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Радмила ЈОВИЋ 				
кустос археолог
Народни музеј Ужице

903:738“634“(497.11)

СТАРЧЕВАЧКА КЕРАМИКА СА ЛОКАЛИТЕТА
КРЕМЕНИЛО, СЕЛО ВИШЕСАВА КОД БАЈИНЕ
БАШТЕ, НА СТАЛНОЈ ПОСТАВЦИ „УЖИЦЕ,
НАСТАНАК И РАЗВОЈ“, НАРОДНИ
МУЗЕЈ УЖИЦЕ

Апстракт: У раду је представљен избор од 13 карактеристичних судова старчевачке керамике изложене на сталној поставци
„Ужице настанак и развоја“ у Народном музеју у Ужицу. Као карактеристичан представник старијег неолита у југозападној Србији,
старчевачка керамика овог пондебља има све елементе свог матичног
порекла са утицајима старијег неолита из Далмације, са карактеристикама impresso керамике.
Кључне речи: Неолит, старчевачка керамика, старчевачка
култура, суд, здела, Вишесава, Кременило
Стална поставка „Ужице, настанак и развој“ хронолошки прати развој Ужица од периода праисторије, преко антике, затим средњег
века, турског периода па до 1804. године, затим раздобље од 1941.
године до 1945. године. Изложба почиње археолошком поставком,
праисторијским периодом. Следи антички период који је заступљен
предметима материјалне и духовне културе. Сегмент поставке који
се односи на период средњег века представљен је археолошким и историјско–уметничким материјалом. Етнографски сегмент презентује
материјал народне културе ужичког краја из 18. и 19. века. Последњи
део изложбе обрађује 19. и 20. век, Први и Други српски устанак,
Јаворски рат. Двадесети век је приказан кроз развој Ужица као за11
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натског центра са зачецима индустријализације, електрификације и
економског прогреса. Овај сегмент поставке чине углавном фотографије виђенијих личности, књижевника и политичара из овог краја и
оружје – јатагани, сабље, кубуре, пушке.
Рецензенти сталне поставке су: академик професор др Драгослав Срејовић, др Душица Минић и др Драгољуб Антонијевић. Аутори сталне поставке су: мр Љиљана Мандић, Милоје Мандић, Радивоје
Папић, Љубица Мацура и Боса Росић.Отворена је за посетиоце 1995.
године.
Из овог сажетог приказа сталне поставке, може се закључити
да је превасходни циљ био упознавање са Ужицем и историјским оквирима у којима је настајало, расло и економски се развијало.
Широко захватање у дубине векова омогућило је да се приближе реликти материјалне и духовне културе који су временом постали
општи цивилизацијски елементи и основ на који су се надоградили
материјални остаци, пре свега средњевековног Ужица из кога се изнедрило савремено Ужице.1
С обзиром да је тема рада Старчевачка керамика са ове сталне
поставке, пре него што изнесем карактеристичне податке везане за
исту, осврнућу се кратко на старчевачку културу и њене основне карактеристике.
У археолошку литературу Старчевачка група уведена је под
овим именом по првом налазишту у Старчеву, у близини Панчева, на
коме су вршена већа систематска археолошка ископавања у сарадњи
америчке експедиције Харвардског универзитета и Народног музеја
у Београду. Резултати ових радова никада нису публиковани, али су
били довољни да се старчевачка група оцени као најстарија група нашег неолита.2 После II светског рата започиње систематски рад на
проучавању и обради ове културне групе. Извршена је обрада и класификација старчевачког материјала у Народном музеју у Београду
где је материјал и депонован после завршених ископавања. Из овог
рада је произашла релативна хронологија старчевачке групе коју је сачинила Драга Гарашанин, а упоредо, али независно од ње, Владимир
Милојчић је сачинио систем релативне хронологије ове групе. Овај
хронолошки систем највећим делом је био базиран на запажањима
Види, Ужице, настанак и развој, културно–историјски преглед (предговор, Милоје Мандић), 5.
2
М. Гарашанин, Праисторија на тлу Србије, Београд 1973, 17. Уп. Draga Aranđelović
– Garašanin, Starčevačka kultura, Univerza v Ljubljani (arheološki seminar), Ljubljana
1954.
1
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Старчевачка керамика, Вишесава, локалитет Кременило
која су учињена на материјалу са налазишта.3
Старчевачка група у суштини обухвата цело подручје уже Србије, са косовско–метохијском облашћу, већи део Војводине, североисточну Босну, на истоку делове Трансилваније, а продире и преко
природне границе на Ђердапу. Она се шири долинама река Дрине,
Лима ка Црној Гори и Тамишом ка Трансилванији.
Живљом теренском активношћу која се кретала у два правца:
систематско рекогносцирање археолошких локалитета и археолошка
ископавања, откривена су бројна археолошка налазишта старчевачке
културне групе међу којима су и налазишта у околини Ужица. Активност је усмерена на локалитете моравске долине као најважније
саобраћајне артерије старог Балкана.
Археолошка ископавања су вршена на локалитетима: Павловац
код Врања, Бубањ код Ниша, Супска код Ћуприје, шире подручје Мораве, у Шумадији у Гривцу код Крагујевца.4 Истраживања су вршена
и у Војводини, Носа код Суботице, на локалитету Бисерна обала, и на
локалитету Баштине у Срему. Група се ширила према југозападу, долином реке Дрине, локалитет Вишесава код Бајине Баште, па дубоко
у подручје Црне Горе.
Старчевачка култура траје од 5 500. године пре н. е. до 4 500.
године пре н. е. Oсновна карактеристика положаја старчевачких насеља је њихово подизање на речним терасама, али ипак благо осунчаним падинама, на рубу речне долине због лакшег економског опстанка појединца у оквиру насеља. Река је била извор живота, плодно
земљиште услов за бављење земљорадњом, а близина шуме терен за
традиционално бављење ловом.
У крајевима где је она детаљније проучена, пре свега у Србији
и Војводини, а у извесним локалним формама и у Македонији и Бугарској, могуће је пратити њену одређену еволуцију и разликовати
неколико фаза које се углавном дају издвојити на основу одлика фрагмената керамике. Овај хронолошки систем највећим делом базиран је
на запажањима која су учињена на материјалу са налазишта.5
Старчевачка група заједно са својим посебним варијантама, у
појединим областима у суштини је тесно везана за ранонеолитску
М. Гарашанин, Праисторија на тлу Србије, Београд 1973, 17. Уп. Vladimir Milojčić,
Koros–Starčevo–Vinča, Reinecke Festschrift, Mainz 1950; даље, Draga Aranđelović –
Garašanin, Starčevačka kultura, 136.
4
Исто, 18.
5
М. Гарашанин, Праисторија на тлу Србије, 17. Уп. Vladimir Milojčić, Koros–
Starčevo–Vinča, Reinecke Festschrift, Mainz 1950; даље, Draga Aranđelović – Garašanin,
Starčevačka kultura, 136.
3
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impresso групу. Она припада такозваном циркуммедитеранском комплексу, али се од културног развитка на јадранској обали и у даљим
областима западног Медитерана разликује већим богатством и разноврсношћу основних културних елемената, што је зависно од уже
повезаности са матичним областима више културе на југоистоку.6
Тако се може рећи да је ширење старчевачке културне групе пре свега везано за експанзију најраније земљорадничке културе млађег каменог доба. Поменуте одлике представљају изразите карактеристике
такозване старчевачке групе. На основу досадашње испитаности, налазишта ове културне групе и до сада познати материјал указује на
примитивну земљорадњу као основ њене економике.
Покретни материјал старчевачке културне групе чине оруђа
и керамика, а за одређивање ове групе, најзаначајнија је керамика,
а по Д. Гарашанин, издвајају се следеће основне групе: груба керамика, обична керамика или керамика прелазног типа и фина керамика (фина монохромна и фина сликана керамика).7 Основни облик је
полулоптасти суд, дубље или плиће зделе, пехар на конусној нози,
крушкасте амфоре.
Типична техника украшавања је барботин, украшавање ноктом
или инструментом (impresso) као и пластични налепци, тракасти или
дугметасти.
Носиоци старчевачке културе нису према мртвима гајили посебан култ. Али налази са већег броја локалитета показују да је у
старчевачкој групи било познато сахрањивање у самом насељу при
чему су мртви полагани у јаме или непосредно поред њих. Покојник
је имао згрчен положај, а оријентација и положај на боковима није
био од битнијег значаја. Од других појава везаних за култ мртвих,
култ лобање је посведочен у Вишесави, код Бајине Баште. Овде су,
у једном објекту, саграђеном од лепа, откривене две људске лобање.8
Једна од значајних новина неолита јесте управо керамика, али
керамика која од својих почетака показује да је неолитски човек имао
свест о креативности и смислу за лепо и практично.
Све културне групе које су се развијале на овим просторима остављале су свој траг у керамици. Најстарија културна група неолита,
старчевачка, познавала је грубу и фину керамику, а познавали су је и
становници Вишесаве, са неким локалним варијантама. Присутна је
Исто, 17.
М. Гарашанин, Праисторија на тлу Србије, Београд 1973, 30.
8
Група аутора, Praistorija jugoslovenskih zemalja II, Neolitsko doba, Akademija nauka i
umjetnosti Bosne i Hercegovine, Centar za balkanološka ispitivanja, Sarajevo, 1979. 123.
6
7
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била и сликана керамика разноврсна у техници и мотивима. Пластиком је била сиромашнија од касније винчанске културне групе, али је
она ипак познаје. Иако је ова културна група „живела“ у дубокој праисторији, њени носиоци су итекако показали истраживачки дух, како
у проналажењу нових форми, тако и у проверавању могућности керамичког материјала. Креативност се огледала у потреби украшавања
судова, па чак и оних за свакодневну употребу. Украшавани су убодом
нокта, прстију, или техником барботин. То је начин украшавања керамике који се постиже набацивањем разређене земље на површину.
Као што је већ изложено, предмет рада су експонати који се
одређују као предмети који припадају старчевачкој култури, а који су
послужили као илустрација једног сегмента људског живота праисторије, западног дела Србије у Подрињу и Полимљу, односно у дринском сливу.
Сви налази потичу са локалитета Кременило9 у селу Вишесава10, који се налази на десној обали Дрине, у равници, 2,5 км од Бајине
Баште.
Археолошки значај овог терена потврђен је током рекогносцирања долине реке Дрине 1959. године. Том приликом на ужем простору овог села откривена су два праисторијска насеља, од којих је једно
неолитског карактера, а друго је на прелазу у метално доба. Старије
насеље, Кременило, у периоду од 1961. до 1968. додине у више кампања систематски је истражено. Шљунковит речни нанос је искоришћен за настајање овог насеља. Од насеља старијег неолита сачувани су остаци земуница, кућни леп са доста плеве, под, огњиште,
Топоним Кременило упућује на велико присуство кремена, од кога су се правила
оруђа неопходна за свкодневни живот праисторијског човека. Археолошка ископавања на овом локалитету открила су велики број артефаката, од кремених ножића, стругача до секира, тако да овај топоним с правом носи своје име. Осим тога,
не треба губити из вида чињеницу да је сама близина реке са своје стране нудила
обиње овог, онда, драгоценог материјала. С друге стране, у залеђини се пружа велики простор, потенцијално обрадиве земље „tera rossa“ која се употребљава и за производњу грнчарије, а данас представља неисцрпан извор земље доброг квалитета,
неопходан за производњу грађевинских керамичких производа. Радом ископа за цигарске производе, један број локалитета на десној обали Дрине, на простору где она
прави рог и прелази у равницу, неповратно је девастиран, јер сва археолошка ископавања која су вршена на овом простору, имала су динамику у служби интервенције, кратког даха, условљено људским материјалним фактором у професионалном
смислу, а са друге стране, социјално–економским интересима развоја производне
инфраструктуре са циљем запошљавања и увећања стандарда савременог човека.
Данас, локалитет је у највећој мери девастиран радом шљункара.
10
Село Вишесава, данас, представља предграђе Бајине Баште на путу Ужице–Костојевићи–Црвица–Бајина Башта.
9
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ватриште и бројни фрагменти старчевачке керамике која се великим
делом данас налази на сталној поставци „Ужице, настанак и развој“,
као сведок минулих времена.
Сировине за њихову производњу налажене су у непосредној
околини. Керамички производи израђивани су ручно. Основни облик
суда је полулоптаст, што је како је већ наведено, карактеристично за
овај период. Пронађени керамички материјал указује на бројност грубе керамике, светло мрке и мрко црвенкасте боје над осталим материјалом. Типична техника украшавања је барботин. Грубље посуђе
је дебљих зидова, слабије печено. Финији производи су монохромни, мрки и добро печени, глачани до високог сјаја. За глачање су коришћени фрагменти керамике, обично у средини пробушени.
Барботин техника заступљена је у оба своја вида, организовани и неорганизовани барботин. За разлику од неорганизованог, организовани барботин је имао пластична ребра, брижљивије моделован и правилнијег облика, организован у вертикалне системе. У овој
техници јавља се и орнамент пластичних трака са утискивањем прста у свежу земљу. Заступљено је и украшавање отискивањем, тзв.
„impresso“. (кат. бр. 6)
Посебну пажњу треба обратити на два специфична облика
суда, који се својим обликом не уклапају у овај културни хоризонт,
али орнамент нас наводи да са сигурношћу потврдимо да припадају
старчевачкој културној групи, а аналогије за сада нису познате. То
су: суд мањих димензија, благо биконичне форме, са два отвора, код
којег је горњи део углачан, а доњи део суда је украшен барботин орнаментом (кат. бр. 1)11 и мањи суд који је вертикалном унутрашњом
преградом подељен на два дела, атрбух је такође украшен барботин
орнаментом (кат. бр. 3)12
Сачуван облик пехара на шупљој нижој нози је представник
судова финије фактуре. (кат. бр. 5)13
Сви старчевачки судови, који су изложени на сталној поставци
приказани су кроз каталог са детаљним описом и фотографијом. Потичу са локалитета Кременило, село Вишесава, Бајина Башта, археолошка ископавања, 1968. година.

Вишесава 1968, тер. инв. бр. 291; Из збирке народног музеја Ужице
Вишесава 1968, тер. инв. бр. 345; Из збирке народног музеја Ужице
13
Вишесава 1968, тер. инв. бр. 296; Из збирке народног музеја Ужице
11

12
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Кат. бр. 1
Суд
Крушкасти суд са два одвојена реципијента и четири симетрично распоређена налепка, са
горњом углачаном површином.
На трбуху барботин орнамент.
Ручна израда.
Вишесава, 1968. Кременило,
старчевачка култура
Тер. инв. бр. 291
Висина: 14, 3 цм
Пречник десног отвора: 4, 1 цм
Пречник левог отвора: 4, 1 цм
Пречник дна: 6 цм

Кат. бр. 2
Минијатурни суд
Цилиндрични суд, реципијент
плитак, равно дно. Ручна израда.
Вишесава, 1968. Кременило,
старчевачка култура
Тер. инв. 77
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Кат. бр. 3
Здела са преградом
Мања конична здела, унутра, по
средини, подељена вертикално
на два дела, отвор округао, обод
узан, трбух украшен барботином, дно прстенасто, наглашено
и равно. Ручна израда.
Вишесава, 1968. Кременило,
старчевачка култура
Инв. бр. 345

Кат. бр. 4
Здела
Дубља конична здела, отвор округао обод узан, хоризонталан.
Трбух споља украшен барботином, дно прстенасто, наглашено.
Ручна израда.
Вишесава, 1968. Кременило,
старчевачка култура
Висина: 12, 7 цм
Пречник спољашњи: 14, 7 цм
Пречник унутрашњи: 13, 1 цм
Пречник дна: 9 цм
Тер. инв. 391
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Кат. бр. 5
Пехар
Конични пехар на краћој нози,
отвор округао, широк, обод узан,
хоризонталан. Ручна израда.
Вишесава, 1968. Кременило,
старчевачка култура
Висина: 8 цм
Дужина ноге: 1, 5 цм
Пречник спољашњи: 13, 7 цм
Пречник унутрашњи: 12, 9 цм
Пречник ноге: 6, 3 цм
Тер. инв. 296

Кат. бр. 6
Мањи суд
Са равним ободом и лоптастим
трбухом, украшен убодима нокта, „impresso“. Ручна израда.
Вишесава, 1968. Кременило,
старчевачка култура
Висина: 6 цм
Пречник обода: 8,3 цм
Пречник дна: 5,5 цм
Тер. инв. 346
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Кат. бр. 7
Минијатурни суд
Минијатурни конични суд, отворноовалан, обод узан, на трбуху плитке брадавичасте дршке, пљоснате. Дно заобљено, у
средини равно. Ручна израда.
Вишесава, 1968. Кременило,
старчевачка култура
Висина: 3,8 цм
Пречник обода 5,2 цм
Пречник дна: 3 цм
Тер. инв. 97

Кат. бр. 8
Здела
Лоптаста здела са равним ободом, на трбуху су прстенасти налепци и плитки коси урези. Дно
заобљено. Ручна израда.
Вишесава, 1968. Кременило,
старчевачка култура.
Висина: 11, 2 цм
Спољашњи пречник: 12, 6 цм
Унутрашњи пречник: 11, 7 цм
Пречник дна: 8 цм
Инв. бр. 4099
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Кат. бр. 9
Здела
Конична, дубља здела, ручна
израда, обод широк, округао,
трбух споља украшен барботин
орнаментом, дно равно, прстенасто ојачано.
Вишесава, 1968. Кременило,
старчевачка култура.
Висина: 11 цм
Пречник обода: 29, 5 цм
Пречник дна: 11 цм
Тер. инв. 407

Кат. бр. 10
Здела
Конична здела, отвор широк, округао, обод задебљан, трбух украшен „impresso“ техником, дно
равно. Ручна израда.
Вишесава, 1968. Кременило,
старчевачка култура.
Висина: 7,5 цм
Пречник обода: 18 цм
Пречник дна: 12, 7 цм
Тер. инв. бр. 247
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Кат. бр. 11
Велики суд
Суд, обод широк, округао. Површина суда украшена барботин
орнаментом, на трбуху пластични налепци са убодом нокта.
Ручна израда.
Вишесава, 1968. Кременило,
старчевачка култура.
Висина: 32 цм
Пречник обода: 35 цм
Пречник дна: 15, 5 цм
Инв. бр. 326

Кат. бр. 12
Суд
Дубока конична здела. Отвор округао, шири, обод узан, хоризонталан. Трбух украшен барботин
орнаментом, дно благо прстенасто, наглашено, равно у средини.
Вишесава, 1968. Кременило,
старчевачка култура.
Висина: 21 цм
Пречник обода: 24,5 цм
Пречник дна: 13 цм
Инв. бр. 409
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Кат. бр. 11
Здела
Мања здела, отвор округао, обод
узан, хоризонталан, трбух украшен барботином орнаментом са
брадавичастим дршкама. Дно
прстенасто, наглашено и равно.
Вишесава, 1968. Кременило,
старчевачка култура.
Висина: 7, 2 цм
Пречник обода: 9, 5 цм
Пречник дна: 6, 5 цм
Инв. бр. 391

Дакле, Вишесава је типично равничарско насеље старијег
неолита у коме је неолитски човек водио рачуна о неколико битних
елемената које одређена микрорегија мора да испуњава. Неолитски
човек је имао инстинкт у избору места и ужег подручја настањивања.
Сва насеља ове културне групе су лоцирана поред река или на узвишеним косама, изолована, осамљена и представљају економски независне целине способне за задовољавање сопствених пореба. Њихова
основна карактеристика је да се у њима континуирано живи, да имају
обележја карактеристичних културних група за одређене периоде, али
показују своје локалне карактеристике, с обзиром да настају на периферији утицаја главних центара. Те локалне варијанте се у овом случају могу објаснити специфичним обликом два, горе наведена, суда.
Керамика, као новина овог периода праисторије, представља
атрактивне репрезенте за посетиоце, својом величином и декорацијом.
Уопште, „изложба је, ако је гледамо појединачно као остварење, један од метода у коришћењу информација, нешто што је у
одређеним условима непоновљиво, што је одраз односа савременог
тренутка према историјском материјалу, а разнолики нивои сазнања
23
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су подједнако одраз квалитета појединог времена у коме се изложба
остварује, колико и самих информација које садрже и емитују предмети прошлог времена. Изложба је директна релација садашњости и
прошлости, спуштена чак до нивоа тренутка и у томе лежи њен основни комуникацијски, вредносни и информациони квалитет.“14
У раду је дата примарна класификација керамичког материјала
који је иначе заступљен на локалитетима старчевачке културне групе, са свим својим особеностима, које су изражене у његовој изради, облику, боји, орнаментици која може бити пластична и сликана.
Треба нагласити да су поједини експонати на поставци, захваљујући
добро сачуваним фрагментима који су давали довољно елемената и
информација о облику и величини суда, накнадно реконструисани и
представљају атрактивне репрезенте за посетиоце, својом величином
и декорацијом.15

Ivo Marojević, Muzejski predmet – izvor i nosilac informacija (s osobitim aspektom
na predmete u umetničkim, istorijskim i anropološkim muzejima), Filozofski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1983. 5.
15
Конзервацију изложеног керамичког материјала урадио је конзерватор Народног
музеја у Ужицу Феодор Феђа Березљев
14
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Др Стаило Блаженка и др., Неолит на тлу Србије, каталог изложбе,
Народни музеј Београд, Београд 1977.
Др Трбуховић Војислав и Васиљевић Милоје, Најстарије земљорад–
ничке културе у Подрињу, Народни музеј Шабац, Шабац 1983.
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Старчевачка керамика, Вишесава, локалитет Кременило
Radmila Jović,
curator archeologist
The National Museum of Užice

