм 

Композитор музике: Бојан Адамич 

Улоге:  
Велимир Бата Живојиновић 

Љубиша Самарџић 

Драгомир Бојанић Гидра 

Раде Марковић 

 

 Захваљујући спектакуларним акционим сценама, али и присутном хумору, стекао је изузетну популарност и сматра се једним од 

најуспешнијих партизанских филмова бивше Југославије. 

Године 1974. је емитована истоимена ТВ серија која се састоји од проширених сцена из самог филма.  

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.rs/search?espv=2&biw=1600&bih=752&q=valter+brani+sarajevo+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxoHnxCXfq6-gblZuWmFuZZYdrKVflpmTi6YsErJLEpNLskv-qHTnfP7wI6cCaKrJk3ROxfXuSfiKgCzd8UhQwAAAA&sa=X&ei=55MfVfvNN4bDObWHgSA&ved=0CJgBEOgTKAAwFg
https://www.google.rs/search?espv=2&biw=1600&bih=752&q=hajrudin+krvavac&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxEHnxCXfq6-gblZuWmFuRKYnVVelpMWryWWnWyln5aZkwsmrFIyi1KTS_KLbq56435cNOV6SxLnna4nf3O9KipXAgAxfcGvTwAAAA&sa=X&ei=55MfVfvNN4bDObWHgSA&ved=0CJkBEJsTKAEwFg
https://www.google.rs/search?espv=2&biw=1600&bih=752&q=valter+brani+sarajevo+%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B5&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxYHnxCXfq6-gblZuWmFuZZUdrKVflpmTi6YsCoqzcvLzEtXKMnMTQ16--6szeZN85jW2H7QfD2N_a6X9g8AvBFJokcAAAA&sa=X&ei=55MfVfvNN4bDObWHgSA&ved=0CJwBEOgTKAAwFw
https://www.google.rs/search?espv=2&biw=1600&bih=752&q=valter+brani+sarajevo+%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzIHnxCXfq6-gblZuWmFuZZwdrKVflpmTi6YsEpPzStKPTSJraWtNcl4j7KX0A6uhsDuvmVHAdiAAOpAAAAA&sa=X&ei=55MfVfvNN4bDObWHgSA&ved=0CJ8BEOgTKAAwGA
https://www.google.rs/search?espv=2&biw=1600&bih=752&q=valter+brani+sarajevo+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzIHnxCXfq6-gblZuWmFuZZwdrKVflpmTi6YsMotLc5Mbgk4Hjpj1a-5xy8u2fZqy9Hk8sevjwIAfywv6UAAAAA&sa=X&ei=55MfVfvNN4bDObWHgSA&ved=0CKIBEOgTKAAwGQ
https://www.google.rs/search?espv=2&biw=1600&bih=752&q=%D0%B1%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%BD+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgx4HnxCXfq6-gblZuWmFuRIniJ1iZGlcoiWcnWyln5aZkwsmrHJLizOTfTW0FswU1J1duD9uyUmJbG6eliRXAMliHahLAAAA&sa=X&ei=55MfVfvNN4bDObWHgSA&ved=0CKMBEJsTKAEwGQ
https://www.google.rs/search?espv=2&biw=1600&bih=752&q=valter+brani+sarajevo+%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgx4HsxCXfq6-gblZuWmFuRISW0soO9lKPy0zJxdMWCUnFpc0xnzZ_DPlzoydO56o7A4MdAheUi0AAJY2wRNLAAAA&sa=X&ei=55MfVfvNN4bDObWHgSA&ved=0CKUBEDEoADAa
https://www.google.rs/search?espv=2&biw=1600&bih=752&q=bata+zivojinovic&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzoHsxCXfq6-gblZuWmFuRIniG2aY1lgpsXjm1-WmRqS75hckl-U3r70Zr6zQz6n5Lop151sY_7l6B0GALKLqzREAAAA&sa=X&ei=55MfVfvNN4bDObWHgSA&ved=0CKkBEMQNMBo
https://www.google.rs/search?espv=2&biw=1600&bih=752&q=ljubisa+samardzic&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzoHsxCXfq6-gblZuWmFuRIniG1qaGhapsXjm1-WmRqS75hckl-0borcR33ReYtTNh0WzOhNXj7jpmw3AAZxJGhEAAAA&sa=X&ei=55MfVfvNN4bDObWHgSA&ved=0CKwBEMQNMBo
https://www.google.rs/search?espv=2&biw=1600&bih=752&q=dragomir+bojanic+gidra&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzoHsxCXfq6-gblZuWmFuRInmF1lnpOixeObX5aZGpLvmFySX3QveJphgWndvE8_FQN2OnO-8ZfsXAwAtuBk50QAAAA&sa=X&ei=55MfVfvNN4bDObWHgSA&ved=0CK8BEMQNMBo
https://www.google.rs/search?espv=2&biw=1600&bih=752&q=rade+markovic&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzoHsxCXfq6-gblZuWmFuRIniJ0Vn5Odp8Xjm1-WmRqS75hckl901DA_9f-nQ9VCXSr5LwMc-59L6moAAJwCXIZEAAAA&sa=X&ei=55MfVfvNN4bDObWHgSA&ved=0CLIBEMQNMBo


Валтер у популарној култури 

Познате реченице из филма: 

„Стријелац зове Кондора.“                                                                                                                                                                                      

„Чекам те у пет крај Бегове џамије.“                                                                                                                                                                         

„Ваздух трепти као да небо гори.“                                                                                                                                                                                         

„Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter!“ нем. (Овај град је Валтер) 

- Горе наведени текст се цитира на почетку „Das ist Walter!“ албума групе Забрањено пушење из 1984. године. 

- Филм „Валтер брани Сарајево“ је најпопуларнији филм у Кини. 

- Филм је гледало око милијарду и по гледалаца. 

- Филм је веома прославио већину глумаца који су у њему глумили.                                                                                                  -     

Филмски лик Валтера је инспирирао и политички ангажирану пјесму „Вратиће се Валтер“ босанскохерцеговачког бенда Дубиоза 

колектив. 

- 2012. године редатељ Андреј Аћин направио је документарац „Валтер“ који се бави феноменом и светским успехом филма „Валтер 

брани Сарајево“. 

Погледајте филм: 

 https://www.youtube.com/watch?v=77CkBBFT_H8                              

                                                                                           

https://www.youtube.com/watch?v=77CkBBFT_H8