Starčevo pottery from the site Kremenilo, the village of
Višesava on the permanent exhibition „Užice, origins and
development“, the National museum of Užice
Summary
The subject of the work is the selection and descriptions of 13 vessels, exhibits,
made of baked soil, by the old–fashioned cultural group from the locality Kremenilo, the
village of Višesava on the right bank of the river, in the plain, 2.5 km from Bajina Bašta
from the permanent exhibition “Užice, origin and development” at the National Museum
of Uzice. They illustrate one segment of life in prehistory, of the western part of Serbia
in Podrinje and Polimlje, or in the Drina basin. As a characteristic representative of the
older Neolithic in southwestern Serbia, the Old Church pottery of this region has all the
elements of its native origin with the influence of the older Neolithic from Dalmatia, with
the characteristics of impress pottery. The Starčevo culture lasted from 5,500 years BC up
to 4,500 and as the oldest cultural group of Neolithic, it presented rough and fine pottery,
and Višesava residents were also familiar with it, with some local variants. Special attention should be paid to two specific forms of vessels that do not fit into this cultural horizon
by their form, but the ornament indicates that we are sure to confirm that they belong to
the old cultural group, and the analogies are not known at the moment.
The paper presents a primary classification of ceramic material that is usually
represented in the sites of the Starčevo cultural group, with all its features expressed in
the making, shape, color, ornamentation. It should be emphasized that some exhibits at
the exhibition, thanks to well–preserved fragments that gave enough elements and information on the shape and size of the court, were subsequently reconstructed and represent
attractive specimens for visitors, and are distinguished by their size and decoration.
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МИЛОЈЕ МАНДИЋ, АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ НОВЕ ВАРОШИ

Апстракт: Рекогносцирања Народног музеја из Ужица регистровала су преко 20 археолошких локалитета у селима Акмачићи,
Комарани, Дражиновићи, Дрмановићи, Радоиња, Рутоши и Ојковица.
Сондажна ископавања обављена су у Рутошима и заштитна ископавања на цркви Јањи у Рутошима. Резултати ових истраживања
допринели су откривању и ближем опредељењу историјског миљеа на
територији Нове Вароши кроз различите периоде праисторије, преко
богатог наслеђа антике са континуитетом локалитета у средњем
веку.
Кључне речи: резултати рекогносцирања, сондажнa и
заштитнa ископавања, античке и средњевековне некрополе, сакрални објекти, цркве брвнаре, традиционалност и локализам културне
баштине, народни обичаји и веровање.
Народни музеј из Ужица извршио је рекогносцирање овог терена 1953. године, а затим 1968. године, и при том евидентирао мањи
број локалитета античког и средњевековног периода.1 Ово је била
изузетна прилика да се изврши ревизија постојећих података из документације и објективног стања на терену. У том циљу екипа археолога Народног Музеја из Ужица 1996. године, уз драгоцену помоћ
Први подаци за одређен број локалитета дати су у резултатима рекогносцирања
М. и Д. Гарашанин 1951, 164, 166; затим М. Гарашанин 1967, 178 и нап. 46; према
подацима из теренске документације Народног музеја из Ужица које су обавили Н.
Живковић, А. Јуришић и М. Зотовић; уп. такође И. Бојановски 1987, 145, нап. 360.
1
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и несебично залагање сарадника на терену, посетила је локалитете у
селима Дражевићи, Акмачићи, Комарани (Акмачићи), Дрмановићи,
Брдо (Вилови), Радоиња и Рутоши.2 Резултати ових рекогносцирања
допуњени су новијим подацима са рекогносцирања и са сондажних
ископавања Народног музеја у Ужицу током наредних година. Реализацијом мултидисциплинарног пројекта Музеја у Пријепољу овај
број је допуњен новим регистрованим локалитетима.3
Село Дражевићи, лок. „Башча“ (гробље код Бора), средњевековна некропола и савремено гробље: Локалитет се налази на
јужној периферији села Дражевићи, у засеоку Петаковићи. То је блага
висораван осовине север–југ, са чије јужне стране се издиже Падина
и Клик са југозапада. Има отворену визуру према долинама Лима и
Бистрице, ка Битовику на југозападу и ка северозападу на Китоњу и
Оштрик на коме је евидентирано средњевековно утврђење. Усред локалитета се издиже велелепни „староставни“ бор, огромне крошње.
Испод бора на површини од око ½ ha на имању покојног Вукадина
Петаковића налазе се гробови оријентисани запад–исток (старији),
а у центру локалитета – савремено гробље и запуштена „капела“.
Средњевековни гробови „на редове“ налазе се на западним, источним и јужним косама локалитета, од чије конструкције су уочљиве
масивне камене (од локалног камена) необрађене плоче димензија
са 1.70х60х15 cm (укупно двадесет), (Т. II). Њихова концентрација је
највећа на северној падини која се спушта ка кућама Милисаве Петаковић; делови гробних конструкција, покривне плоче гробова, углавном су утонуле у земљу и на њима нису уочени читљиви елементи и
декорација. Изнад два гроба (један на источној страни, одмах до капеле и један на јужној страни некрополе), са њихове западне стране, као
надгробни белези издижу се овлаш притесани камени ступци.
Међу мештанима се прича, да се на месту гробне капеле налазила својеверемено црква, па се локалитет назива још и „Црквином“
на чијим темељима је данас подигнута четвороугаона дрвена барака
рађена од чамових дасака, покривена црепом, у функцији „капеле“.
„Капела“ је прилично запуштена, а у њеној унутрашњости се налази
мањи број вашарских кич–икона, као вотив.
Према причању шездесетпетогодишње Милисаве Петаковић,
како се могло закључити, на овом месту се налазио сакрални објекат,
где је она, одмах иза рата, 1945. године, као девојчица довођена на
причешће. Милисава Петаковић каже да на простору некрополе коју
2
3

Уп.Т. I, карта археолошких локалитета
С. Лома, 2009, 11–19 и 2013, 13, 14.

30

Милоје Мандић, Археолошки локалитети на територији Нове Вароши
бор надкриљује, када су као деца чували стоку, нико се није усуђивао
да понесе ни опалу шишарку а камо ли да их бере. Један од његових
предака (Петаковић), из потребе је одсекао поданак бора за луч, а већ
сутрадан је умро. Милисава Петаковић додаје да је приликом копања
савремене гробнице на јужној периферији гробља откривена масивнија чамова даска која је покривала „табут“, па је један од Петаковића
од ње исекао луч; умро је после три године. Из ових причања, уочава
се наговештај да су и бор и локалитет табуисани.
Са западне стране, некропола је омеђана путем који од села иде
ка периферији и одатле ка Падини и Клику поред Петаковића кућа.
Приликом пробијања пута, „оштећено“ је и девастирано више гробова. Такође, приликом укопавања стуба за електрични вод на северној падини локалитета, оштећен је гроб и откривене су људске кости;
обичај је у таквим приликама да се кости прикупе у платно, поп их
опоје и поново се сахране у нову раку, покојнику поред главе.
Село Дражевићи лок. „Двориште Милисаве Петаковић“,
праисторијска хумка: У дворишту Милисаве Петаковић екипа је регистровала мању хумку чији је северни део калоте оштећен од стране власника. Налази се непосредно испред штале. Покретних налаза,
према причању домаћице, није било, осим незнатног броја камења
ситније гранулације.
Село Акмачићи, лок. „Лисичјак“, „Грчко гробље“, античка
и средњевековна некропола: Локалитет се налази лево (северно) од
пута Дрмановићи – Радијевићи (стара траса пута за Сјеницу која је
била „покривена турском калдрмом, непогодна за колски саобраћај“,
како прича Миша Лаковић који се ње и сећа). Ближе одређење локалитета је лево (западно) од пута који код „Липе“ („Гробљаница“) одваја према Акмачићима.4 Према подацима из документације у Народном музеју у Ужицу, локалитет је регистрован 1953. године, а каснији
подаци се односе на 1968. годину. Том приликом су регистровани на
овом локалитету антички споменици са натписима и рељефима, који
су према подацима из 1953. године у највећој мери били девастирани,
ломљени, обрађивани и уграђивани у Земљораднички дом; један део
је био уграђен у темеље (сокл) дрвене штале земљорадничке задруге која је, према причању Миланка Пуцаревића из засеока „Смрека“,
била саграђена у његовом имању у коме се локалитет и налази. По
изградњи дома, штала је била срушена, а темељи развучени, касније
узидани у ново крило дома (око 1970. године), када је дом претворен
у школу („Народни херој Момир Пуцаревић“).
4

Локалитет спомињу М. и Д. Гарашанин, 1951. 164, 166 и И. Бојановски, 1987, 145.
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Увидом на терену, затечено је више (преко педесет) покривних плоча гробова, највећим делом утонулих у земљу, делимично обрађених или необрађених, зараслих у бујну ниску вегетацију. Из тих
разлога, није се могао утврдити тачан број гробова и њихова класификација на античке и средњевековне. Са сигурношћу, међу античке
надгробне споменике могу се одредити фрагментован базис са профилацијим (могуће и део горњих архитектонских конструктивних
елемената) и највероватније фрагмент секундарно употребљене аре,
као и надгробни ципус.5 (Т. II)
Приликом боравка у селу Акмачићима, разгледан је дом, односно основна школа, међутим, нигде нису могли да се виде остаци
сполија, који су према документацији у Музеју и причању мештана
уграђени у грађевину.
Село Акмачићи, лок. „Врба“, мајдан зеленог пешчара: На
локалитету Врба, који се налази источно од локалитета Лисичјак – Грчко гробље, био је мајдан чистог зеленог пешчара велике финоће. Пре
рата је затворен. Данас на том месту нема никаквих трагова експолоатације. Уколико би се мајдан обновио, требало би на том месту бушити. Бигра има под Јадовиком у селу Аљиновићима и Милошевом
Долу. Такође га има и у Негбини током реке Шупљице на путу Кокин
Брод – Ужице (информација добијена од Милисава Бјелића).
Село Акмачићи, лок. „Код Џамије“ (Дробњаковића куће),
имање Драгослава Бојовића: (Т, II) Према подацима из рекогносцирања извршених 1953. године на имањима Пушића, Дробњаковића,
Лојаничића и Остојића, на површини 4 до 5 hа, при обали земље, наилазило се на грађевински материјал – римску опеку и ломљени камен.
Утврђено је постојање зидова грађених у техници трпанца. Објективно, овај простор има карактеристике насеља дужег периода трајања.
Према живом предању, на овом месту је била основана „Скендер–пашина Паланка – Јени Варош“, која је касније измештена на данашњу
локацију. Највероватније да „Казивања Борисављевића“ указују на
Приликом реализације пројекта музеја у Пријепољу мултидисциплинарних историјских истраживања током 2012 . године спомиње се жртвеник који је још 1946.
године пренет са „Грчког гробља“ и налази се у међи на њиви Ратомира Батаковића
уп. С. Лома, 2013, 15, жртвеник у горњем делу има рељефну розету и акротерије
и сачуван натпис посвећен богу Митри , а гентилициј указује да припада III веку;
текст натписа: 2. Локалитет „Грчко гробље“, Акмачићи, 1946. Пренет је у међу Јована Батаковића. С. Лома, (Милешевски записи 9) 2012, 15, бр. 1. Invicto S(oli) M(ithrae)
O(mnipotenti) | Aur(elius) Urso | R(uf?) f(ilius?)[–––
Димензије споменика су 25х37х37 cm и натписног поља 36х38 cm . Поштовање
бога Митре у источном делу провинције Далмације потврђено је на жртвеницима
из Комина, Биоске и Пожеге уп. Љ. Мандић, 2011.
5
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ову локацију када помињу као староседеоце Шеагиће и „Шеагића
кулу“ и џамију.6 Локалитет Џамија лежи на имању покојног Мирка
Дробњаковића, на падини која се спушта од севера ка југу (северозапад–југоисток). На њему су, такође, констатовани камени блокови од
сиге и обрађени надгробни споменици, као покретни археолошки материјал предмети од гвожђа, новчићи и комади олова. Приликом обиласка терена 1968. године, локалитет је било немогуће идентификовати, док су остаци надгробних споменика и поменути грађевински
материјал били употребљени за изградњу станбених и привредних
зграда у околини.
Разговор је вођен са Драгославом Бојовићем који се ту призетио. Када је Драгослав – Миле Бојовић дозиђивао кућу, наишао је
на зид од камена и малтера у коме је нашао једну „пушку кремењачу“, коју је наводно, у Народни музеј у Ужицу донео покојни Здравко
Дробњак из Акмачића, тада милицајац у пензији. Пушка је донета пре
двадесетак година у Музеј.
Северно, у непосредној близини садашње куће Драгослава –
Мила Бојовића, налази се хумка од камена, сада заливађена, која је
највероватније остатак „Шеагића куле“. Југозападно од куће, налазе
се остаци подрумских зидова старовлашке брвнаре, који су грађени
од добро обрађених камених блокова у виду масивних квадера, који
су по свој прилици пореклом са Црквина на имању Ђенадића. То би
у извесној мери и потврдило причање Симеона Илића, да је камен
са Црквина ношен „Код Џамије“. Такође, у зидове штале узидани су
правилни квадери сиге, који, према причању Драгослава, потичу са
места на коме, се налазила џамија, непосредно, северно од улаза у
двориште.
На локацији Локва, у дну ливаде, непосредно испод пута, са леве
стране, од села ка кући Бојовића, Драгослав је ископао на дубини од
сса. 4.60 m буково корито већих димензија, у коме је пронађено више
новчића непознатог порекла, које је Драгослав предао своме шефу,
муслиману из Нове Вароши, Дину (није рекао презиме), који је данас
у Сарајеву. Десно од пута на коси правца исток–запад, налази се њива
„Кула“ , са које потичу новчићи, делови накита, које, нажалост, није могао да нам да на увид, јер су их наводно бацили. Оно мало материјала
који нам је показан, указује на турски новац употребљаван секундарно
као део ниске ђердана или украс марама. Одатле, наводно, потиче већи
камени обрађени стубац димензија 1.70х5х4 cm који је Драгослав уградио у ограду имања. На њему се наводно, налази натпис.
6
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Село Акмачићи, лок. „Грчко гробље“, њиве Остојића изнад
куће Вуколе Лојаничића: (Т. II) Према причању Милисава Бјелића и
Драгослава Бојовића, на овом потесу налази се идентично камење као
и на локалитету Лисичјак.
Село Комарани (Акмачићи), лок. „Црквина“, Имање
Илића и Ђенадића: Према документацији у Народном музеју у Ужицу из 1953. године, на коси која се протеже правцем исток–запад, налазе се темељи веће грађевине од камена, опеке и малтера зиданих у
алтернацији. Опеке, обележене као „средњевековне“ су димензија 20
х 20х5 cm, са декорацијом изведеном прстима по ивици опеке.
Садашњим рекогносцирањем изводи се закључак на основу
разговора са Илић Симеоном, рођеним 1932. године, да се Црквина
налази на имању покојног Ђенадић Милована. По причању старијих,
ту се налазила црква која је касније пренесена прво у Тртовиће, па
затим у Пуљке (Вилове). До пре неколико година, ту су били видљиви
гробови, налик онима на Лисичјаку, међутим, већи део тих каменова
је разбијен, обрађен и уграђен у Задружни дом, а добар део и у штале
у Дробњаковићима. Такође, према причању старијих, Симеон Илић
указује да су већи комади квадера сиге однесени у Дробњаковиће и
уграђени у Џамију и објекте око ње.
Приликом орања, 1958. године, на ливади јужно од Црквина,
у непосредној близини, на имању Илића, појавили су се фрагменти
опеке. Разгртањем земље, на дубини од сса 1.00 m, Симеон је наишао на остатке масивног зида грађеног од камена и опека везиваних
малтером, у слогу ред камена, ред цигле. Локалитет пресеца пут од
туцаника, транспортног карактера који води од Акмачића ка брани
на Златарском језеру. По причању Љуба Илића, млађег Симеоновог
брата, на тој истој локацији која се налази на његовом имању, поред
опека димензија 18х18х7.5 cm налажене су опеке мањих димензија
10х10 cm. На самим Црквинама, које су на имању Ђенадића, налази
се омање, савремено, ограђено гробље, на коме се сахрањују чланови
породице Ђенадића.
Село Комарани, североисточно од Акмачића, засеок Душковци, „Грчко гробље“, имање Грковић Витомира: Комарани
је предео са већим бројем села на левој обали Увца. Спомињу се у
средњевековним изворима.7 Стојана Пуцаревић, рођена Шапоњић,
1931. године, указала је да се у селу Комаранима, у засеоку Душкићи,
на имању Грковић Витомира, налази гробље у коме се сахрањују
Извори из 1423. спомињу „Comaranie supra Limum i Villa vocata Comarani in Briesa,
districtus Sclavonie“, подаци дати у Историји Ужица 1985, 181.
7
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Шапоњићи и Грковићи . Некада, како је она слушала од њених, бабе и
деде, то гробље се називало „Грчко гробље“. Гробови су били грађени „од црне сиге“, која је као венац ограђивала гробну конструкцију;
ту су се налазили и мањи гробни белези од истог материјала. Кроз
Комаране је пролазила траса старог римског пута у правцу Увца и на
североисток преко Буковика и Јавора према Ивањици.
Село Дрмановићи, гробље „Смрека“ или „Црквина“ (Т. III):
На аустроугарским топографским картама, место је обележено као
Црквина. Међутим, код мештана, овај назив је потпуно ишчилео. То
потврђује и анегдота из рата: Четници Пожешког корпуса су се појавили изнад Пуцаревића кућа, и једног Пуцаревића ангажовали да их
одведе до Црквине. Човек који је требало да калаузи, одвео их је до
цркве у Радијевићима, због чега је био шиканиран. Он није знао да
се Црквина налази управо на месту које мештани називају „Смрека“.
Локалитет се налази непосредно изнад Кршева, изнад Пуцаревића
кућа. На источном делу гробља, налази се камен на месту где би била
часна трпеза („Бабин камен“), одатле поп креће и чита опело. Према
казивању Милисава Бјелића, што је касније потвдио и Миланко Пуцаревић, били су уочљиви остаци цркве (темељна стопа, односно сокл
који су данас денивелисани).
У централном делу гробља, код леске, пронађен је својевремено овећи кључ, дужине двадесетак сантиметара, кован од гвожђа,
који је, наводно, поп Вито Пурић однео у Нову Варош и вероватно
се налази у нововарошкој цркви (према Милисаву Бјелићу, исту тврдњу изрекао је и Миланко Пуцаревић). Приликом пробијања пута
ка гробљу Смрека, од кућа М. Пуцаревића, децембра 1995. године,
оштећено је више гробова, а поједини остеолошки остаци могу се
назрети у западном профилу пута. Изнад пута, на заравњеном платоу, изван ограђеног савременог гробља, уочава се више гробних конструкција које представља венац од ломљеног камена, а на местима
се уочавају и велике покривне плоче. То су остаци старије некрополе.
Осим костију људских, других остатака није било (причање Миланка
Пуцаревића).
На самом савременом гробљу засађено је више дрвета; изнад
гроба Белића налази се засађена шљива, јер у њему почива млада особа. Дрво се сади на гробу младог човека који је умро или погинуо. Да
ли у томе треба сагледати траг преживљеног анимизма?
Врло је карактеристична траса кретања крстоноша о Спасовдану, јер она на својеврстан начин упућује на пунктове који би могли да
се обележе као „sacra loci“, било да је реч о заветинама, записима или
црквинама. Према казивању Миланка Пуцаревића, крстоноше су се
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кретале од цркве у Радаљевићима на Ђурановиће, затим на Рабреновиће у Акмачиће, одатле у Лојанице, на Смреку и на гробље у Дрмановићима. Збориште се налазило у суводолини испод кућа Дробњаковића и Лојаничића, где се потом трећег дана одржавало народно
весеље.
Село Дрмановићи, Имање Миланка Пуцаревића: На имању
Миланка Пуцаревића (преко пута је кућа Вукомана Пуцаревића, оца
народног хероја Момира Пуцаревића; из куће су погинула три брата), госпођа Радивојка Пуцаревић, учитељица из Београда, пре петнаестак година, приликом окопавања врта у башти, северно од куће,
нашла је римску монету. Наводно, у тој башти је налажен и накит,
односно делови накита који нису били сачувани. Источно од куће,
на стотинак метара „испод Липе“, Радивојка Пуцаревић се сећа да се
налазио камени блок, обрађен, са натписом и рељефном представом.
Отворено је питање, да ли је то тај камен који је екипа која је рекогносцирала терен 1968. године, регистровала код Миланка Пуцаревића
(„са представом Атиса“), и при том закључила да потиче са локалитета Лисичјак. Миланко изјављује да камен са представом Атиса (он
не зна да ли је то Атис, али тврди да се на њему налазила рељефна
представа), налази у међи поред пута, непосредно пред скретање са
пута Дрмановићи – Радијевићи према Акмачићима. Наводно, камен
је првобитно био узидан у задружну шталу која се налазила у његовој
њиви. Односно, штала је имала камени сокл, а надградња је била од
дрвета. Када се градио задружни до, штала је била срушена, он је камен превукао у међу, и пре извесног времена, камен се још увек налазио у њиви на међи, што је потврдио и његов син Вукоман. Надгробни
ципус је недавно пренет у Музеј у Пријепоље и публикован.8 (Т. III)
На локалитету „У Ријеци“, Радивојка Пуцаревић је својевремено нашла металну јабуку од дршке кубуре. Тај налаз је моментално
код ње у Београду, а она је била вољна да га поклони Историјском
музеју Србије.
Село Дрмановићи, лок. „Црквина – Шибови“: У атару села
Дрмановића, налази се потес Шибови, зараван испод, Главице (некада у селу Вилови ), са десне стране Шибовског потока који се улива
у Злошнички поток код Ступића воденице. Према предању и причању Ђока Зечевића (тада директора средње техничке школе у Новој
Вароши) и Ботић Тихомира (старине од 86 година), у селу (Вилови,
С. Лома, Милешевски записи 9, 2012, 15, бр. 2; сл. 1, даје опис споменика и истиче ретку представу Атиса на стубу, на предњој страни сачуван је натпис: [D(is)]
M(anibus) s(acrum) | Aur(elia) Com|pito quae | uix(it) [a(nnis)] XII Bo|5dusus fi|liae
def(unctae).
8
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Брда) се налазила црква, и место се још назива Црквина. Овде су били
уочљиви остаци зидова. Будући да терен има пад према шибовачком
потоку, Ботић Тихомир каже да се на том месту видела камена подзида и да је наводно пронађен ћуп са новцем.
Зидови који су припадали „цркви“, највероватније брвнари,
димензија од 7х3 cm, такође су развучени. Ботић Тихомир указује да је
та црква одатле пресељена. Највероватније да ово предање може да се
доведе у везу са причом о цркви која се селила од Илића кућа у Комаранима (Акмачићима) на Тртовиће, па на Вилове (вероватно Црквина
у Шибовима), одатле у Пуљкиће. Ова претпоставка се поткрепљује и
са трасом кретања крстоноша по причи Ботић Тихомира: од Мишкове
куће на Дробњаковиће и Зечевића гробље, Пушичко гробље и код Томаша и на Црквину у Поткрају, одатле на Пушичко, друмско и Рвско
гробље, па на Вашариште и Бакаловину, где се излазило на трећи дан
Тројица. Молитва се остављала код Томаша и на Црквини у Поткрају,
међутим, није се остављала на Црквини у Шибовини. Данас је локалитет у Шибовини зарастао у „лијешће“ и бујну траву .
И лева и десна страна Шибовачког потока, према казивању Ботић Тихомира, биле су голети, односно, пашњаци, па су се подзиде и
зидови јасно разазнавали, касније је камен одатле развучен и уграђиван у сеоске куће.
Село Брдо, лок. „Суви Чечар“ – Грчко гробље изнад Зечевића кућа: према казивању Ђока Зечевића, тада директора техничке
школе у Новој Вароши, на левој обали Шибовског потока, изнад Зечевића кућа, на потесу Суви Чечар, данас обраслом зимзеленом шумом,
налази се „Грчко гробље“. Према Зечевићу, познавале су се велике
камене плоче. Сећа се да га је баба често упозоравала да не иде горе,
да не чува ту овце и не игра се, јер ће „награисати“. Вероватно је и
ова локација била табуисана. Испод Зечевића кућа, на падини према
Шибовачком потоку, изоравани су предмети од гвожђа, алатке и друго
оруђе. Према причању Ђоковог деде, налазиле су се ковачнице.
Село Дрмановићи, лок. „Црквине“ у Поткрају: Ботић Тихомир је указао на локалитет Црквина у Поткрају, изнад куће Стевана
Друловића. Ботић каже, а то потврђују и Миша Лаковић и Милисав
Бјелић, да се ту налазе остаци масивних камених зидова. Нажалост,
овом приликом нисмо били у могућности да локалитет посетимо и
утврдимо чињенично стање.
Село Боровиће, лок. „Лешће“, античка некропола: Музеј из
Пријепоља открио је две стеле, на једној стели сачуван је горњи део
са троугаоним забатом и венцем у средини, испод је рељефна представа попрсја мушкарца и жене. На другој стели представљена су по37
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прсја три жене и једног мушкарца.9 (Т. III)
Село Ђуриновићи, античка и средњевековна некропола и
римски пут, лева обала Увца: Локалитет је недавно евидентиран од
стране Музеја у Пријепољу, осим средњевековних надгробних споменика откривена је надгробна стела која се сада налази у музеју у
Пријепољу. У горњем делу равно завршене стеле сачувана су попрсја
мушкарца и жене. У пољима испод натписног поља и бочно у рељефу
представљена је лоза са бршљеновим лишћем.10 (Т. III)
***
Село Радоиња, лок. „Црквине“, имање Драгољуба Ћирковића, средњевековна некропола, и савремено гробље и остаци грађевине: лево од пута /туцаник/, који од Радоиње води ка Рутошима и
Клаку, изнад Ћирковића кућа, испод густог шумарка, на пространом
заливађеном пропланку, налази се више овећих камених плоча, делова гробних конструкција, и стећак у облику сандука. Споменици су
обрађени са заобљеном северном страном. На једној од њих, уочава
се представа максимално шематизоване и стилизоване људске фигуре
са стране поред рамена два круга.11 На некрополи су уочљиви темељи
грађевине и један римски четвороугаони капител на постољу .
На ободу шумарка, овећи камен, наводно представља део часне трпезе цркве која се некада ту налазила. И данас, према том месту
мештани се односе са посебним пијететом, према причању Драгољуба Ћирковића, у шумарку, својевремено, познавали су се големи дрвени крстови према опису би одговарали „перјаницама“, а такође има
више мањих камених надгробних споменика, са натписима на њима
или урезаним симболима. Они су девастирани и највећи број је бачен
у међу ливаде, непосредно изнад пута који води ка Ћирковићима. Ова
некропола и „часна трпеза“ сматра се табуисаним местом, регистрована је рекогносцирањем Народног музеја из Ужица 1993. године.
Село Радоиња, лок. „Панађуриште“, стотинак метара од
Црквина /ка северозападу/, на месту где се од пута ка Рутошима одваја пут за Клак и даље према Сјеништима, налази се на сеоској утрини и ливади Мирка Сушића и пружа се даље преко забрана. Локалитет је регистрован 1953. године рекогносцирањем Републичког завода
С. Лома, 2012, 16, 17. сл. 10.
С. Лома, 2012, 16.
11
Некрополу спомиње Ш. Бешлагић, 1971, 425 и Е. Зечевић , 2005, 154 која за представу на плочи предлаже да се може посматрати као представа крста који је веома
чест симбол на средњевековним плочама.
9
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Милоје Мандић, Археолошки локалитети на територији Нове Вароши
за заштиту споменика културе. Том приликом је документовано укупно петнаест праисторијских хумки. Сам топоним упућује и на могућност постојања средњевековних налаза. То је било „зборно место
Цигана чергара о Ђурђевдану“. Поновићемо констатацију да топоним
упућује на традицију зборног места, на коме се обично одржавао панађур /вашар/ у време великог празника. Овај податак, врло индикативан, није без основа, ако се има у виду чињеница да се у непосредној близини налазе топоними у низу, као што су: Ћелије у Суботића
ливадама, Црквине у непосредној близини Ћирковића кућа, Манастирина са црквом испод Јањине стене у имању Гордића – Пињевића и
даље према Увцу и на леву обалу Увца у атару села Сјеништа у имању
Чорбића.
Село Радоиња, Бјелин лок. „Грчко гробље“, античка некропола и словенска некропола: некропола је откривена током
заштитних ископавања 50–их година од стране Републичког завода
и Народног музеја из Ужица.12 На античкој некрополи у Бјелину заступљена су два обичаја сахрањивања, спаљивање и сахрањивање у
праисторијској хумки. Такође је откривена једна зидана гробница.
Антички гробови обилују археолошким налазима, међу којима су
приметно заступљене копче и фибуле које су највероватније носили
припадници војске. Обичаји приликом сахрањивања и археолошки
налази имају традиционалне аутохтоне карактеристике. Сматра се да
је присутно досељено аутохтоно становништво из салонитанске регије које је делимично прихватило романизацију и задржало своја аутохтона обележја.13 Некропола је датована у III – IV и почетак V века.
Налази словенских урни говоре о континуитету некрополе у
средњем веку.
Село Радоиња лок. „Гробљаница“, античка некропола и
базилика и средњевековна некропола: Некрополу на Гробљаници
одваја од некрополе на Грчком гробљу Рикачки поток. Релативно су
близу једна другој. У порти цркве са звонаром налазили су се укопани,
делимично видљиви на површини терена, антички и средњевековни
споменици и назирали су се остаци темеља објекта. Према подацима
из документације Народног музеја у Ужицу, некропола је регистрована 1953. године, а каснији подаци се односе на 1968. годину. Међу
средњевековним споменицима најбројније су плоче, сачувано је неколико сандука, слемењака и усадник.14 Због радова на градњи нове
А. Јуришић, 1961, заштитна ископавања обављена су током 1953. и 1954. године
А. Јовановић, 1994, 124, сматра да су то касно делимично романизовани домороци који добијају на значају у овом периоду када су регрутовани у нове јединице.
14
Ш. Бешлагић, 1971, 425; Е. Зечевић, 2005, 152–153.
12
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Мр Љиљана Мандић, музејски саветник археолог
цркве, Регионални Завод из Краљева обавио је 2003. године заштитна
ископавања на Гробљаници и притом су откривени темељи базилике
за коју се до тада претпостављало само да постоји, и откривени су антички и средњевековни споменици.15 Међу средњевековним споменицима заступљени су сви облици надгробних споменика који се срећу
на некрополама стећака: надгробне плоче, слемењаци, сандуци, усадници. Гробови имају уобичајену оријентацију запад–исток. Један од
слемењака има представу мача са дршком у облику крста. Надгробни
сандуци украшени су крстовима и полумесецом.16 Приликом обиласка терена, 2013. године, М. Мандић и Љ. Мандић регистровали су
само гомилу набацаних плоча, извучених ван црквене порте, зарасли
у високу траву и шибље.17
Село Радоиња лок. „Стара школа“, античка сполија: Непосредно уз локалитет на Гробљаници, а између античке некрополе на
Грчком гробљу и Гробљанице у већ веома порушеној старој школи у
Радоињи, која једва одолева зубу времена.18 Приликом обиласка терена, 2013. године, археолози Народног музеја из Ужица регистровали
су у довратнику школе уграђену римску надгробну стелу са рељефном представом два женска попрсја са велом на глави.19
Село Радоиња, лок. „Звонара“, античка сполија: у старијој
литератури спомиње се жртвеник узидан у звонари цркве.20
Село Рутоши, лок. „Град“ /Клак/, Локалитет Град изнад
леве обале Увца: Сачувани су остаци зидова и куле средњевековног
утврђења које је око 10 км удаљено од Нове Вароши. Утврђење има
неправилан облик, прати природну конфигурацију терена, дужина
тврђаве је 80m а ширина од 5 до 15m. Главна кула налази се на источној страни. Прилаз тврђави је са јужне стране, овде су на терену
видљиви трагови пута и степеништа. На јужној страни развијало се
подграђе, овде постоји место звано „римски гробови“ где су мештани наилазили на керамику. Према средњевековном запису из 1326.
Подаци из извештаја Регионалног Завода из Краљева по завршеним заштитним
ископавањима 2003. године.
16
Ш. Бешлагић, 1971, 425; Е. Зечевић, 2005, 152, 153.
17
На предлог Милоја Мандића урађен је пројекат за израду лапидаријума споменика са Гробљанице, о чему се већ дуже време разговара са општинским структурама
СО Нова Варош, са циљем да се споменици сачувају а Нова Варош добије значајну
туристичку дестинацију у Радоињи.
18
В. Шалипуровић, 1979, школа је саграђена као хан са наменом да се ту отвори
школа, 1892, затварана у више наврата од турских власти званично је почела са радом по ослобођењу Старе Рашке 1912. године ; В. Суботић, 1997, 100.
19
Рекогносцирање терена обавили 2013. године М. Мандић и Љ. Мандић
20
Н. Вулић, Споменик LXXI, 1931, 105.
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Милоје Мандић, Археолошки локалитети на територији Нове Вароши
године, град Клак је подигнут још за владавине Немањића, имао је
стратешку улогу да контролише долину Увца, јер је овуда пролазио
каравански пут. Град се налазио неко време под влашћу Твртка I па у
поседу Херцег Стјепана да би га средином XV века освојили Турци.
Град се под именом Клек спомиње у неколико средњевековних повеља, а налази се у атару села Клак. Недалеко од Клака налазе се још
две градине, једна је изнад Увца у селу Радоиња, а друга на брду према Рутошима између Рутоша и Радоиње. У близини је и Јањина стена
где се налазио манастир у коме су у средњем веку налазили игумани.21
Приликом продора Турака 1445. године према Добруну порушени су
Клак и Оштрик, касније нису обновљени. У изворима из 1448. и 1454.
године спомиње се као „castrum Klekh“ и „civitate Clech cum castris et
pertinentiiis suis“.22 На имању Пјановића, испод потеса Ребељ, према
Клаку, локалитет Град, својевремено је сондажно истражен, но не и
његово подграђе у коме су се, према предању, налазиле ковачнице,
будући, да су на том месту проналажени остаци згуре. У пописима
XVI века помиње се Подграђе, које се највероватније односи на Клак.
Недалеко од Клака је црква Јања.
Село Рутоши, лок. „Манастирине“ /Црква Јања/: Налази се
непосредно испод Јањине стене, овде су у средњем веку боравили
монаси, спомињу се игумани. Цркву Јању на Увцу из XVI саградили
су утицајна властела Рашковићи која је многе манастире и цркве у
Старом Влаху обновила и саградила.23 Манастир је порушен 1690. године од Турака и није обновљен. Археолошка ископавања Народног
музеја из Ужица, под руководством Милоја Мандића, обављена су на
имању Гордића – Пињевића, 1993. године, и притом је откривена срушена, касносредњевековна црква, зидана од камена и малтера и у њој
остаци црквеног намештаја.
На цркви су извршени прелиминарни конзерваторски радови,
објекат је стављен под настрешницу /кров на две воде/ и у међувремену је рестауриран и данас је то активан женски манастир. Објекат
је стављен под заштиту. Црква Јања је мања једнобродна грађевина
В. Суботић и група аутора. 2010, 102, 103. Град се помиње у повељи краља Алфонса V из 1444. године, затим у повељама Фридриха III из 1448. године и 1454. године
као „castrum Klekh“ и „civitate Clech cum castris et pertinentiiis suis“.
22
Историја Ужица, 1985, 180.
23
В. Суботић, 2001, 63, саградили су цркву и задужбину у Штиткову из XVII века,
цркву Јању на Увцу из XVI века, вероватно цркву Дубницу код Божетића из XVI
века, обновили су манастир Ковиље у XVII веку и манастир Клисуру у XVIII веку.
Иначе су познати као ктитори бројних манастира и црква на простору Старе Рашке.
Треба додати и манастир Црну Реку и њеног ктитора, властелина Николу, који потиче из старе породице Рашковића.
21

41

Мр Љиљана Мандић, музејски саветник археолог
са полукружном апсидом, наосом и припратом. Зидови су грађени
од камена, споља са правилно притесаним странама и унутра пуњени трпанцем са кречним малтером. Унутар цркве добро су сачувани
довратници, надвратници, под на два нивоа, прављен од правилних
четвртастих плоча, делови постамената и црквени мобилијар, нарочито лепо израђени мермерни свећњаци и делови амвонске плоче.
Делови црквеног мобилијара налазе се данас у музејској поставци у
Новој Вароши.24 (Т. I и II)
Село Рутоши, лок. „Звонара“: Северно од цркве Јање, 1957.
године, на падинама према Увцу. Милутин Гордић, приликом копања
корења великог храста, на дубини од око 80 cm, извадио је два воденична камена који се данас налазе у Народном музеју у Ужицу. На
том простору, формирано је „мочило“, а касније је зарасло у иђирот. Будући да је у непосредној близини Увца, могуће је постојање
средњевековних објеката везаних за манастирско газдинство. Топоним „Ребељ“, налази се у брдима северно од цркве Јање (у засеоцима
Нијемчевићи и Милентијевићи), и упућује на експлоатацију руде у
средњевековном и турском периоду, што корелира са податком да су у
подножју Града, налажени остаци гвоздене руде.
Село Рутоши, лок. „Џиновско гробље“ или „Црквине“,
средњевековна некропола и грађевина: локалитет се налази на имању
Гордића на узвишеном брежуљкастом терену, испод старог калдрмисаног пута који прати подножје Китоње. Приликом рекогносцирања
терена, археолози су евидентирали већи број обрађених камених плоча, камене сандуке, слемењак и усаднике. У североисточном делу некрополе налазе се остаци грађевине, по свој прилици, цркве, док се у
долини, југоисточно од локалитета, такође налазе темељи веће грађевине. Недалеко одавде су локалитети Куле са остацима тврђаве у селу
Челица. На захтев Месне заједнице села Рутоши, археолози Народног музеја из Ужица обавили су сондажна ископавања на локалитету
2008. године.25 Средњевековна некропола је на редове, гробови имају
оријентацију запад–исток. Надгробне плоче које су најбројније као
конструктивни гробни покривач, углавном имају заобљену северну
страну. На надгробним споменицима налазе се симболи полумесеца, круга, крста и женске фигуре. На некрополи су регистроване
Црквени мобилијар је изложен на поставци у Новој Вароши у делу за историју
уметности
25
Ископавањима је руководио Милоје Мандић, музејски саветник у Народном музеју у Ужицу. Надгробни споменици и археолошко налазиште на локалитету Џиновско гробље познати су у литератури, уп. Ш. Бешлагић, 1971, 424–425; Е. Зечевић,
2005, 158, 159.
24
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Милоје Мандић, Археолошки локалитети на територији Нове Вароши
гробнице прављене од кречњака и сиге немају надгробно обележје.
По подизању гробне конструкције откривени су на већој дубини до 1
метра скелети и један двојни гроб. У гробовима нису нађени гробни
прилози. Надгробна обележја која су типична за некрополе стећака
јављају се и трају у дугом временском распону од XIII до XVI века.
Локалитет „Црквине“ црква Св. Петра и Павла, Рутоши:
налази се 3 km западно од Радоиње, на издигнутом терену где се и
сада налази сеоско гробље. У источном делу порте непосредно поред апсиде постављен је римски споменик у облику пирамиде за који
мештани кажу да је пренет са оближњег места где се некада налазила црква брвнара која је пренета на место Црквине где је касније саграђена данашња црква посвећена Св. Петру и Павлу. Позната је прича да су се цркве брвнаре премештале због опасности и страха да ће
их Турци попалити. Пирамидални споменик публиковао је Вулић,26 са
цртежом на коме се виде рељефне представе винове лозе и делфина
на предњој и бочној страни споменика. Овај облик надгробних римских споменика карактеристичан је за период III века, није чест али
је нађен на некрополама у Коловрату код Пријепоља, у Прилипцу код
Пожеге и Скеланима, недалеко од Бајине Баште и Карану код Ужица.27
Нова Варош, црква Свете Тројице, средњевековна црква и вероватно античка некропола. Каниц спомиње да је у античко доба Нова
Варош била утврђено место, наводи да је кроз Нову Варош пролазио антички пут од Ушћа до горњег тока Увца.28 Међутим, не наводи остатке
археолошких трагова у Новој Вароши, што Каниц обично чини. Према
подацима археолога М. Грбића у Новој Вароши је постојало античко насеље што потврђује античка некропола откривена 1931. године.29 Приликом рекогносцирања терена на територији Милешеве, М. и Д. Гарашанин,
наводе податке Каница и Грбића, али не спомињу остатке археолошких
налаза у Новој Вароши.30 У средњем веку Нова Варош добија на значају
и постаје важно трговачко место. Овуда је пролазила главна саобраћајница.31 У доњем делу Нове Вароши, у другој половини XIX, сазидана је
и освештана црква посвећена Св. Тројици. Пре тога постојала је мања
влажна брвнара која је прво коришћена као школа а затим као капела.32
Н. Вулић, Споменик, XCVIII, 1941–1948, 19, бр. 263
М. Зотовић, 1975, 182; П. Петровић – Ј. Бучић, 1985, 7,8 ; Исти., 1986, 27, сл. 23;
К. Patsch, 1907, 456, бр. 53 сл. 61.
28
F. Kanitz, Römische Studien, p. 136.
29
М. Грбић, Годишњак СКА XL, 1931, р. 238.
30
М. и Д. Гарашанин, 1951, 164.
31
М. Ристић ,1963; Б. Храбак, 1999, 55– 80.
32
А. Гиљфердинг, 2005, 117 и даље; В. Шалипуровић, 1979, 71, 95.
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У мемоарским записима породице Борисављевић спомињу се црквине
поред православног гробља. На том месту подигнута је џамија.33 Античке
сполије уграђене у сокл цркве Св. Троице могу да сугеришу постојање
старије античке некрополе на овом месту. Препознају се две римске стеле
и два ципуса, као и средњевековни споменици са крстовима у средини.34
Новија рекогносцирања Музеја у Пријепољу, на основу археолошких
налаза евидентираних током рекогносцирања на подручју средњег Полимља и документације трасе римског пута у овом делу римске провинције Далмације, доводе у питање насељеност Нове Вароши у античко
доба, јер кроз саму Нову Варош није пролазио антички пут.35 На великом
броју античких локалитета у провинцији Далмацији и другим римским
провинцијама античке сполије уграђене у касније саграђене сакралне
објекте често упућују и потврђују постојање старијих античких храмова
и некропола на овим локалитетима. На самом месту где је саграђена црква Свете Тројице у Новој Вароши, Грбић спомиње античку некрополу,
потврда су свакако антички ципуси и стеле уграђени у цркву Св. Троице.
Положај Нове Вароши, природни привредни ресурси са којима
располаже ово подручје, подаци у старијој литератури да је на овом
месту постојала античка некропола, што потврђују античке сполије
стела и ципуса у соклу цркве Свете Тројице, близина Нове Вароши
са бројним античким налазиштима у Полимљу, нарочито са рудним
басенима који су се експлоатисали у Чадињу код Коловрата, и веће
насеље које је настало у Коловрату код Пријепоља као и утицаји муниципиума „S“ у Коминима код Пљеваља, иду у прилог постојању насеља у античком периоду као и постојање старијег античког сакралног објекта и некрополе на месту данашње цркве Св. Тројице.36
Село Ојковица, античка и средњевековна некропола,
средњевековна црква – манастир: Рекогносцирање терена обављено је 2013. године и при том је на ливади Мише Роговића откривена
делимично укопана у земљу римска стела.37 У близини су сачувани остаци зидова и место се зове Црквина, преко пута овог локалитета, по
причи Роговића, налази се Звонара. Топоними на блиском растојању
В. Суботић, 1992 , 25, спомиње насеље стародревно у области између Златара и
Златибора, као један важнији центар у Старом Влаху, сведочи и стародревна црквица и њена до скора пространа авлија, порта и гробље српско, ограђени високим
зидом , који су муслимани коистили за градњу својих грађевина.
34
Резултати рекогносцирања археолога Народног музеја у Ужицу 1996. године.
35
С. Лома, 2013, 14; упореди карту дату у прилогу
36
Љ. Мандић, 2014, 88.
37
Археолошко рекогносцирање обавили су Милоје Мандић, музејски саветник у
Народном музеју у Ужицу и мр. Љиљана Мандић
33
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упућују на постојање већег средњевековног комплекса. Налаз римске стеле открива постојање насеља у античком периоду. Сачувани
археолошки налази на терену и низ топонима на блиском растојању
намећу потребу да је терен потребно археолошки истражити. Рекогносцирање територије Ојковице и ископавања на Црквини допринели
би прикупљању нових података и откривању свакако важних локалитета у овом делу новововарошког краја.
***
Екипа Народног музеја из Ужица, у саставу: Милоје Мандић,
археолог – историчар уметности, Љиљана Мандић, археолог, и Јармила Ђурић, у 1996. години, уз свесрдно залагање господе Мише Лаковића и Милисава Бјелића, успела је да обиђе 20–ак локалитета у селима: Дражевићи, Акмачићи, Комарани, Дрмановићи, Брдо/Вилови/,
Радоиња и Рутоши.
Поједини локалитети били су познати, регистровани рекогносцирањима извршеним у више наврата од 1953. године до данас: село
Акмачићи, локалитети Лисичјак – Грчко гробље, и Црквина на имању
Ђенадића и Илића, затим, локалитет Код Џамије – Дробњаковића куће
са више микролокација; село Радоиња, локалитети Панађуриште и
Црквина; село Рутоши, локалитети. Град/Клак/, Манастирине/Црква
Јања/ и Звонара.
Овом приликом је извршен увид и утврђено фактичко стање
које данас у многим елементима не одговара многим првобитним документованим чињеницама, с обзиром да су одређени споменички
остаци девастирани за потребе изградње објеката друштвене инфраструктуре и стамбених и привредних објеката појединаца.
Недовољан увид и неблаговремене интервенције служби
заштите омогућили су да неповратно нестану трагови прошлости
који су врло важан камен у мозаику историјског миљеа нововарошког
краја, посебно и целокупне заједнице. Не бисмо рекли да је реч о немару већ о практичном духу мештана који су пренебегали историјску
вредност споменичког материјала и адаптирали га својим потребама
како је већ наметала свакодневица. С друге стране, увидом који је екипа извршила, регистровани су нови локалитети различитих периода:
село Дражевићи, локалитет Башча/Гробље код Бора/, средњевековна
некропола и савремено гробље и у дворишту Милисаве Петаковић,
праисторијска хумка; у селу Акмачићи, локалитет Грчко гробље у
њиви Остојића, изнад куће Вуколе Лојаничића; у селу Дрмановићима,
локалитет Смрека – Црквина – средњевековно и савремено гробље;
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село Комарани, засеок Душкићи у имању Грковић Витомира – Грчко
гробље, село Дрмановићи, локалитет Шибови – Црквина и локалитет Црквина у Поткрају изнад Друловића кућа, село Брдо /Вилови/,
локалитет Суви Чечар – Грчко гробље. На основу извршеног увида и
утврђеног чињеничног стања, екипа је на становишту да највећи број
локалитета, објективно, услед великих материјалних издатака не би
требало ископавати и археолошки истражити. Регистровањем ових
локалитета, њихова документација се у овом моменту исцрпљује.
Међутим, од особитог интереса било би истраживање на локалитету Црквине у атару села Комарани/Акмачићи/, на имању Ђенадића
и Илића, где би објективно требало ишчекивати објекте профаног и
сакралног карактера. Истраживање би било утолико значајније јер се
очекују објекти античког или раносредњевековног периода, који су
у овом степену истражености у ужичком региону релативно ретки.
Њихово постојање се доводи у везу са саобраћајницом која је била
актуелна у средњем веку, сигурно и у античком периоду, а вероватно
и у периоду прото – и праисторије, као важна спона од Јадрана ка
унутрашњости Балкана и даље, према истоку. Међутим, морамо изразити одређену дозу резерве, у случају откривања архитектонских
објеката екипа би била обавезна да изврши и конзерваторске радове
што би увећало материјалне издатке потенцијалног инвенститора. У
сваком случају, једно краће сондажно истраживање донело би значајне резултате за ово налазиште које заузима изузетно добар положај на
важној саобраћајници која туда пролази.
Иницијативом Месне заједнице у селу Рутоши, извршено је
сондажно ископавање које је одређеније показало карактеристике
бројних некропола са стећцима. У том правцу, због потреба градње
цркве у Бјелину, у селу Радоиња обављена су значајна заштитна ископавања на Гробљаници током којих су откривени базилика, античка
некропола са стелама и ципусима и већа средњевековна некропола
стећака.
На основу затеченог стања на терену, приликом рекогносцирања које је обављено 2013. године, и сагледаног великог немара
и небриге према важним надгробним споменицима из античког и
средњевековног периода, археолози сматрају да хитно треба урадити
лапидаријум на самом локалитету Гробљаница са којим ће се интервентно заштитити значајни споменици вредне културне баштине на
територији Нове Вароши.
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Закључак
Краће рекогносцирање терена које је обавио Народни музеј из
Ужица у 1996. години допринело је и појаснило археолошку карту
на територији општине Нова Варош у Акмачићима, Дражевићима,
Дрмановићима, Комаранима, Радоињи, Рутошима и Ојковици. Регистровано је преко 20 локалитета. На одређеним локалитетима урађена
је ревизија ранијих познатих података које су у више наврата оставили претходни истраживачи, али је регистрован и приличан број нових
локалитета. Осим великог броја праисторијских хумки, регистроване су античке некрополе са надгробним споменицима који их опредељују у III и IV век; ретки су рани налази присутности Словена који
су потврђени открићима словенских урни у Бјелину у селу Радоиња.
Средњевековне некрополе стећака опредељене у дугом временском
распону од XIII до XVI века веома су бројне у нововарошком крају,
заступљени су сви карактеристични надгробни споменици од наједноставнијег облика надгробних плоча, слемењака, сандука и усадника. На овим споменицима често се налазе украси крста, круга, полумесеца, мача, и веома шематизована људска фигура. На мањем броју
локалитета обављена су сондажна ископавања која су ближе одредила
његове карактеристике као што су ископавања цркве Јање која је данас женски манастир, или Џиновско гробље са надгробним стећцима, као пример мање истражених некропола са стећцима. Сложену
проблематику и истраживачки изазов у одређеном степену намеће
некропола са двообредним сахрањивањем у Бјелину и њен однос са
оближњом Гробљаницом. У сваком случају резултати досадашњих
сазнања са територије општине Нова Варош само су нов подстицај
за даља истраживања још увек недовољно проучене прошлости овога
краја.
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Фотографије: Зоран Домановић, документатор НМУ; из фототеке
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Т. II локалитет „Грчко гробље“ у Акмачићима
Т. III „Грчко гробље“ у Боровићима
Т. III надгробна стела у Боровићима
Т. III надгробни ципус у Дрмановићима
Т. III фрагмент надгробне стеле у Боровићима
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Т. III надгробна стела у Ђуриновићима
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Табла 1

Археолошки локалитети у нововарошком крају

Црква Јања – село Рутоши
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Табла 2

Локалитет „Башча” (код бора) у
Дражевићима

Антички жртвеник у Акмачићима

Локалитет „Лисичјак” у Акмачићима

Локалитет „Џамија” у Акмачићима

Локалитет „Грчко гробље” у Акмачићима
Антички постамент, локалитет
„Лисичјак” у Акмачићима

Црква „Јања” у Рутошима
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Табла 3

Грчко гробље у Боровићима

Фрагмент надгробне стеле
у Боровићима

Локалитет „Смрека” у Дрмановићима

Надгробна стела у Боровићима

Надгробна стела у Ђуриновићима
Надгробни ципус у Дрмановићима
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Archaeological sites on the territory of Nova Varoš
Summary
A short reconnaissance of the terrain performed by the National Museum from
Užice in 1996 contributed to and clarified the archaeological map on the territory of the municipality of Nova Varoš in Akmačići, Draževići, Drmanovići, Komarani, Radoinja, Rutoši
and Ojkovica. Over 20 sites have been registered. At certain sites, a review of earlier known
data was made, which had repeatedly been left by previous researchers, but a considerable
number of new sites have been registered. In addition to the large number of prehistoric
mounds, ancient necropolises are registered with tombstones that define them in the 3rd and
4th centuries; early presence of the Slavs is rare, confirmed by the discoveries of Slovenian
urns in Bjelina in the village of Radoinja. Medieval necropolises of stele tombstones defined in the long time span from the 13th to the 16th century are very numerous in the modern part of the city, all characteristic tombstones of the simplest form of tombstones, ridge,
chests are represented. On these monuments there are often decorations of baptism, circle,
crescent, sword, and very schematized human figure. In a smaller number of locations, sondic excavations were carried out which determined in detail its characteristics, such as the
excavations of the Janja Church, which is today a female monastery, or the Giant Cemetery
with tombstones, as an example of less explored necropolises with stele tombstones. The
complex problem and the research challenge in a certain degree is imposed by a necropolis
with two–sided burial in Bjelina and its relationship with the nearby Grobljanica. In any
case, the results of recent findings from the territory of the municipality of Nova Varoš are
just a new impetus for further research of the still underdeveloped past.
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СРЕДЊОВЕКОВНА ЖУПА БРУСНИЦА И
ТУРСКЕ НАХИЈЕ МОРАВА И РУДНИК

Апстракт: У раду се доказује постојање средњовековне жупе
Бруснице у сливу истоимене реке која је променила име у Деспотовицу.
Уочава се да је средиште жупе била место Брусница чије име је остало непромењено до данас. На основу старих извора и турских пописа
из 1476–1516. године врши се реконструисање обима жупе, број села,
цркава, манастира, као и њен стратешки положај и економска моћ.
Кључне речи: жупе, земља Кучево, Брусница, река Брусница,
жупа Брусница, нахија Рудничка Морава
О жупском систему српских средњовековних држава и земаља зна се нешто више тек у новије време.2 Коначно je извршено
и мапирање земаља и жупа некадашње средњовековне Кнежевине
mitcentar@mts.rs
М. Динић, Српске земље средњег века, Београд 1978; Ј. Алексић, Жупе у сливу
реке Ибар у средњовековној српској држави, Историјски часопис VII, Београд 1957,
стр. 337–338; Д. Павловић, Средњовековне жупе у Западном Поморављу, Зборник
радова Народног музеја X, Чачак 1979, 51–67; Г. Томовић, Затрнавска жупа, Косовско–метохијски зборник 2, Београд 1998, стр. 1–10; Иста, Жупа Морава и нахија
Морава, Рудо Поље–Карановац–Краљево, Београд–Краљево 2000, стр. 33–43; Иста,
Жупа Будимља, Милешевски записи 5, Пријепоље 2002, стр. 63–74; Иста, Жупа Љубовиђа, Краљ Владислав и Србија XIII века, Београд 2003; Иста, Дабар, Милешевски записи 6, Пријепоље 2005, стр. 33–44; М. Благојевић, Жупа Моравица и земље
Моравице, Свети Ахилије у Ариљу, Београд 2002, стр. 13–22; С. Ћирковић, Земља
Мачва и град Мачва, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор LXXIV,
св. 1–4, Београд 2009, стр. 3–20; С. Мишић, Жупа и нахија Сеница у средњем веку,
1
2
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Мораве.3 У време формирања жупа на простору српских племена и
земаља оне су називане према рекама а места у којима су била седишта према именима жупа. Заштићене висинским рељефом по ободима имале су повољне климатске услове и стога су добро насељене.
Границе жупа нису довољно чврсте јер су их представљале планине,
побрђа или шуме. Посебну организацију имале су пограничне жупе
које су имале и називе крај, крајина или крајиште. Средиште жупе
био је град – утврђење које су становници били дужни да одржавају.
Жупама су заповедали жупани који су првобитно били старешине локалних великих родова, а поред њих су постојале и скупштине свих
слободних људи – жупљана.4 Давно је примећено да је жупа најмања
територијална административно–друштвена јединица као и да је
већина жупских имена истоветна с називима река, а доста мање са
именом краја или са именом свог главног града. Жупе су понекад биле
територијално врло мале јер су такве биле долине река или котлине.5
Од прве половине XV века дошло је у Србији до трансформације старе организације жупанстава тако да су успостављене нове
административне форме назване „власти“. Сматра се да су стара
имена жупа, заснована на именима већих река, у Деспотовини промењена. Власти су добиле име према најзначајнијим градовима – утврђењима: Островичка, Некудимска, Смедеревска, Голубачка, Браничевска, Петрушка, Борачка, Лепеничка, Крушевачка, Теочачка и
Милешевски зборник 8, Пријепоље 2009, стр. 31–39; Исти, Историјска географија српских земаљ од 6. до половине 16. века, Београд 2014, стр. 64–70, 87–88;
Ж. Андрејић, Земља Кучево, Јасеница и Некудим, Митолошки зборник 25, Рача
2011, стр. 29–66; Исти, Српске средњовековне жупе у сливу Млаве, Митолошки
зборник 26, Рача 2012, стр. 101–132; Исти, Средњовековне земље и жупе данашње
Централне Србије, Шумадијски анали 7, Крагујевац 2012, стр. 14–55; Исти, Српске
средњовековне жупе земље Кучево и Кучевског Загорја, Митолошки зборник 28,
Рача 2013, стр. 43–88; Исти, Српска средњовековна жупа Ресава у земљи Браничево,
Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности, IV, Деспотовац
2013, стр. 109–140; Исти, Српска средњовековна жупа, град и нахија Хомољ, Митолошки зборник 30, Рача 2013, стр. 67–114; Исти, Српске средњевековне жупе Пек
и Звижд и истоимене турске нахије, Митолошки зборник 32, Рача 2013, стр. 89–122;
Исти, Средњовековне жупе у данашњој западној Шумадији, Митолошки зборник
33, стр. 101–118; Исти, Српске средњовековне жупе у Крушевачко–јастребачком
крају, Расински анали 12, Крушевац 2014, стр. 381–404; Исти, Средњовековна кнежевина Морава – земље и жупе VIII–XII век, Рача, 2016; Исти, Средњовековна српска земља Моравице и њене жупе, Ужички зборник 41, Ужице, 2017, 15–35.
3
Ж. Андрејић, Средњовековна кнежевина Морава – земље и жупе VIII–XII век, Рача,
2016.
4
Ј. Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске земље, Београд 1922, стр. 4–5.
5
К. Јиречек, Ј. Радоњић, Историја Срба II – Културна историја, Београд 1978, стр. 4.
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Тишачка. Реорганизација је учињена са циљем појачавања одбране
земље тако да је она била војног карактера а на челу власти су биле
војводе.6 Град и насеље Лепеница су постојали у долини и брегу на
десној обали реке Лепенице на простору савременог града Крагујевца.7 Али, у повељи краља Стефана Томаша, из 1458. године, Стефану
Ратковићу, великом логотету српске деспотовине, каже се да су његов
двор и три села у Лепеници, не у власти Лепеничкој,8 а то би значило да напоредо постоје жупа Лепеница и Лепеничка власт што не би
било чудно за то време имајући у виду да је у Босни остао стари жупски систем до пада под турску власт, па чак и после тога.9 Међутим,
поједине велике тврђаве, које су од великог значаја за одбрану земље,
не помињу се у систему власти: Ждрело, Хомољ, Ресава, Кучево, Раваница... Све ово показује да стари систем жупа није укинут и да је
формиран нов систем, систем власти, који паралелно постоји.
О жупама дознајемо на основу фрагментарних трагова из
њима савремених извора. За комплетирање сазнања о жупама од
великог значаја су турски пописи српских земаља 1455–1476. године зато што су они регистровали стање недуго после пропасти српских средњовековних феудалних држава. Иако нешто каснији, када
је стање на терену делимично промењено, од значај су за допуну
сазнања и пописи из прве половине XVI века.10 Осим тога, новоуспостављена турска административна подела на нахије базирала се на жупском систему. Турци претварају српске жупе у нахије,
углавном, под истим именом и са истим седиштима али се само у
појединим случајевима обим територије мењао. Постоје и поједини примери промене имена жупских средишта а тиме и административне области. На територији новоформираног Смедеревског
санџака, после 1476. године, постоје нахије: Брвеник, Јагодина, Кучево, Лепеница, Левач, Маглич, Љубостиња, Некудим, Островица,
Раља, Морава, Рудник, Сокол, Звижд, Пек, Ждрело, Лучица, Омољ,
Пек, Раваница, Ресава, Црница, Колубара, Загора, Стари Жабар,
М. Динић, Власти за време Деспотовине, Београд 1968, стр. 237–238.
Ж. Андрејић, Црква Светог Николе у Рамаћи, Рача 2010, стр. 32–37; Исти, Историја Крагујевца од XII до XIX века, Рача 2014, стр. 95–96.
8
F. Rački, Prilozi za zbirku srpskih i bosanskih listina, Rad JAZU, I, Zagreb 1867, стр. 156.
9
A. Смиљанић, Босански жупани у XV вијеку, Зборник за историју Босне и Херцеговине 6, Београд 2009, стр. 29–45, 30–42.
10
Х. Шабановић, Турски извори за историју Београда, Београд 1964; H. Hadžibegić,
A. Handžić, E. Kovačević, Oblast Brankovića, opširni katastarski popis iz 1455. godine,
Sarajevo 1972; M. Stojaković, Braničevski tefter, Beograd 1987; А. Аличић, Турски катастарски пописи неких подручја Западне Србије I, Чачак 1984; Исти, Турски катастарски пописи неких подручја Западне Србије XV и XVI век, II, Чачак 1985.
6
7
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Сивриџе, Жрнов, Железник, Ломница, Јасеница, Осаница, Рача и Гружа.11
Нахија Морава Рудничка
Турски пописи уредно региструју приходе феудалаца и становника градова, села и катуна, као и њихових тргова, бродова – прелаза
на рекама, млинова, откова и ваљарица. Региструју мезре – некада
постојећа а тада напуштена села, занатлије, манастире и свештенике. Иако се не помињу цркве, често се пописују свештеници а то по
аутоматизму значи да постоје цркве у било каквој грађевинској форми. Такође, цркве и манастири који се помињу нису новосаграђени
јер су Османлије одмах по овладавању српском земљом забранили
изградњу нових. То значи да су пописани манастири, цркве и села
постојали и пре 1459. године. У то време и напуштена села – мезре у
претходном периоду су била жива.
Територија данашње општине Горњи Милановац је припадала
средњовековној жупи Брусница у оквиру земље Кучево.12 После пада
под турску власт овај крај је ушао у састав нахија Морава и новоформиране нахије Рудник. Некадашња жупа Морава са средиштем у
Градац Морави (Чачак) претворена је у истоимену нахију. Додавањем
територија јужне подгорине Рудника и села у доњем току Бруснице
(Деспотовице) преименована је у нахију Рудничка Морава. Планине никада нису представљале жупу у средњовековној Србији. Оне су
биле границе између жупа. Међутим, Турци су формирали од граничних делова више жупа нахије Рудник и Островица.
Пописима 1476. и 1516. године, у нахији Морава, која припада
кази Рудник, налазе се многа села у Дичини и Брусници. У ову групу
села се не могу убројити она у сливу Чемернице која су, такође, припадала нахији Морава.
У првом попису 1476. године Рудник има 654 дома и 2 кнеза.
Нахији и граду Рудник припада село Горњи Красовац са 39 домова
(данас Красојевац, заселак села Мајдана), Коларица са 62 дома (заселак Мајдана), Горња Јабланица са 17 домова (код Милановца), Јармазовци са 28 (Јарменовци) и село Сивриџехисар (Островица) са 11.13
D. Bojanić, Turski zakoni i zakonski propisi iz XV i XVI veka za smederevsku, kruševačku
i vidinsku oblast, Berograd 1974, стр. 93.
12
Ж. Андрејић, Средњовековне жупе у данашњој Западној Шумадији, Митолошки
зборник 33, Рача 2014, стр. 111–113.
13
А. Аличић, Турски катастарски пописи неких подручја Западне Србије XV и XVI
век, I, стр. 23–26.
11
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У Красовцу су уписана два попа, Божидар и Степан, што значи да
постоји стара црква, млинар Добрашин, као и Оливер, син кнеза. У
Коларици су пописани Радич, син попа и Новак, брат попа, што би
значило да и ово село има попа (и цркву) иако није пописан. У Јармазовцу су попови Братко, Никола и Радоња, што упућује да постоје
бар две цркве.
У попису из 1516. године крај града Рудника је рудник сребра
и пазар. Уписан је џемат са 31 муслиманом. Хришћана има у 659 домова распоређених у 56 махала! Пописане су и 72 удовице, 7 млинова, 3 ваљарице за сукно, 12 исправних самокова и 3 запуштена. Петар,
син златара Степана, под собом има своју махалу. У махали Вука
живи Степан, син Оливера. Четири махале воде попови што би значило да постоје у њима и цркве. Пописана су и два Јеврејина.14 Руднику
припадају Јармазовац, Горњи Грабовац (Красовац), Коларица, Равне,
Опашево, мезра Јановица, мезра Михољевац, мезра Поточани, мезра
Сиковац, Рудишта, Пичин – Лепеница, Штрбци Поље, манастир Благовештење, манастир Ваведење, Ланари у Лепеници, Горња Каменица, Скугрићи, Придворица, Страгари и Марајица. Красовац је рудник
сребра са 62 дома, попом Радићем, 10 удовица, 1 млином и 4 самокова.
Коларица је село са рудником сребра, 30 домова, 3 млина и 3 самокова. У селу Равне живи раја Рудника: 28 домова, 2 млина, ваљарица,
самоков и два попа. У Опашеву живе и досељеници из Коларице:
21 дом и поп Радич. Раја села Рудишта је прешла на непријатељску
земљу (Угарску) тако да је пусто.15
Село Бершићи, 1516. године, има кнеза Петка, 29 домова, 17
неожењених и 3 млина. Други део села је у поседу другог примићура
са 12 домова и 26 табија.16 У следећем попису (1528) Бершић има 30
домова са 62 табије.17 После 1528. године се не помиње ово село већ
Трстеник, данас заселак Бершића, са 29 домова и 5 неожењених. Изгледа да у селу постоји црква јер је пописан „поп“ син Живка.18 Данас
у Бершићу постоји потес Црквина за који предање памти да је ту била
црква и „маџарско гробље“.19

Исто, стр. 275–288.
Исто, стр. 288–292, 298–319.
16
А. Аличић, Турски катастарски пописи неких подручја Западне Србије XV и XVI
век, I, стр. 398, 222–223.
17
Исто, стр. 67–68.
18
А. Аличић, Турски катастарски пописи неких подручја Западне Србије XV и XVI
век, II, стр. 294.
19
М. Филиповић, Таково, Горњи Милановац 1997, стр. 185.
14
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Гајић – Гајич – Галич је данашњи топоним у Бершићу (примићур Радосав, 22 дома, 9 неожењених, 1 удовица).20 У следећем попису Галич има 10 домова и 27 табија, а после 1528. Галич има 16
домова и 2 неожењена.21
Брезна има 21 дом, 12 неожењених и 2 млина. Помиње се још
једна Брезна са 2 дома, 2 неожењена и 4 баштине које држи кнез Драгић, 1516. године.22 По свему је у питању исто село само у поседу два
примићура. После 1528. године Брезна и 28 домова, неожењених 5 и
1 млин.23
У попису из 1516. помиње се Мала Брусница са 8 домова, 4
неожењена и 1 млином.24 Помен Мале упућује на постојање и Велике
Бруснице. Међутим, 1528. године нема Бруснице, али се појављује у
следећем попису са 7 домова, 3 неожењена и 1 млином и манастиром
Пречиста (Богородица) крај ње са једним калуђером.25 У Брусници постоје остаци од три „маџарска“ гробља.26 На простору Бруснице, на
Дивљем Пољу, где су се налазили остаци цркве брвнаре посвећене
Св. Томи, кнез Милош је основао варошицу Деспотовица крај истоимене реке (Некадашње Бруснице) а потом је у спомен на свог брата
Милана преименовао у Милановац.27
Село Скобаљ, други назив Жарковац – данашњи део села
Брусница има 32 дома, неожењених 3 и 1 млин, 1516. године,28 а касније се више не помиње као такво.
Хрељинци, данашњи Рељинци (Качер), има 7 домова, 4 неожењених, 4 млина, и 4 муслимана, 1516.29 Касније му нема помена.
На основу броја воденица може се претпоставити да је крај неке реке.
Угриновац – Угриновци у Качеру имају 15 домова, 2 неожењена и 1 млин, 1516.30 Угриновац се готово у устој величини помиње
1528. године.31
А. Аличић, Турски катастарски пописи неких подручја Западне Србије XV и XVI
век, II, стр. 428–429.
21
Исто, стр. 336.
22
А. Аличић, Турски катастарски пописи неких подручја Западне Србије XV и XVI
век, I, стр. 399, 435.
23
А. Аличић, Турски катастарски пописи, II, стр. 294–295.
24
А. Аличић, Турски катастарски пописи, I, стр. 458–459.
25
А. Аличић, Турски катастарски пописи, II, стр. 254–255.
26
М. Филиповић, Таково, стр. 253–254.
27
Исто, стр. 262.
28
А. Аличић, Турски катастарски пописи, I, стр. 458.
29
Исто, стр. 408.
30
Исто, стр. 411.
31
А. Аличић, Турски катастарски пописи, II, стр. 222–223, 336.
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Грачаница – потез данашњег села Брђани – у попису 1476.
године има 5 дома.32 Грачаница има 12 домова и 1 неожењеног, 1516.
а касније се не помиње.33
Село Ружићи – данашњи Ручићи – има 20 домова, неожењених
5, баштина 6 и 1 млин, 1516. године.34 Село се налази у попису 1528.
са 26 домова и 50 табија, а нешто касније има 27 домова, 10 неожењених и попа, сина Рајина.35 Појава свештеника у Ружићима опомиње на
могућност обнове неке старе цркве. Ова црква је запамћена у легенди
а по њој се налазила под Стражевицом.36
Горње Клатичево се лоцира у подручје Такова а има 7 домова
и неожењених 3, 1516–1528.37 Вероватно је постојало и Доње Клатичево у претходним временима. Доиста, Доње Клатичево се пописује
са Таковом, 1528. године. Таково и Клатичево имају тада 16 домова,
45 српских табија, муслимана 5 и 9 табија.38
Таково се налази и у попису из 1516. године са домова 12, 3
неожењена, 4 баштине и 6 муслимана.39 Село се нешто смањило после
1528. године и има 7 домова, 1 неожењеног и 1 млин,40 а потом га нема
у пописима. Данас постоје остаци три „маџарска“ гробља од којих је
једно крај Црквине. По предању, и данашње село Лоћевац је припадало Такову (Селиште).41
Село Горњи Лозањ, 1516. године, има 8 домова, 6 неожењених
и 1 млин.42 Постоји и Доњи Лозањ али се он помиње тек после 1528.
године са 7 домова, 3 неожењена и 1 муслиманом, са баштином у поседу кнеза Мустафе.43
Полом има 5 домова, 2 неожењена и 1 млин, 1516. и после
1528. године.44
Село Рапаха је данашњи локалитет у селу Грабовица. У попису 1516. има 32 дома, 9 неожењених и 1 млин. Године 1528. има
А. Аличић, Турски катастарски пописи, I, стр. 114.
Исто, стр. 415.
34
Исто, стр. 415.
35
А. Аличић, Турски катастарски пописи, II, стр. 99–100, 307–308.
36
М. Филиповић, Таково, стр. 211.
37
А. Аличић, Турски катастарски пописи, I, стр. 416; Исти, Турски катастарски
пописи, II, стр. 139.
38
А. Аличић, Турски катастарски пописи, II, стр. 110–111.
39
А. Аличић, Турски катастарски пописи, I, стр. 428.
40
А. Аличић, Турски катастарски пописи, II, стр. 335.
41
М. Филиповић, Таково, стр. 194, 200.
42
А. Аличић, Турски катастарски пописи, I, стр. 418.
43
А. Аличић, Турски катастарски пописи, II, стр. 306–307.
44
А. Аличић, Турски катастарски пописи, I, стр. 419; Исти, Турски катастарски
пописи, II, стр. 310.
32
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мање становника: 13 домова и 50 табија, а постом више: 35 домова 7
неожењених и 2 млина.45
Бранишинци – Браничинци – Браничица у данашњем Лићевцу има 48 домова, 12 неожењених и 3 удовице, 1516. године,46 а касније се не помиње.
Љубаводе – део Прањана (?) има 12 домова и неожењених 5,
1516. и 1528. године.47
Липа – данас део села Мајдана, има 9 домова и 5 неожење48
них. Помиње се и касније као мало село.49
Село Озрем има 16 домова, 19 неожењених, муслимана 2, 2
ваљарице и 2 млина, 1516. године,50 а и касније се помиње.51
Чибан (?) – данас потес у Коштунићима има 9 домова, 3 неожењена и 1 млин, 1516. а касније се не помиње.52
Село Сутјеска (?) – потес у Брђанима, 1516. године је велико:
55 домова, неожењених 21, ваљарица 4 и 1 млин.53 Нешто касније је
нешто веће (63 дома).
Семедраж се помиње 1476. године а 1516. има 28 домова, неожењених 8, 1 муслимана, ваљарица 7 и 1 млин.54 Помиње се и касније
у сличном обиму.
Средња Дренова – данашња Дренова, 1516. године, има
17 домова, неожењених 4 и 1 млин. Потом следи Горња Дренова
са 9 домова, 3 неожењена и 1 млин.55 По свему је постојало и село
Доња Дренова али га нема у попису. Ова два села се појављују и
Исто, стр. 423–424; Исто, стр. 101–102, 309–310.
А. Аличић, Турски катастарски пописи, I, стр. 429.
47
А. Аличић, Турски катастарски пописи, I, стр. 430; Исти, Турски катастарски
пописи, II, стр. 38–39.
48 А. Аличић, Турски катастарски пописи, I, стр. 433.
49
Село Мајдан – некадашњи Красојевци се не помиње. Из Мајдана потиче печат
са натписом „Lodomeri episcopi S. Tome“, вероватно из XIV века. Легенда повезује
Мајдан са црквом Св. Јована, са пет рудника сребра и црквом деспота Ђурђа. По
предању ту су сахрањени деспот Ђурђе и Јерина. По предању, неки владар је сахрањен у пећини изнад села. Када је цар Душан боравио са војском на Брусници,
на Липи се одмарао. Према Љутовници, налази се велико „грчко“ или „маџарско“
гробље. (М. Филиповић, Таково, стр. 231–232)
50
А. Аличић, Турски катастарски пописи, I, стр. 434–435.
51
Крај речице Озремице, али у Бершићу, помиње се „варошица“ Озремица. У Озрему постоје „маџарско“ гробље, као и потес Куманица који опомиње на овај асимиловани турански народ. (М. Филиповић, Таково, стр. 185, 203)
52
А. Аличић, Турски катастарски пописи, I, стр. 436.
53
Исто, стр. 438.
54
Исто, стр. 446.
55
Исто, стр. 450–451.
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1528. године али је пописан и поп Никола56 што би значило да је обновљена нека стара црква јер изградња нових није још увек била дозвољена од стране турских власти. Иако у попису нема податка у селу
се данас помиње потес Самоков крај речице Дреновице и Рупе који
опомињу на рударску делатност. Ублизини Самокова и Росуља постоји „маџарско“ гробље, као и где се налазила „маџарска граница“.
У Росуљама су пронажане гвоздена копља и стрелице.57
Село Доња Јабланица – данашња Јабланица, 1516. године,
има 20 домова и 5 неожењених; Средња Јабланица има 23 дома, 5
неожењених и 2 млина, а Горња Јабланица: 12 домова и 1 млин.58
После 1528. године у Средњој Јабланици је пописан поп Цветко,59
а то упућује на обнову цркве у селу. Ова црква је могла бити, према
предању, на Светињи.60
Шилопај има 7 домова, неожењених 3 и 7 муслимана, 1518.
године, а 1528. је уз њега мукада Грнчарица у поседу кнеза Паве. Тада
има 12 домова и још 4 муслимана.61
Андраница (?) – потес у данашњим Шаранима, има 17 домова, неожењених 7 и 1 млин.62 Према легенди, у Шаранима се у потесу
Манастириште на Главици налазио манастир који се звао Савина.63
Село Левај – Леваја има дом ковача са три сина а укупно 7 домова и 3 неожењених, 1516. године.64 Помиње се и касније.
Грабовац – Грабовица има 21 дом и 8 неожењених, 1516. а
1528. године са њим су пописани и Лутовци са 3 дома и 3 муслимана.65 По предању је у селу постојала „џиновска“ црква а постоје остаци од два „маџарска“ гробља.66
Село Љутовница, 1516. године, има 11 домова и 2 муслимана.67
Село Неваде крај истоимене средњовековне тврђаве, 1516. године, има 19 домова, 1 ваљарици и 2 млина. Уз Неваде је пописана
А. Аличић, Турски катастарски пописи, II, стр. 225–226, 228–229.
М. Филиповић, Таково, стр. 187–188.
58
А. Аличић, Турски катастарски пописи, I, стр. 463–464.
59
А. Аличић, Турски катастарски пописи, II, стр. 253.
60
М. Филиповић, Таково, стр. 247.
61
А. Аличић, Турски катастарски пописи, I, стр. 465; Исти, Турски катастарски
пописи, II, стр. 218–219.
62
А. Аличић, Турски катастарски пописи, I, стр. 467.
63
М. Филиповић, Таково, стр. 190.
64
А. Аличић, Турски катастарски пописи, I, стр. 469.
65
А. Аличић, Турски катастарски пописи, I, стр. 469; Исти, Турски катастарски
пописи, II, стр. 127.
66
М. Филиповић, Таково, стр. 243–244.
67
А. Аличић, Турски катастарски пописи, I, стр. 470.
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мезра Сопотица истоименог пустог села које обрађују становници
поменутог.68 После 1528. године у селу је пописан и поп, син Вукдрага69 што упућује на обнову цркве. На ову цркву опомиње потес Порта
у засеоку Мрамору. На врху Главица, где се налазио средњовековни
жупски град Неваде, налазе се остаци већег „маџарског“ гробља“.70
Село Дичина се помиње 1528. године са 18 домова, 32 табије и
1 муслиманом. У селу је пописан Ђуро, син попа.71 Поп није пописан
за порез али вероватно постоји у селу што упућује на обнову цркве.
Село Дичина се, највероватније, налази крај истоимене реке, али данас не постоји. До 1931. године заселак Дичина се налазио у саставу
Семедрежа а од тада је у саставу села Брђана.72
Жупа Брусница
У жупи коју данас чини слив реке Дичине73 са Деспотовицом
и Чемерницом налази се данашња предеона целина Таково којој припадају бројна данашња места: Дружетићи, Коштунићи, Прањани, Теочин, Брајићи, Полом, Бањани, Лозањ, Дренова, Шарани, Лочевци,
Љеваја, Озрем, Ручићи, Врнчани, Срезојевци, Бара, Горња и Доња Горевница, Трбушани, Леушићи, Брезна, Бершићи, Таково, Семедреж,
Љутовница, Калиманић, Клатичево, Накучани, Мајдан, Сврачковце,
Велереч, Неваде, Грабовица, Јабланица, Луњевице, Брусница, Горњи
Милановац, Брђани, Г. Трепча, и Прељина.74 (Филиповић, 1997, 286)
Жупа Брусница је нешто уже подручје од Такова. Брусница је
захватала само села у сливу Бруснице и Дичине. Села у сливу Дичине
јесу: Шарани, Савинац, Дренова, Брезна, Бершићи, Лочевац, Таково,
Клатичево, Синошевићи, Љеваја, Калиманићи, Накучани, Врнчани,
Д. и Г. Бранетићи, Озрем, Лозањ, Теочин, Г. Бањани и Полом. Села у
сливу Бруснице: Луњевица, Семедреж, Брусмица, Милановац, Грабовица, Велереч, Неваде, Сврачковац, Мајдан, Шилопај, Рудник, Љутовница и Грасовац. По свему судећи Брусница се на југу простирала
до ушћа Дичине у Брусницу – Деспотовицу.
Исто, 471–472.
А. Аличић, Турски катастарски пописи, II, стр. 257.
70
М. Филиповић, Таково, стр. 240.
71
А. Аличић, Турски катастарски пописи, II, стр. 224–225.
72
М. Филиповић, Таково, стр. 259.
73
За хидроним Дичина се сматра да је врло старо. У вези стим се упућује на некадашње име реке Камчије у Бугарској. (Филиповић, Таково, стр. 102, нап. 72) Хидроним Дичина је од „дичан“ у значењу изузетно леп, диван, красан, чувен, славан,
поносан. (*** Речник САНУ, IV, 1966, стр. 357)
74
М. Филиповић, Таково, 1997, стр. 286.
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Границу жупе Бруснице представља на северу гребен планине
Рудник са Островицом; на истоку Вујан; јужна граница је линији Рожањ – Црни Врх – Галич а на западу планина Рајац.
Ова област је у јужној и југозападној подгорини планине Рудник која је у средњем веку била врло значајна за српску државу због
својих рудника и стратешког положаја. Северна граница државе претходника великог жупана Стефана Немање није јасна. После Немањиних проширивања државе ка северу и истоку планина Рудник и жупе
Морава, Брусница, Борач, Лепеница, Левач, Лугомир и Белица улазе
трајно у састав Србије. Граница се усталила на линији: река Јасеница
– Кљештевица – Букуља – Космај – Рудник – Сувобор – Маљен – Повлен – Соколске планине.75
Први помен Рудника је из 1280. године, а затим се помиње као
део „сремске земље“ краља Драгутина, 1293. У то време долазе Саси
и почиње експлоатација рудног блага. У граду Руднику живи дубровачки конзул за читаву „сремску земљу“, 1312. године. Драгутинов
син Владислав је запосео Рудник и Островицу и води борбу против
краља Стефана Дечанског, 1321.
У време угарског напада, цар Душан са својом војском и двором, 1354. године, борави „на Брусници под Рудником“ где издаје и
једну повељу.76 Тврдња да се цар Душан при писању повеље налази
„на Брусници“ опомиње да је у питању река Брусница имајући у виду
сличне формулације „на Расине“, „на Модрој“, „на Топлици“ или
„на Моравја“, у повељама кнеза Лазара, кнегиње Милице и деспота
Ђурђа.77 Орбини каже да су том приликом страдали предели Ломница и Рудник. Угарски краљ Лудвиг је извршио нов напад на Рудник,
1359. године, који је пао у његове руке. Убрзо се повукао пред царом
Урошем.78 Од 1367. године Рудник се налази у поседу жупана Николе
Алтомановића, а потом, од 1373. у трајном је поседу кнеза Лазара,
његовог сина, деспота Стефана и све до пада српске државе.
На планини Рудник су још од антике били рудници. О експлоатацији бакра се појављује извор 1321. године, а о вађењу олова постоји
само један помен. И о рудницима сребра, који су били најбројнији,
Ж. Андрејић, Средњовековне земље и жупе данашње Централне Србије, стр. 16.
С. Новаковић, Законски споемници, Београд 1912, стр. 428. Река је добила име
зато што пролази кроз планински и брдски крај богат биљком брусницом. (*** Речник САНУ, II, 1962, стр. 220)
77
С. Новаковић, Законски споменици, стр. 336, 519, 763, 764, 770; Љ. Стојановић,
Старе српске повеље и писма, I, Београд 1929, стр. 198.
78
М. Динић, За историју рударства у средњовеовној Србији и Босни, Београд 1962,
стр. 5.
75
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има само индиректних података, из 1429. и 1443. На Руднику је још
од краља Драгутина постојала врло значајна ковница новца: грошева
Рудничких. Ова ковница кује и за краља Владислава II, цара Душана,
Николу Алтомановића, деспота Стефана и Ђурђа Бранковића. Из извора не знамо која је права имао руднички господар, војвода Никола
Зојић. Његове поседе је преузео кнез Стефан а Сребрница са црквом
Св. Николе и селима дата је манастиру Св. Пантелејмона на Атосу.
У Сребрници је деспот Стефан одржао државни сабор, 1426. године.
Само име Сребрнице упућује да је ту вађена руда сребра. Рудник сребра „у рудничком метоху“, на Руднику и у Каменици, имао је и челник
Радич.79
Тврђаве Рудник и Островица су са суседним мањим утврђењима представљале снажан систем одбране јер су богатства ових места
била на мети напада Угара и Турака. Острвица се први пут помиње
1323–1324. године у рату између краља Стефана Дечанског и противкраља Владислава II. Турци су заузели и разорили Острвицу, 1438.
а деспот Ђурађ је обнавља, 1444. године. Турцу су је трајно освојили
1454. Руднички кефалија Петар Бољадиновић се помиње 1402. године.
80

Кроз Брусницу су пут Рудника пролазили врло важни трговачки и војни путеви. Дубровачки и улцињски трговци су преко Рудника и Београда ишли у Угарску, 1433. године. И Дубровчани из Новог
Брда и Приштине су долазили у Рудник.81
Град Рудник је имао посебан статус и закон, а Островица је
била главна тврђава у одбрамбеном систему овог важног подручја.
Рудник, а ни Острвица, не припадају жупи Брусница. Под Островичку „власт“ је морала бити и жупа Брусница. У изворима се само помињу њена села: Вракиевштица, Бјалука и Осиаци, која припадају
градачком митрополиту Венедикту (око 1450) и Стромово, Мариновац и Гунсановце, која припадају великом логотету Стефану Ратковићу (1458). На другој страни, митрополиту Венедикту припадају
у Борачкој власти села Друга Вракиевштица, Граховац и Коњуша.82
Може се претоставити да су брусничка села у Островичој власти припадала неком другом властелину, рецимо, Косијерићима, али о томе
не знамо јер њихове повеље нису сачуване.
Жупско средиште Брусница је била велико село које се касније
поделило на Малу и Велику Брусницу и Скобаљ – Жарковац. У њој је
Исто, стр. 10–21.
Исто, стр. 21–22, 14.
81
М. Спремић, Деспот Ђурађ и његово доба, Београд 1994, стр. 598, 642, 710.
82
М. Динић, Власти за време Деспотовине, Зборник Филозофског факултета X–1,
Београд 1968, стр. 237–238.
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црква која је претворена у манастир Пречисте Богородице. Овај манастир је касније познат под именом Врбово.83 Уз Брусницу је била
жупска тврђава Неваде – Неводи (castrum Nouady), данас на вису Градина у истоименом селу. Тврђаве Неваде и Честин је напао мачвански бан Петар Перењи, 1397. године. Овај напад је доведен у везу
са свргавањем рудничког војводе Николе Зојића који се повукао у
Островицу.84 Никола се побунио против кнеза Стефана Лазаревића,
замонашио се са супругом и четири кћери и отишао у манастир.85 То
је једини помен жупске тврђаве Неваде што би значило да је том приликом трајно разорена. У том смислу треба ценити у том периоду и
судбину жупског средишта Бруснице.
У рудничком метоху, велики челник деспота Стефана, Радич
Поступовић, 1428–1431. године, свом манастиру Враћевшниици је
приложио села: Горњу и Доњу Враћевштицу, Грасовац – Красовац,
Коњушу, заселак Осјаци, Брестово, Кукавље и Белућу.86 Красовац је
данашње село Красојевац, а Брестово је по свему Брезовац у долини
реке Драгобиље. Оба села се појављују у турским пописима.87
У подрудничком селу Мајдану, који је по легенди некада био рударска варош Сребрница,88 унутар остатака мале цркве, у ктиторском
гробу пронађен је луксузан сребрни прстен са натписом Никола Косиер. Прстен је датован у прву половину XIV века.89 Из изјаве Дубровчанина Ђурађа Рабшића коју је дао, 1457. године, у присуству сведока и
рудничког скупа – кнеза и властеле рудничке, види се да се он одрекао
свог поседа у корист свог рођака, кнеза Оливера Косијерића.90 За Оливера је претпостављено да је потомак рудничког властелина Николе
Косијера.91 Може се само претпостављати у ком сродству су били Косијерић и Рабшић. Имајући у виду постојање Николе Косиера, још у
првој половини XIV века, нису били рођаци по мушкој линији. Пре
О. Зиројевић, Цркве и манастири на подручју Пећке патријаршије до 1683. године,
Београд 1984, стр. 82.
84
С. Ћирковић, Неваде – непознати утврђени град у Србији, Историјски гласник
1–2, Београд 1995, стр. 13–21.
85
Ж. Андрејић, Црква Светог Николе у Рамаћи, стр. 217–220.
86
Г. Шкриванић, Властелинство великог челника Радича Поступовића, Историјски
часопис XX, Београд 1973, стр. 135.
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Б. Челиковић, Властелинство манастира Враћевшнице и поседи великог челника
Радича у рудничком крају, Духовне речи, Горњи Милановац 2001, стр. 90–92.
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М. Филиповић, Таково, стр. 232.
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Д. Мадас, Сребрни прстен рудничког властелина Николе Косијера, Саопштења
XXII–XXIII, Београд 1991, стр. 177–181.
90
М. Динић, За историју рударства у средњовековној Србији и Босни, стр. 14.
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ће бити да Ђурађ Рабшић није имао мушке потомке и да се одрекао
поседа у корист своје сестре или ћерке, која је била удата за рудничког кнеза Оливера Косијерића. У турском попису из 1476. године у
Руднику су уписани „Оливер, син кнеза“ и „Стефан, син Оливеров“.
Кнез, чији је син Оливер, може бити некадашњи кнез Оливер Косијерић који се помиње само 19 година раније у овом граду. Али може
бити и неименовани кнез, син кнеза Оливера Косијерића, који има,
такође, сина Оливера. У том случају је Оливеров син Стефан, унук
тог неименованог кнеза.
Жупска област реке Деспотовице у јужној подгорини Рудника може се довести у везу са несталом повељом манастира Ресаве
деспота Стефана.92 После открића ктиторских гробова властелинске
породице Косијер (Николе Косијера и рудничког кнеза Оливера Косиерића) у цркви села Красојевац,93 а имајући у виду да је ово село
припадало великом челнику Радичу Поступовићу у доба деспота Стефана,94 одбаченo је народно веровање и претпоставка да је у овој цркви сахрањен деспот Ђурђе. Мајдан са рудником, Неваде и Брусница,
у којој је боравио цар Душан, 1354. године, крај Деспотовице, могу
бити део Деспотовог метоха.
Из поменутог се да закључити да је у време српских деспота
дошло до промена имена реке Бруснице у Деспотовица.95 На Деспотовици је формирано ново насеље које је названо Деспотовица, 1852.
године, а већ 1859. је прозвано Милановац.96 Поток и потес Жупањевац у Такову опомињу на посед брусничког жупана. И Таково се налази око реке Дичине.97 Реална је претпоставка и да река Дичина,
која се улива у Брусницу, припада истоименој жупи. На овај начин се
оживљава постојање реке Бруснице и истоимене жупе. До нас је под
аутентичним старим именом допрло једино село Брусница. По свему,
Брусница је у средњем веку имала функцију жупског средишта.
Анализа турских пописа села некадашње жупе Брусница,
1476–1516. године, упућује на то да овај крај има 38 села са 687 домова. Може се претпоставити да област има само око 4.500 становника.
Процес исламизације је био тек у зачетку, укупно је 19 муслимана (Таково 6, Хрељинци 4, Шилопај 7, Озрем 2, Семедреж 1, Љутовница 2).
Ж. Андрејић, Реконструкција метоха цркве Св. Тројице деспота Стефана у Ресави, Српски средњи век, V, Деспотовац 2014, стр. 114.
93
Д. Мадас, Сребрни прстен рудничког властелина Николе Косијера, стр. 177–181.
94
Г. Шкриванић, Властелинство великог челника Радича Поступовића, стр. 135.
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М. Филиповић, Таково, стр. 102–103.
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Регистроване су само две мезре, села која су постојала раније. Вероватно је постојало раније и село Дичина. Тако се долази до тога да је
пре 1459. године жупа Брусница имала 41 село, један манастир и дванест цркава. Пописано је 28 млинова (Хрељинци 4, Брезна 2, Озрем
2, Неваде 2) и 14 ваљарица (Озрем 2, Сутјеска 4, Семедреж 7, Неваде
1). Једино се у Леваји помиње ковач.
Појава попова у Бершићу, Ружићима, Горњој Дренови, Средњој
Јабланици Невадама и Дичини опомињу на обновљене цркве (6) а не
на новоизграђене јер је то било забрањено. То значи да су ове цркве, а
можда и још нека, постојале и пре 1459. године. Врло је важна појава
јединог манастира у Малој Брусници ако се има у виду старо жупско
средиште. У Брусници је био жупски трг са пазаром, а годишњи панађур се одржавао о неком Богородичином празнику, манастирској
слави.
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Živojin R. Andrejić
Medieval district of Brusnica and turkish
prefectures Morava and Rudnik
Summary
The river Brusnica and the district bearing the same name was mentioned in the
Tzar Dusan’s Chart in 1354; the fortress Nevodi around 1397. In those days there was the
destruction of Nevodi – Nevada fortress. Later on, during the reign of the Serbian despots,
the Brusnica river was renamed into the Despotovica. Serbian medieval district of Brusnica, with its centre in Brusnica contained at least 38 villages, two silver mines, Nevodi
fortress, a monastery, twelve churches, numerous mills, smiths and coinages.
A very important road went through this district and consequently, its history was
closely related with the one of Rudnik, the cities and the silver mines. All the evidence
leads to the conclusion that this area of medieval surroundings of Rudnik mountain suffered devastation and demographic decrease in 1454–1476.
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СТРАДАЊЕ СТАНОВНИШТВА СРБИЈЕ И
УЖИЧКОГ ОКРУГА У ПРВОМ СВЕТСКОМ
РАТУ 1914–1918.
Поводом 100 година од завршетка Првог светског рата

Апстракт: У прилогу су приказане борбе српских армија и ужичке војске 1914. и 1915. у одбрани отаџбине од аустроугарске војске и
повлачење српске војске на Крф. У раду је дато страдање цивилног
становништва Србије на примеру ужичког краја у току борбених операција и под окупацијом. Окупатори (Аустријанци, Мађари, Немци
и Бугари) вршили су терор над становништвом и до тада невиђену експлоатацију материјалних добара. То је изазвало несташицу
свих животних намирница, па и појаву глади, што је довело до велике
смртности цивилног становништва. Сем тога, окупатор је интернирао преостало продуктивно становништво, терао на кулук и друге обавезне радове. Интензивно је радио на денационализацији путем
пропаганде и образовног система.
Кључне речи: Српска војска,Ужичка војска, Први светски рат,
Церска, Колубарска битка, окупација, интернирање, Солунски фронт
На Видовдан 28. јуна 1914. у Сарајеву, члан Младе Босне, Гаврило Принцип, убио је аустроугарског престолонаследника Франца Фердинанда, што је био повод за објаву рата Србији од стране
Аустроугарске 28. јула. 1914. Између атентата и објаве рата биле су
консултације са Немачком, због евентуалног уплитања у сукоб Француске, Енглеске и Русије. Чим је стигла вест о руској мобилизацији,
Немачка јој је објавила рат 1. августа, а потом у размаку од по два
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дана и Француској, Белгији и Енглеској. Супростављеност интереса
Великих сила, изазвала је Први светски рат.
Аустроугарска је желела да постане господар Балкана који би
је приближио Солуну. На том путу сметала је Србија коју је требало
уништити. Политика застрашивања и геноцида српског народа имала
је подлогу у посебном упуству Врховне команде у Бечу – да се према стновништву Србије не сме имати никакве милости. То упутство
потписао је генерал Хорштајн, а издато је непосредно пред напад аустроугарских трупа на Србију. „Браћо војници, ми ћемо се ускоро наћи
у једној земљи чији је народ гори од најгрознијег варварина; уколико
би вас задесила та несрећа да паднете у њихове руке, онда можете
рачунати са најјезивијим поступцима. Носеви и уши биће вам одсечени, очи ископане; вода ће тамо бити отрована, такође и храна; зато
вам наређујем да према овој банди немате никакве милости, већ да
све што је српско уништавате и сваког ко српски говори, без даљег
стрељајте. При уласку у градове и села дужност вам је да у првом
реду похапсите све високе и најугледније личности, као државне чиновнике, свештенике и учитеље и у присуству свих одмах обесите из
сваке групе по тројицу.“
Официри су се држали ових упутстава. Систематска пропаганда широм Монархије створила је климу за масовне злочине до тада
незабележених у историји. Напад аустроугарске војске на Србију је
почео 12. августа 1914. године из правца Босне. Српска војска бројала је 450.000 војника подељених у три армије под командом генерала Петра Бојовића, Степе Степановића и Павла Јуришића, Ужичке
војске и трупе одбране Београда.1 Аустроугарска војска је 12. августа
створила мостобран код Лознице, а следећег дана и код Љубовије.
Највећи терет напада поднеле су јединици Треће армије, односно њена Дринска дивизија првог и другиг позива. Оне су затвориле
простор аустријским трупама у продору према Ваљеву и Ужицу, што
је омогућило преоријентацију српских јединица за одлучујућу битку
у долини Јадра и планине Цера. Из правца Љубовије наступила је
12. брдска бригада под командом генерала Келзера. Супротставила се
тој бригади само једна чета трећепозиваца Треће армије. Суочени са
надмоћнијим непријатељем, повукли су се према Дебелом брду ради
затварања правца Рогачица – Ваљево. У Бачевце су стигли 18. августа. У свом наступању кроз рачански крај 19. августа, починили су
нечувена зверста и искалили бес и мржњу убијањем недужних људи,
углавном стараца, жена и деце.
1

Војна енциклопедија, Београд 1958, 176.
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Страдање становништва Србије и Ужичког округа у I светском рату
На самом улазу у село убили су Радосава Јевтовића, Јеротију
Перишића, дечака Милоја Илића, свештеника Антонија Обрадовића,
председника општине Стрновске Митра Вучићевића, Борисава Ђукановића, Дргомира Милутиновића, Маринка Вучићевића, Маринка Лазића, Војислава Митровића и Омера Карадаревића. У дану су
заклали супружнике Игњата и Неранџу Панић, а затим 30 стараца,
жена и деце из Стрмова и Доњих Кошаља затворили су у шталу и
запалили. У свом даљем наступању, према Рогачици и Дебелом брду
у Јаковцу, заклали су Божидара Игњатовића, а у Скакавцима – Владислава Митровића. Наступајући даље, агресори ухватише, истераше на Прокоп и заклаше старце: Ракић Косту, Спасојевић Мијаила,
Тодоровић Игњата, Тодоровић Радича, Тодоровић Симеуна и Ђурић
Стевана, док су Сава Арсенијевића из Жегиња, Зарију Милићевића из
Доне, живе спалили.2
Џон Рид, амерички репортер, који је пратећи српску војску
присуствовао свим већим операцијама, забележио је нешто од страхота којим је било изложено недужно становништво: „На једној слици
снимљено у Лешници, видело се више од 100 жена и деце, ланцима
заједно повезаних, с главама одсеченим и набацаним на гомилу. У
Кравици су старци. Жене и деца били мучени, а онда искасапљени.У
Јерменовцу је педесет особа било сатерано у један подрум и живо
спаљено... Сто грађана Прњавора везаних утерали су у једну кућу.
Онда су кућу запалили, а убили оне који су покушали да беже.“3
На падинама Цера, српска војска је дочекала главнину аустроугарске војске. У страховитој бици између 15. и 16. августа на Церу,
српска војска је извојевала прву савезничку победу у Првом светском
рату. Наредних дана гонила је на Дрини и Сави аустроугарску војску,
да би коначно 24. августа 1914. са своје територије протерала и последњег непријатељског војника.
Аустроугарска војска се повукла преко Дрине у нереду, не
пружајући отпор.Непријатељ је за собом оставио пустош и разорене
објекте. Приликом проласка српске војске, гонећи непријатеља преко
Злодола и Дуба, „указиваше се на сваком кораку непријатељски варваризам...“ Код општинске суднице у Злодолу беше велики неред, све
ствари растурене и поломљене, цела архива поцепана и разбацана око
суднице, прозори разлупани, а исто тако и на школи у Злодолу. Нешто
даље у Пилици: „И овде, у школи пиличкој и око ње страшна пустош
Општина Бајина Башта, Матичне књиге умрлих 1914 –1945, села Стрмова. Парохије горњотрешничка и парохије Гвоздачка.
3
Војни архив, к. 86, ф12, бр. рег. 20/12.
2
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и нечистоћа.Уопште на све стране ужасна слика непријатељског вандализма. Свуда разбуцане и поломљене школске ствари, прозори и
врата.“4
Није дуго потрајало, друга аустроугарска офанзива на Србију
почела је 8. септембра 1914. године на средњој Дрини, а затим и из
Срема. Почеле су огорчене борбе на дугачком фронту Шабац – Вишеград. Трећа српска армија била је потиснута с полазних положаја,
развиле су се крваве борбе на Гучеву, Борањи, Јагодњи и Мачковом
камену. Прве веће борбе Ужичани су водили у саставу Дунавске дивизије на Малом Ражњу 15. септембра, 16. и 17. септембра на одсеку
Подгорје – Милетина, 21. и 22. септембра на Мачковом камену, тешке
борбе имају трагичан завршетак. Велику победу над непријатељем
извојевала је Ужичка бригада на Крстацу 22. новембра 1914.
Почетком новембра у српској војсци осетио се замор и малаксалост. Није било резерви за попуну јединица. Посебан проблем
био је недостатак артиљеријске муниције. Ту ситуацију искористио
је непријатељ и предузео офанзиву широких размера. Друмови широм Западне Србије су били закрчени избеглицама. Паника се ширила
свуда, чак су и официри, због великих губитака у људству, почели да
губе веру да је спас могућ. Дефетизам, дезертерство и недисциплина
захватили су српску војску. Долазак велике пошиљке артиљеријске
муниције5 из Француске поправио је пољуљан морал српске војске.
У наступању за српском армијом у другој офанзиви на Србију,
аустроугарска војска је вршила злочине над цивилним становништвом,
над заробљеницима и рањеницима. Арчибалд Рајс, швајцарсаки криминолог и професор Универзитета у Лозани, који је за време рата истраживао злочоне против српског народа, бележи: „Приближавамо
се Шапцу и већ се види да су овуда прошле трупе Франца Јосифа
по запаљеним кућама и пластовима сена. Ту у Јовановцу искасапили
су четрдесет српских заробљеника и рањеника. Најзад улаз у Шабац
обележен је потпуно изгорелим касарнама. Из цркве, разбојници су
искасапили велики број сељака и варошких становника и потрпали
њихове лешеве у заједничку рупу. Идући из Крупња у Пецку, свуда на
свим висовима и свим долинама, чује се болни лелек мајки које плачу
на гробовима своје поклане деце.“6
Архив Србије – Министарство просвете, ф. 50/8, 1919
Дорада артиљеријских граната морала се преправљати у Крагујевцу, у Војном Заводу
6
Арчибалд Рајс, Шта сам видео и преживео у великим данима – саопштење једног
пријатеља из тешких времена, Београд, 1928, 80
4
5
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Српска врховна команда, због болести генерала Петра Бојовића, поставља за команданта I армије генерала Живојина Мишића.
Путем према Мионици, генерал Мишић се уверио да је све
много горе и безнадежније него што су показивали извештаји који су
пристизали у Врховну команду. Групе војника безвољно су се вукле
друмом, препуним натоварених сељачких кола, жена, деце и старијих.
Народ је испред агресора понео са собом све што је могао. Стада оваца и крупнија стока правили су још већу гужву.
У Мионици је по кратком поступку завршио примопредају
дужности генерал Петар Бојовић. У наредна два–три дана генерал
Живојин Мишић је без предаха радио на консолидацији I армије.
Заузимањем Маљена, Аустроугари су угрозили делове одбране I армије на тзв. Сувоборској стратегијској греди. Губитком Врач
брда и Човке, на фронту II армије, цела I армија се нашла у критичној
ситуацији. Свативши да је крајње опасно задржати I армију и даље у
том положају, командант I армије, генерал Живојин Мишић, наредио
је командантима дивизије да припреме своје јединице за повлачење
на положаје испред Г. Милановца. Настало је тродневно затишје на
фронту. У том периоду војници су се одморили, најели, а из Крагујевца је пристигло двадесет хиљада артиљеријских граната које су биле
на доради.7
Осећајући да је борбени дух аустроугарских јединица веома
слаб, и да су, и поред сталних напредовања, изгубиле убојитост коју
су имале, уз сагласност Врховне команде, генерал Мишић наредио је
3. децембра 1914. I армији почетак противофанзиве, што је подстицајно деловало на остале армије, посебно на Ужичку војску. Изненађена,
збуњена, деморалисана војска агресора почела је да одступа у нереду
јер је била потучена у Колубарској бици. Аустроугари су покушали да
зауставе српску офанзиву без успеха.
До средине децембра 1914. године ослобођена је Србија. Аустроугарске армије протеране су преко Дрине у Босну и преко Саве у
Срем и тако је завршена прва ратна година. Иако је Србија из ратних
операција 1914. године изашла као победник, људске и материјалне
жртве које је поднела нису се могле надокнадити. Сем тога, најпре
војску, а затим и цивилно становништво захватила је епидемија пегавог тифуса кога су пренели аустроугарски болесни војници у болницама где су били смештени српски рањеници и болесници, која је однела више жртава од губитака на бојном пољу. Епидемија се појавила
Гранате добијене из Француске нису одговарале српским топовима, те је била
потребна преправка
7
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у октобру 1914, а достигла врхунац у фебруару и марту 1915. године.
Смртност се кретала од 20% на почетку, да би на врхунцу кризе достигла 60% оболелих. За шест месеци колико је болест харала, умрло
је 135.000 војника и цивила.8
Аустро–немачка офанзива по трћи пут на Србију, са око 800
000 војника, почела је 6. октобра 1915. године, великом артиљеријском ватром, после чега је агресор почео форсирање Саве, Дунава и
Дрине. Жестоке борбе су вођене целом линијом напада, али је најжешћа била код Београда. Ноћу између 13. и 14. октобра, Бугарска је
без објаве рата напала Србију, чиме се ионако тешка ситуација још
више погоршала. Борбе које су вођене у одступници, углавном су
имале за циљ добијање у времену како би се остали делови српске
војске могли у реду повлачити.
И поред херојске одбране, многе околности наговештавају да
ће Србија морати да пристане на сепаратни мир и предају. Међутим,
морал војске у неповољним искушењима превазилази таква очекивања. Влада и Врховна команда одлучују да се повлачење војске и
избеглица обави преко Црне Горе и Албаније, ка Јадранском мору, на
линији Скадар – Драч, где је према обећањима требало да их прихвате
савезнички бродови и превезу у Грчку на острво Крф.
Војска и велики број избеглица кренули су у изгнанство какво
савремена историја није забележила. Десетковане армије, и уплашен,
уморан и гладан народ очекивала су беспућа Проклетија, заседе Албанаца, снежна мећава и смрт. На трновитим стазама, по тегобном
времену, по мразу и вејавици, преко кршевитих стрмих превоја, непроходних и стешњених урвина, заувек су остајали погинули рањени,
болесни и гладни народ и војници.
Мајор Миливоје Млађеновић, командир 3. чете 1. батаљона,
о повлачењу регрута кроз Албанију, између осталог осталог, пише:
„Најтрагичније ји било повлачење регрута кроз Албанију. Било их је
око две хиљаде и више. Кроз Албанију нису сви могли да иду, многи
су били исцрпљени, и нису могли колоне стизати. Албанци су их из
заседа убијали и пљачкали. Око пола таквих је остало на путу. Она
половина што је дошла на Крф од ње се велики бројх разболео па су
на лађама отерани на острво Видо и више се нису вратили. Од наведеног броја једва да је преживела једна четвртина. Од Ужичког војног
округа, колико је регрута пошло, само нас двојица преживели смо, ја
из Качера и Радован Стојановић из Мачката и нико више.“9
8
9

Милош Јанковић, Војвода Живојин Мишић, 124.
Ратни дневници Ужичана 1912–1918, Ужице, 1995, 144.
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После тешког повлачења по беспућу и хладноћи, без хране и
станишта, проређене српске армије и избеглице стигли су на Јадранско море, али њиховом мучењу није било краја. У околини Скадра и
Љеша настала је критична ситуација. Бродове са храном у Медунском
пристаништу тукли су непријатељски авиони. Стога је српска војска,
иако јако исцрпљена, морала без хране продужити марш дуж беспутног и подводног Јадранског приморја ка Драчу, где је један део укрцан
у бродове и превезен на острво Крф, а други је продужио ка Валони,
одакле је бродовима пребачен на Крф, а из њега у Солун. Било их
је око 150.000 бораца који су у лето 1916. године запосели положаје
центра Солунског фронта.
О повлачењу српске војске кроз Албанију, мајор Миливоје
Млађеновић, између осталог, пише: „Крећемо кроз Албанију, успут
мртви коњи и војници.На неким местима видимо мртвог коња и војника крај њега, чучи и бритвом чачка од мртвог коња месо и једе. Ово
није једини случај, стално смо овај призор гледали успут.“10
О страдању младих војника, Ужичанин, капетан Симо Поповић, између осталог, казује: „Бугари на целом фронту јаким снагама
нападају. Страшно смо заморени, досади нам неспавање. Идемо, дремамо и спавамо у ходу. Продужисмо даље одступање. Сутрадан десно
и лево пролазимо гробове наших регрута. Друго јутро наиђосмо на
тројицу крај огњишта без ватре где јече. Неодређено одговарају, малаксали од тифуса леже. Ми једва себе носимо. Прођосмо их. Мало
касније гледам с брега како их Бугари убише... Три намучена живота.11
У току јануара 1916. године, српска војска која је успела да
пређе преко Албаније прикупљена је на Крфу. За време повлачења
преко Албаније изгубила је око 143000 војника и цивила.12 На Крфу
умирање изнурених војника од тифуса није престајало. Ради лечења,
болесници су пребацивани на острво Видо на коме је умрло око 5400
војника и цивила.13 Пребацивање српских армија са Крфа у Солун
завршено је почетком маја 1916. године. Српске армије запоселе су
положаје центра Солунског фронта, где су биле француске и енглеске
трупе.
Окупација Србије и Ужичког краја почела је првих дана новцембра 1915. године и трајала до новембра 1918. године. Због отпора
који је пружен анексијом Босне и Херцеговине, Сарајевског атентата
и пораза аустроугарске војске у офанзивама 1914. године, окупатор
Исто
Мемоари Сима Поповића, Ужице, 2015, 55.
12
Петар Опачић, Србија и Солунски фронт, Београд 1984, 55.
13
Миливоје Алемпијевић, Солунски фронт, Београд 1967, 76.
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је у Србији проводио политику застрашивања и геноцида над становништвом, услед чега је упрошћен ратни судски поступак, затим су
провођене присилне евакуације и створени концентрациони логори.
Аустроугарске власти су најпре конфинирале и интернирале са
окупиране територије знатан део српског цивилног становништва и
држале га највећим делом, до завршетка рата. Нови талас масовног
интернирања био је изведен почетком 1916. године, по запоседању Србије. Практично без изузетка, скоро целокупно мушко становништо,
старости преко 17 година, одведено је у логоре под изговором да су
војни обвезници. Из ужичког краја у логоре и радне бригаде отерано
је 1.157 из готово свих општина. „Добротом“ истих власти вршена је
репатријација оних раније интернираних. Враћено је кућама 287 лица
из ужичког округа. Део је потпуно ослобођен, а други су упућени у
радне батаљоне.
Страдање цивилног становништва у Србији илуструју и подаци о бежанији, нарочито у 1915. години када је из ужичког округа
кренуло око 75.000 цивила. Особито је био огроман помор у заробљеништву и интернацији, „не само од заразе које су готово трајно беснеле и које Аустроугарска није хтела угушивати, јер о заробљеницима
и интерниранима није водила рачуна ни колико о псима“ (Драгиша
Лапчевић). 14
У заробљеништву је страдао велики број српских војника,
81.214 лица. Један број је убијен, један је умро услед слабе хране,
разних болести и хладноће, а један је оставио своје кости на радилиштима. Врхунац окрутности било је једно вешење у Ужицу и Бајиној Башти. У Ужицу на Доварју обешен је Вељко Танкосић, свештеник из Дивљаке, због наводног оружаног отпора војним властима и
убијања аустроугарских војника; убијени војници, комите, дотерани
су у колима и изложени да би се грађани застрашили. У једној потери
аустроугарски војници успели су да убију из заседе комиту15 Радоја
Ћосовића, а ухваћен је комита Здравко Милекић, калуђер Манастира
Раче. На пијаци у Б. Башти, спремљена су вешала и народ дотеран да
присуствује вешању. Међутим, Милекић је успео да побегне, а обешена је на пијаци само Драгиња Китић из Луга.
Отпор становништва ужичког краја јављао се као реакција на
терор, насиље и пљачку окупационих власти. Уз пљачку за рачун државе, аустроугарске власти су пљачкале и за свој рачун. Вршена је масовна економска експлоатација, безобзирно се експлоатишу природна
14
15

Драгиша Лапчевић, Окупација, Београд, 1922, 52.
Комите су биле одметници од окупаторске власти.
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богатства, безобзирно се секу шуме на Тари, пљачкана су домаћинства путем реквизиције16, одузимају се племенити метали, пљачкани су манастири и цркве са којих су скидана звона итд. Окупациона
власт је допуштала и све чинила да домаће становништво страда од
власти. Према подацима Црвеног крста у Србији је од глади страдало
око 5000 лица. Убрзо се вест о глади у Србији проширила по свету, па
су америчке, швајцарске и холандске добротворне организације понудиле своју помоћ. Међутим, то није зауставило бахатост окупатора.
Они су редовно пописивали засејане површине и културе на њима и
процене могућих приноса. Жито и други пољопривредни производи
и стока и сточни производи су обавезном откупу, по нижој цени од
тржишне.
Током окупације провођена је интензивна денационализација
и асимилација у јавној комуникацији, школама, администрацији,
просвети и култури. Када су у другој половини 1916. године школе
биле поново отворене, уместо дотадашњих наставника доведени су
учитељи из Монархије. Сви национални садржаји избачени су из уџбеника, учено је о Монархији и њеним достигнућима цивилизације и
културе.
Током Првог светског рата Србија је изгубила војнике и цивиле, 1. 247 435 лица, односно 28% од целокупног броја становника на
почетку рата.
Предратна Србија, у старим границама које је имала 1910. године, имала је 2. 911 701 становника, и по попису 1921. године 2.595
430, мање за 316 271 лице, односно процентуално 11%. У ужичком
округу губитак становништва 1916. године, у односу на пописе из
1910. године, износио је 32 702 лица.

16

Реквизицијом ништа није плаћано.
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Закључак
Први светски рат и окупација Србије оставиле су велике материјалне штете и нанели огромне људске жртве. Окупатор је попалио куће, уништио је пољопривредни инвентар, умањио сточни фонд,
опљачкао домаћинства. Био је велики број инвалида, ратне сирочади и породица без хранитеља, а веома мало способног становништва. Велики проблем је био исхрана становништва. Однос окупатора
према становништву у окупираној Србији и његови поступци према
заробљеним и рањеним српским војницима и интернирцима и цивилним лицима допринеле су да је рат постао тотални на релацији окупатор – народ. У покореној Србији и ужичком крају становништво је
свим средствима, пасивним пружањем отпора, организовањем оружаних побуна и диверзија, а при крају рата и отвореним учешћем у
борби против окупатора, давало свој допринос напорима својих и савезничких армија у ослобођењу земље. Међутим, многи а посебно
у у ужичком крају, нису дочекали слободу, јер је у новембру 1918.
године поред харала једна од најсмртоноснијих епидемија у историји
човечанства – шпанска грозница. Била је погубна за младе од 20 до 40
година. Страдале су читаве породице.
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Напомена: табеле преузете из Миодраг Д. Глушчевић, Привредне прилике у ужичком крају у току Првог светског рата, Историјска баштина 23, Ужице 2014. 30–38.
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Suffering of population of Serbia and Užice county
in World War I 1914–1918.
Summary
World War I and the occupation of Serbia left great material damage and caused
massive human casualties. The occupier burnt houses, destroyed the agricultural inventory, reduced the livestock fund, looted the households. There was a large number of
disabled people, war orphans and families without foster care, and very few capable people. The big problem was the diet of the population. The attitude of the occupier towards
the population in the occupied Serbia and its actions towards the captured and wounded
Serbian soldiers and internees and civilians contributed to the war becoming total. On
the relation the occupier – the people. In subjugated Serbia and Užice, the population, by
means of passive resistance, organizing armed rebellions and diversions, and at the end of
the war also openly participating in the struggle against the occupiers, contributed to the
efforts of their own and the allied armies in liberating the country. However, many, and
especially in the region of Užice, did not live long enough to enjoy freedom because in
November 1918, they were victims of one of the most deadly epidemics in the history of
humanity – the Spanish fever. It was devastating for young people aged 20 to 40. Whole
families died.

92

УЖИЧКИ ЗБОРНИК, бр. 42 (2018) стр. 93-124
PROCEEDING OF UZICE, vol. 42 (2018) pp. 93-124

др Живота МАРКОВИЋ			
94(497.11)"1914/1918"
историчар			
930.25:314.117(497.11)"1915/1918"

СТАНОВНИШТВО УЖИЧКОГ ОКРУГА И
ЊЕГОВ ПОЛОЖАЈ ЗА ВРЕМЕ АУСТРОУГАРСКЕ
ОКУПАЦИЈЕ 1915–1918. ГОДИНЕ

Апстракт: У досадашњој обради периода Првог светског рата
у историографији, а и иначе, претежно су истраживане и обрађиване теме које се односе на борбе и војне операције. Такав је случај и са
ужичким крајем.
У овом раду аутор се определио да, на основу досадашњих истраживања и сопствених сазнања, дâ макар и скроман допринос пот–
пунијем сагледавању положаја и живота становништва у Ужичком
округу за време аустроугарске окупације 1915–1918. године. У раду се
из тих разлога не говори о учешћу ратника овога краја у војним операцијама и борбама које је за време Првог светског рата водила српска
војска са непријатељем. Тежиште рада је на систему окупационе уп–
раве и њеном односу према становништву, с посебним нагласком на
стање у позадини и животу народа.
На почетку рада аутор указује на аустроугарску окупациону
управу и њене органе у округу и срезовима. У наставку су дати подаци о односу окупатора према становништву, ограничавању његових
грађанских и политичких права и увођењу окупационих прописа и режима. Изнети су и подаци о бројном стању становништва у округу
према пописима из 1910, 1916. и 1921. године и приказани људски губици за време рата. Посебно је указано на однос окупационе власти према ратним заробљеницима и интернираним лицима. Део рада односи
се на административне, разне принудне и казнене мере: одузимање
оружја и металних предмета, реквизиција, конфискација, пљачка
имовине, кулук и други видови принудног рада, порези и разне фискалне намете и мере у области привреде у току окупације. У завршном
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делу рада дати су подаци о последицама рата и окупације: болести и
епидемије, глад, појачана смртност. Посебно је указано на случајеве
спонтаног и тихог отпора становништва окупатору и на боравак и
страдање групе комита из Топлице 1917. године на тромеђи моравичког, ариљског и драгачевског среза.
Кључне речи: рат, војска, окупација, ратни заробљеници, интернација, Србија, Аустрогарска, Ужички округ, становништво, окупациона власт, затвор, принудне мере, епидемија.
Рат који су у лето 1914. године отпочеле Аустроугарска и Немачка против Србије, а у октобру им се придружила и Бугарска, завршио се војним сломом од вишеструко надмоћних непријатеља.
Угрожена са три стране, војска Србије са носиоцима државног суверенитета повукла се према Косову и северном делу Албаније. До
децембра 1915. године непријатељ је заузео целу Србију.
Победнице Аустроугарска, Немачка и Бугарска, запосевши територију Србије у јесен 1915. године, од првог дана настоје да своју
војну победу искористе и остваре трајне територијалне, економске и
политичке претензије у односу на Србију. Крајем новембра, Србија
је била подељена на две окупационе зоне – аустроугарску и бугарску.
Део Србије западно од Велике Мораве припадао је Аустроугарској а
источни Бугарској.1 Немачка као најјача чланица централих сила није
имала своју окупациону зону, већ такозвану „етапну зону“ за одржавање везе са својим трупама на положајима испод Солуна. Осим тога,
добили су право да привремено користе руднике, железнице и природна богатства у долини Јужне Мораве и Вардара.2
На делу Србије који је припао аустроугарској окупационој зони
образован је Војни генерални гувернман са седиштем у Београду. Он
је руководио окупираном српском територијом. Обухватао је 13 управних јединица, и то: град Београд и област Београд, и округе предратне Србије: Шабац, Ваљево, Горњи Милановац, Крагујевац, Смедерево, Чачак, Ужице, Пријепоље, Нови Пазар, Крушевац, Косовска
Митровица.3 На њиховом челу налазиле су се окружне команде као
окружна заповедништа, а имале су и разна одељења, гувернмана. Са
незнатним променама ова организација остала је до 1. новембра 1918.
године када је Гувернман стављен под војну контролу. Окупационе
Петар Опачић, Србија и Солунски фронт, Београд 1978, стр. 44.
Андреј Митровић, Србија у Првом светском рату, Београд 1984, стр. 326.
3
Андреј Митровић, Продор на Балкан и Србије 1908–1918, Београд 1981, стр. 318.
1
2
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трупе у Србији имале су око 16000 војника и 5000 жандарма.4
Пошто су јединице српске војске, под јаким притиском непријатељских снага, 29. октобра напустиле Ужице, аустроугарска
војска је 3. новембра 1915. године ушла у град. Тада је започела трогодишња окупација Ужичког округа. У настојању да територију Србије што чвршће држи и користи за своје циљеве, окупатор ствара
гломазан апарат власти како на нивоу округа тако и по срезовима.
Предратни Ужички округ у свом саставу имао је 7 срезова: Ариљски,
Златиборски, Моравички, Пожешки, Рачански, Ужички и Црногорски
срез. За време рата Моравички срез био је у саставу Чачанског округа.
Окупаторска власт променила је назив појединим срезовима, па се
тако Златиборски срез називао Чајетина, Рачански – Бајинобаштански, Црногорски – Косјерићким.
На челу Ужичког округа била је Окружна команда, тј. Царско–краљевско Окружно заповедништво са окружним командантом.
Образована је 1. априла 1916. године. Под управом Окружне команде у Ужицу биле су среске војне команде у Ариљу, Пожеги, Ужицу,
Косјерићу, Бајиној Башти и Чајетини. У Ужицу се налазила Окружна
жандармеријска команда у чијем саставу су биле среске команде и
18 жандармеријских станица по селима. Жандармеријске станице су
децембра 1917. године имале 69 жандарма. У Ужицу је постојала и
Окружна финансијска команда, а у 8 места финансијска стража на
територији округа.5 У 1918. години ради лакшег одржавања и извршавања наређења организована је и месна полиција. Формирање окупационе власти завршено је 1916. године када су уређени односи и
у општинама којих је у округу било 79. Општинска власт остала је
у рукама домаћих представника. Председници општина, кметови и
деловође, били су углавном лојални и поуздани и спремни да извршавају задатке. С друге стране, смењивани су они који то нису били
или би сносили одговарајуће санкције. Било је предвиђено, уколико
постану непоуздане, општине могу бити растурене и замењене аустроугарском управом.
На примеру Златиборског среза може се приближно сагледати
како је била организована окупаторска власт по срезовима. У Чајетини је формирана среска (бецирк) команда за чијег команданта је
постављен Мађар. На челу пореског одељења био је Чех док је лекар
Миливоје Антонијевић, Ужичани у Првом светском рату, Титово Ужице 1986,
стр. 132.
5
Љубодраг Поповић, Прилози за историју ужичког краја у Првом светском рату,
Ужички зборник, бр. 10, 1981, стр. 377; Јелена Ристановић, Окупација Ужичког округа (1915– 1918), рукопис, стр. 3.
4
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окупационих снага био из Беча. При команди у Чајетини налазио
се један број аустријских полицијских снага, а у Кривој Реци, Белој
Реци, Сирогојну, Љубишу, Кремнима и Мокрој Гори постојале су
мање посаде. Окупатор је постављао председнике и кметове општина
настојећи да то буду људи који су њима наклоњени.6
Председника општине и његовог заступника и кметове именује Окружно заповедништво. Такође, општинског деловођу и писаре поставља и уклања надлежно Окружно заповедништво. Општине
су биле дужне да до 1. априла сваке године доставе састављен буџет
среском заповедништву, а ови да их проследе Окружном заповедништву.7 Уколико се на време не достави буџет и благовремено не
поднесе завршни рачун, као и за неизвршавање радних обавеза, биле
су прописане и одређене новчане казне. Ако се оне не измире, казна
се замењује затвором.
Осим тога, у сваком селу постојали су сеоски повереници, тзв.
„швапски повереници“ од којих је народ највише зазирао. То су била
два до три мештана у селу које је постављао окупаторски командант.
На њих су се окупационе власти доста ослањале јер су добро познавали сеоска домаћинства, њихово имовно стање и прилике у селу.
Задатак окупационе управе био је да у току рата обезбеди
чврсто држање запоседнутих територија и у највећој могућој мери
користи природна богатства и привредне ресурсе за своје потребе.
Говорило се отворено о потреби „суровог режима“ како би се сломила
национална свест становништва. Због тога је националну управу обележила незапамћена строгост у домену политичког живота и крајња
безобзирност у коришћењу природних богатстава, па и пасивних
крајева какав је био Ужички округ.
Становништво – положај и бројно стање
На почетку окупације, аустроугарске јединице вршила су насиља, пљачку имовине и одмазду над становништвом. Приликом заузимања ужичког подручја у новембру 1915. године, у више села, посебно у Срезу златиборском, стрељано је више мештана, међу којима
је било и жена. Уводећи своју власт, окупатор је у наредном периоду
настојао да уведе ред по његовим законима и прописима, држи становништво у покорности и што више користи привредна богатства.
Снежана Ђенић, Аустроугарска окупација 1915–1918, рукопис, стр. 4.
Богић Красић, Ужице и ужички крај на страницама аустро–угарског „Службеног
гласника“, у „Ужице и ужички крај у ослободилачким ратовима Србије 1912–1918“,
Ужице 2011, стр. 101–108.
6
7
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Њихови званичници отворено су говорили о потреби таквог окупационог режима како би „српство било сломљено и његова снага била
уништена за што дуже време“.8
Стога, окупационе власти и у ужичком крају предузимају низ
мера ради обезбеђења сопствене безбедности, што јачег подјармивања становништва и експлоатацију природних и привредних богатстава овога подручја. Убрзо је донет читав низ прописа и мера којим
се регулише статус обесправљеног становништва. Они су у основи
разним прописаним нормама попут наредби, забрана, уредби, бројним казнама, принудним мерама укидали или сужавали дотадашња
грађанска и политичка права. Низом репресивних мера окупатор је
настојао да сломи националну свест народа и о његовој државној припадности. Уз све веће недаће и страдања, то је још више отежавало
живот народа овог неразвијеног и пасивног подручја. Целокупно становнишво врло тешко је подносило окупацију.
Одмах по доласку окупационе снаге почеле су да доносе низ
наредби, мера, уредби, прописа о казненим мерама и других аката
којим су грађани лишавани одређених грађанских и политичких права или су она ограничавана. Истовремено, прописане су и бројне казнене мере које су се кретале од новчаних казни затвора, принудног
рада, конфиксације, риквизиције, узимања талаца, одвођења у интернацију недужног становништва, до смртне казне стрељањем или
вешањем што се најчешће чинило јавно.9 Растурене су или забрањене политичке, синдикалне, културне и спортске организације и удружења. Судили су војни судови, као општи (за грађанске спорове и
прекршаје) и као преки судови (прикривања оружја, хајдучија, јатаковање). Заведена је војна цензура. Уведен је грегоријански календар.
Забрањена је употреба ћирилице, а уведена латиница. Вршен је попис
становништва, интелигенције и више пописа стоке. Забрањено је путовање без пасоша и објава из једног округа у други и среза у други
срез. Као ново средство плаћања уведена је страна валута марка и
круна. Уведен је монопол на поједине врсте робе широке потрошње
(со, петролеј, шибице и др.)
Осим тога, народ је био изложен самовољи окупационих
власти. Насиље, пљачка, отмице и разне врсте малтретирања били
су свакодневна појава. Хапшењем, затворским и новчаним казнама,
интернирањем, смртним казнама и другим видовима контроле над
становништвом, као и уништавањем његове имовине, окупатор је
Андреј Митровић, н.д. стр. 326.
Татјана Микулић, Окупација Србије 1915–1918, у „Велики рат и мали човек“, Београд 1914, стр. 111.
8
9
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настојао да „уведе ред по својим законима и онемогући сваки отпор.
У случају непоштовања наредби и прописа окупационих власти, становништво је кажњавано конфиксацијом, реквизицијом, новчаном
казном од 1000 круна или затвором. Смртне казне стрељањем или вешањем извршаване су истога дана по изрицању од стране преког суда.10
Да би становништво било упознато са наредбама, огласима,
обавештењима, посебно о обавезама и дужностима и казнама излазио је „Службени гласник“ (Amts Blat) за окупирану Србију. У Ужицу је од 1. августа 1916. до сетембра 1918. године два пута месечно
излазио „Службени гласник“ Окружног заповедништва.11 Иако су за
време окупације изашла 52 броја, „Службени гласник“, као извор података, може послужити да се добрим делом прати рад органа власти,
али и друштвене, политичке и културне прилике за време окупације.
Он омогућује да се сагледају положај и обавезе становништва и разне административне, казнене и принудне мере окупатора на ужичкој
територији. У предратној Србији, становништво је пописивано сваке пете године. Последњи предратни попис извршен је 1910. године.
Окупатор је из више разлога био заинтересован за бројно стање становништва па је 1916. године организовао попис чији су резултати
објављени 1917. године, међу њима и за Ужички округ.
Била су организована два пописа – најпре попис интелигенције, а затим попис становништва. Оба су обављена половином 1916.
године, попис интелигенције од 6–17. маја, а попис становништва у
јулу те године.
Запажа се да је окупациона власт најпре организовала попис
интелигенције. Обављен је у свим срезовима округа.12 Сматра се да
је попис извршен због бојазни од интелигенције и њене улоге коју би
могла имати у организовању отпора окупатору. Из тих разлога попис је обухватио велики број података о њој: бројно стање (мушких,
жена), занимање, делатност, приходи и имовно стање, брачно стање,
положај у друштву, политичка припадност, познавање страних језика,
њихово окружење и слично.
Према овом попису у свим срезовима било је 117. интелектуалаца. Највише у Ужицу – 58, па у Срезу Златиборском 15, Рачанском
10 Миливоје Антонијевић, Ужичани у Првом светском рату, стр. 133.
11
Богић Красић, Ужице и ужички крај на страницама аустро–угарског „Службеног
гласника“, у „Ужице и ужички крај у ослободилачким ратовима Србије 1912–1918“,
Ужице 2011, стр. 101.
12
Љубодраг Поповић, Привредно–друштвене прилике за време аустроугарске окупације, стр. 1913; Исти, Попис интелигенције Ужичког округа за време I светског
рата, Ужички зборник, бр. 13,1984, стр. 157.
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13, Ариљском 12, Пожешком 9, Црногорском 6 и у Ужичком срезу 4.13
Међу занимањима су учитељи, средњошколски професори, свештеници, судије, виши и нижи чиновници, лекари, апотекари, поштари,
телеграфисти, шумари. Најмање је било судија лекара и апотекара.
Уочава се да су нека занимања увелико смањена у односу на ранији
попис. Док је у Гимназији у Ужицу 1910. године било 27 професора,
по попису из 1916. их је само 4. Знатно смањење запажа се и код
свештеника. Од 47 свештеника, колико их је било у округу 1914. године, попис из 1916. бележи само 22 свештена лица.14
Колико је окупатор зазирао од интелектуалаца види се, поред
осталог, из две наредбе које је издало Политичко одељење Војног генералног Гувернмана.15 По наредби издатој у јуну 1916. године, свим
официрима и службеницима било је забрањено да ступају у ближи
контакт са српским интелектуалцима. Слична наредба из септембра
1917. године забрањивала је официрима да се друже са интелектуалцима.
Други попис, који је окупатор извршио 1916. године, садржи
податке о броју домаћинстава по местима и срезовима у округу, као
и податке о броју мушког и женског становништва. Први послератни
попис становништва, извршен 1921. године, омогућио је да се сагледају бројно стање домаћинстава, становника и људски губици по срезовима у округу од 1912–1918. године.
Следећа табела о броју домаћинстава и становништва по пописима 1910, 1916. и 1921. године показује бројно стање домаћинстава
и становништва и губитке у људству у свим срезовима на територији
округа у ратовима 1912–1918. године. 16

Љубодраг Поповић, Попис интелигенције Ужичког округа за време Првог светског
рата, стр. 157.
14
Исто, стр. 158.
15
Исто.
16
Љубодраг Поповић, Прилози за историју Ужичког краја у I светском рату, у Ужички зборник, бр. 14, 1985, стр. 137 – табела урађена на основу пописа 1910, пописа
који је урадио окупатор 1916. и пописа из 1921. године.
13
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Попис домаћинстава у Ужичком округу показује да се од 1910.
до 1921. године њихов број смањио за 1060. Док је 1910. било 23476
домаћинстава, по попису из 1921. године их је 22416. Највеће смањење
је код Среза златиборског, за 260 домаћинстава, затим Ужичком 186,
Пожешком 183, Црногорском 170 домаћинстава. Смањивање је уследило због погибије мушкараца у рату, разних болести и епидемија и
других недаћа које је рат проузроковао.17
Подаци о попису становника из 1910. и 1921. показују да се
њихов број у округу смањио за 27721 лице. Док је 1910. године Ужички округ имао 146763 становника, 1921. године било их је 119142.
Од тога мушкараца је мање за 18414, а жена за 9307. Губитак становништва по срезовима 1921. године у односу на 1910. показује овај
преглед. 18

Највише губитака имали су Рачански – 6100, Ужички – 5436,
Пожешки – 5020, Златиборски срез – 4633 лица. Код Ужица то смањење
је за више од 25%, а у појединим сеоским насељима смањење износи
и до 20% (Кремна и др.) велики број села у свим срезовима имао је
осетне губитке у становништву. Тако у Маковишту, Срез црногорски,
број житеља је 1921. за 455 лица мањи од пописа из 1910. године, у
Добрачама, Срез ариљска за 364, у Рожанству, Срез златиборски, 220,
а у Горобиљу, Срез пожешки за 191 житеља.
Број погинулих и помрлих на фронту 1912–1918. из Ужичког округа износио је 16113 лица. Сви срезови имали су велики број
погинулих ратника. Осим Среза ариљског број погинулих је у сваком срезу био већи од 2000 ратника. Из Среза ариљског погинуло
је 1320 бораца или 8,6% у односу на број становника, Златиборском
2169 (8,41%), Моравичком 2454 (10,9%), Пожешком 2855 (10,38%),
17
18

Исто, стр. 138–150.
Исто.
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Рачанском 2385 (8,37%), Ужичком 2871 (8,86%), и у Црногорском
срезу 2084 (11,82%).19
Број становништва се поред погибије мушкараца смањивао и
због умирања жена, деце и старих људи од разних епидемија – пегавог тифуса, дизентерије, богиња, трбушног тифуса, „шпанске грознице“ и других болести, услед старости, глади, и других ратних недаћа.
Током 1916. године на подручју Ужичког округа умрло је 3127 лица, а
1917. 2602 лица. За време једне од највећих епидемија грипа, „шпанска грозница“, само на територији Среза златиборског 1918. године
умрло је 775 лица.20
Податке о становништву водиле су окупационе власти
укључујући пријављивање рођења, смрти, појаву заразних болести и
сл. Предвиђене су и казнене мере у новцу и затвор у случају непридржавања тих прописа.
Однос окупатора према ратним заробљеницима
и интернираном становништву
У току рата многи српски војници изгинули су на бојном пољу,
многи су пали у заробљеништво што је био случај и са великим
бројем ратника из ужичког краја. Поред војника који су заробљени
на фронту и за време борби, било је и оних које су аустроугарске окупационе власти заробиле. Извори показују да окупаторске власти не
само да нису водиле рачуна о заробљеницима, него је поступак према
њима био веома суров и бруталан. То се показало приликом њиховог
спровођења кроз Србију и кад су у логорима „бачени у жицу и под
бајонетску стражу“ где су сатирани изгладњивањем и од зараза и смртоносне хладноће.
Приликом спровода заробљеника кроз Србију били су изложени малтретирању. Данима су пешачили у удвојеним редовима под командом аустроугарских војника, гладни и исцрпљени. Драгиша Лапчевић о томе пише: „И кад су наилазили на Београд, па им породице
или иначе болећиве душе приносиле хлеб а они из строја излазили да
прихвате залогај и одрже живот који је био при издисају, прилетали су
као бесомучни, аустроугарски војници и кундачили их дотле, докле
их са црном земљом не сравне. Такви су морали још у Београду умиРаде Челиковић, Косјерски крај у прошлости, Косјерић 2011, стр. 222. Унет је и
Моравички срез који за време Првог светског рата није припадао Ужичком округу
него Чачанском.
20
Љубодраг Поповић, Прилози за историју ужичког краја у Првом светском рату,
Ужички зборник, 10,1980, стр. 378; Ј. Ристановић, н.р. стр. 7.
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рати, у лагеру сасвим сигурно!“21 Очигледно, аустроугарски војници
су се светили српским војницима због пораза који су од њих доживели
1914. и своју мржњу искаљивали и на тај начин. Забележено је да су
немачки војници коректније поступали према заробљеним српским
ратницима и да су били против „зверског кундачења“ заробљеника од
стране аустроугарских војника.
И заробљене руске и италијанске војнике окупатор је у Србији
принудно користио за разне радове и послове. Они су радили на изграђеној деоници пруге од Вардишта према Ужицу на тзв. „Шарганској осмици“, на траси пруге Сарајево – Београд. Балкански ратови, а
затим избијање рата 1914. године, привремено су одложили изградњу
ове деонице. Да би остварили своје војно–стратешке и привредне интересе, Аустрогарска је почетком 1916. године почела да гради железничку пругу од Вардишта према Мокрој Гори и Ужицу. Траса је
требало да повеже Сарајево са Београдом, односно Босну са Србијом.
Окупатор је ту територију сматрао као своју окупациону зону.
За непуну годину дана, користећи руске и италијанске ратне
заробљенике, изграђено је око 9 км пруге до подножја Шаргана. Копајући тунел кроз тежак планински терен и кањон реке Ђетиње, у
тешким ратним условима, исцрпљени ратни заробљеници доживели
су тешку несрећу. Тада се обрушио улазни део тунела на брду Будим
и затрпао читаву смену руских и италијанских заробљеника. Рачуна
се да је смена бројала око 200 заробљеника – Руса и Италијана, више
Руса јер су Италијани радили споља на потпорним зидовима. Даља
градња пруге је прекинута и настављена после рата од 1921. до 1925.
године.22
У току окупације Србије, непријатељ је спроводио низ мера
према покореном становништву из предострожности. Поред одвођења
војника – заробљеника у логоре, окупатор је настојао да се из Србије
уклоне преостали мушкарци између 17 и 55 година старости, али и
сви они који би могли учествовати у евентуалним немирима и отпору. Они који су прекршили прописе окупационих власти, често нису
интернирани него су стрељани или јавно обешени. Једна од тих мера
била је масовна интернација одраслог становништва. Они су одвођени у новоотворене логоре Аустроугарске монархије. Током све три
године окупације, наводно као превентивну а не казнену меру, окупатор је непрестано у таласима интернирао становништво у логоре.
Д. Лапчевић, н.д. стр. 60–61.
Раде В. Познановић, Руси међу Ерама, Ужице 2017, стр. 37–38; И Мисаиловић – Р
Глибетић, Шарганска осмица – железничка пруга Ужице – Вардиште, Београд 2010,
стр. 35–59.
21
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Највише их је одведено у јесен 1916, у пролеће 1917. и у јесен 1918.
године после извршеног пробоја Солунског фронта. Само кроз логор
у Нежидеру, у данашњој Мађарској, прошло је 16577 мушкараца са
територије ондашње Србије. У својој књизи „Окупација“ Драгиша
Лапчевић је писао о односу аустроугарске војске према заробљеницима и интернирцима следеће: „Аустро–Угарска је особито водила једну
политику истребљивања српског становништва путем интернирања:
интернирање је непрестано трајало, а листом је српско становништво
интернирано кад је Румунија објавила рат Аустро–Угарској. Окупатор
је сматрао да је опасно држати на слободи окупирано становништво
у близини земље која је у рату. Међутим и кад је Румунија била прегажена, интернирано становништво из Србије није пуштено, већ је
масовно умирало у лагерима.“ 23
Интернирање становништва вршено је и на подручју Ужичког
округа током окупације. Према подацима из архивске грађе Војног
генералног гувернмана, најмасовније интенирање из овог краја извршено је у октобру 1916. године, уласком Румуније у рат на страни
сила Антанте. Тада је из овог округа депортовано 1197 лица. Највише интернираних је из Ужичког среза – 415, Пожешког 271, Златиборског 271, Ариљског 95, Рачанског 93, Моравичког (тада припадао
Чачанском округу) 19, и Црногорског среза 15 лица.24 Из ужичког
краја највише их је депортовано у мађарски логор Нежидер и у радне бригаде. Посматрано по општинама и срезовима број интернираних је неуједначен. Тако из Ужичког среза највише је интернирано
из Општине Качер – 91 лице, Севојна 74, Биоске 68, из Златиборског
среза – из Општине Сирогојно 41, Кремана 31, из Среза пожешког
– из Општине Висибаба 39, Општине Роге 37, из Општине Латвица,
Срез ариљски, 34, а из Раче, Срез рачански 13 лица. Запажа се да је из
среских места интернирано мање лица него из сеоских општина – из
Ужица 41 лице, Пожеге 15, Ариља 12, Бајине Баште 8, Ивањице 7 и
Косјерића 5 лица.25
Интернирани су највећим делом били од 17 до 55 година старости, али је имало и млађих и старијих. Код мушких, најмлађи интернирац имао је само 14, а најстарији 77 година старости. Слично је
било и код жена – најстарија имала је 45, а најмлађа 14 година.26
Љубодраг Поповић – Милутин Раонић, Интернирци ужичког краја у 1916. години, Ужички зборник бр 7, стр. 151; Д. Лапчевић, Окупација, Београд, 1970, стр. 58.
24
Љ Поповић – М Раонић, н.д. стр. 157–175.
25
Исто; Јелена Ристановић, н.р. стр. 8.
26
Љ. Поповић – М. Раонић, н.р. стр. 152
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Међу интернираним лицима највише је било земљорадника,
али је било и других занимања: трговаца, кафеџија, пекара, месара,
опанчара, обућара, кројача, ковача, столара, зидара и других занатлија, свештеника, као и политички сумњивих лица и оних који нису
били по вољи окупаторском режиму.
Изложени непрекидном насиљу и терору, прекомерном раду,
лошој исхрани и глади, болестима, многи су се разболели и помрли. Због обезбеђења радне снаге у току 1916. године окупатор је из
Ужичког округа вратио 287 интернираних лица.27 Сељаци су већином упућени у бригаде да раде на пољопривредним имањима, други
у занатлијске радионице и индустријска постројења. Поред тога, упражњена места репатрираних попуњавали су новим интернирцима.
О режиму глади и хладноћи који је Аустроугарска завела над
заробљеницима интернирцима потресна казивања оставио је Ужичанин Доброслав Добро Ружић. Он је пред завршетак рата био пуштен
из лагера. По његовом казивању, од смртоносне хладноће у баракама
и изгладњивања заробљеника и интернираца и зараза, људи су масовно умирали. Изгладнели људи „просто су избезвијали од глади, туку
се око коске коју нађу на буњишту, врло често око грашки које се несварене нађу“. Људи су толико били гладни да су „пасли траву“ да би
утолили своју глад.28 Те људе, заробљене као војнике или интерниране, аустроугарске власти су на такав начин осуђивале на изумирање.
Хроничари су забележили да су „као плева падали од глади и од епидемија“. У појединим лагерима било је 5000–7000 српских гробова.
Међу њима је било доста Ужичана.29
Одузимање оружја и металних предмета,
пљачка имовине
У низу мера које је окупатор проводио посебно се истиче наредба Окружног заповедника у Ужицу о одузимању оружја од становништва. Понављана је више пута у току окупације. Називали су је
„добровољна“ предаја оружја и муниције, али су убијали оне који би
затајили оружје.
Ова наредба објављена је у „Службеном гласнику“ 1. новембра 1916. године.30 Лицима која су оптужена да поседују оружје и муницију судио је Преки суд у Ужицу. То се сматрало увредом војне
Ј. Ристановић, н.р., стр. 9.
Д. Лапчевић, Окупација, стр. 60, 70.
29
Исто
30
Љ Ристановић, н.р. стр. 10.
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силе Аустроугарске и злочином против њихове државе. Извори су забележили да су у таквим случајевима оптужени одмах стрељани или
обешени. Због утаје пушке, Будимир Ковачевић из села Доброселице
стрељан је у Ужицу 1916. године.31 Због недостатка сировина за ратне
потребе, посебно у последњим годинама окупације, непријатељске
власти су, као и читавој Србији и у ужичком крају приступили одузимању металних предмета од бакра, олова, месинга, бронзе, цинка,
калаја, алуминијума и других легура. Узимали су и техничке делове
од водовода, славине, пољопривредне машине, алатке, ланце, бакарне
жице, бакарне кровове са цркава и црквена звона. Одузимано је и кухињско посуђе, сервиси, плехови, бакрачи, казани, кваке на вратима,
па и шипке за завесе и пешкире, украсне предмете, итд. Звона су скинута са Цркве у Ужицу и у Негбини.32
Осим овога, по наредбама окупационих власти морао се сакупљати и предавати и други материјал који се налазио ван њихових
складишта, као што су хартија за штампање и паковање, сав штампачки и књиговезачки материјал. Из Гимназије у Ужицу отерани су
камиони књига.
За непридржавање тих наредби и учињене преступе биле су
предвиђене оштре казне – конфискација робе, новчана казна до 1000
круна или до 3 месеца затвора.
Поред овога, окупатор је на разне начине пљачкао српску државу и њено становништво. Одмах по уласку у земљу, опљачкао је
имовину земљорадничких задруга, Српског пољопривредног друштва и његових подружина, пољопривредних станица, расаднике. Према Драгиши Лапчевићу, окупатор је њихову имовину, „која је износила на стотине милиуна у злату, просто опљачкао и оставио их без
игде ичега“.33 Сељацима су пљачкали плугове, дрљаче, вршалице,
ветрењаче и друге справе. Покупљена је вуна од народа у огромној
количини, чак и она из душека и јастука, а посебно судови од бакра и
месинга. Забележено је да је отимана и стока.
Осим пљачке која је вршена за рачун аустроугарске државе, њихови официри и војници пљачкали су за свој рачун по варошким кућама делове намештаја и „све финије ствари“. То је
умногоме отежавало живот становништва и задовољавање најосновнијих потреба у исхрани и одевању. „Опљачкан до голе душе,
народ је ишао сав у крпама, а кад су и оне спале, почео се одевати
Милисав Ђенић, Златибор у Великом рату, 2006, стр. 8.
Миливоје Антонијевић, н.д. стр. 146; Љ Поповић, Привредне и друштвене прилике за време аустроугарске окупације, стр. 926.
33
Д. Лапчевић, н.д. стр. 72.
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не више вуненим оделом, већ оделом изатканим од хладне конопље и
још хладније коприве“,34 забележио је Драгиша Лапчевић.
Нема сумње да су, поред административних и бројних других
мера, и разни облици пљачке појачали експлоатацију становништва
Ужичког округа и погоршавали његов ионако тежак материјални положај у току рата, а врло често су угрожавали и голи опстанак појединих породица.
Кулук и други видови принудног рада
Да би обезбедио потребну радну снагу ради провођења својих
планова и реализовао своје војне, политичке и привредне циљеве,
окупатор је завео обавезни кулук. Кулучари су највише радили на изради путева, транспортовању реквириране хране, превожењу робе и
разног материјала, затим на сечи шума и за друге потребе окупационе
власти. Било је то бесплатно коришћење радне снаге и становништва.
Најчешће су по наредби окружних или среских власти кулучари морали одређени број дана у току недеље да раде на разним пословима
са својом стоком и запрежним колима. Окупаторске власти су користиле радну снагу и путем радних чета које су чинили интернирци.
Радили су и најчешће у пољима и у разним занатским радионицама.
Обавезници кулука били су често старци, жене, па и дечаци,
јер су радно способни мушкарци били у војсци, на фронту или у логорима. На принудни рад слати су и лакши преступници и они који
су оцењивани као „политички сумњиви“. У ужичком крају кулучари
су најчешће поправљали путеве и мостове, радили на сечи шуме и
превозили пољопривредне производе за потребе окупацијске власти.
Забележено је да су у појединим деловима округа обавезници кулука
данима морали кулучити на путевима. Тако, у Срезу црногорском радили су на путу преко Црнокосе за Ужице, преко Варде на Јелову гору
и Ужице, и од Букова до Косјерића.35 Свака непослушност је строго
кажњавана. Слично је било и у другим срезовима.
Поред овога, окупатор је принудним путем користио радну
снагу становништва на бројним пословима за своје ратне циљеве и
потребе. Путем кулука користио је народ за прикупљање сена, његов транспорт, чување одузете стоке и њену испашу, затим за рад на
пекмезанама, на изради буради за пекмез и њиховом транспорту до
железничке станице.
Исто.
Р. Челиковић, н.д. стр. 281; Бранко Ковачевић, Миросаљци на Моравици, 2007,
стр. 59.
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Током рата окупаторска власт је организовала широке акције
на прикупљању воћа, шумских плодова, семена, лековитог биља и др.
У лето 1916. године прикупљане су коштице од разног воћа ради добијања зејтина из њих. Окружно заповедништво у Ужицу наредило је
да се прикупља коштица од трешања, шљива, кајсија, храстов и буков
жир.36 Да би се прикупиле што веће количине, у крајевима какав је
ужички, где има жира, заведена је обавеза да ће се со, која се делила на карте, издавати само ако се надлежном среском заповедништву
преда одређена количина храстовог и буковог жира. Организовано је
и брање плодова клеке, као и прикупљање лешника. У Ужицу и Пожеги за килограм лешника добијало се пола килограма соли.37
Посебна пажња поклањана је брању лековитог биља, нарочито
коприве и нане. Године 1916. издата је наредба да се школска година
заврши 30. јуна да би се ђаци могли користити за скупљање лековитог
биља а посебно коприве. Принудним путем сабирана је и шишарка.
Кулучари су радили о свом трошку па се њихова исхрана некад
састојала само од хлеба и сира. Незадовољни учинком уморних и полугладних кулучара, старешине окупатора су их често малтретирале
и батињале. Пошто су радно способни мушкарци били или у војсци или у логорима, радну снагу – кулучаре често су чинили болесни
мушкарци, старији, жене, а за неке послове и деца. И поред бесплатног коришћења радне снаге, према њима је често врло сурово поступано и тражено да испуњавају своје обавезе. У противном, следиле су
казне, глоба или затвор.
Порез и разни фискални намети
Ради покрића издатака окупационог апарата, становништво је
имало више врста непосредног пореза. Осим редовних пореских обавеза, периодично су увођени нови фискални намети.
Ратови 1912–1918. године довели су, према неким мишљењима, до „руинирања“ државних финансија и економске снаге земље. О
томе Драгиша Лапчевић каже: „... Још за окупације непријатељ је учинио све да нам у валутни систем уведе једно страшно разводњавање:
издао је наредбу, којом се наш новац, према номиналним крунама,
убио са 50%, па је одмах покупио све сребро и сав накит, и извукао из
земље. Затим је пожурио да нам покупи банкноте, а у замену за њих
Љ. Поповић, Привредне и друштвене прилике за време аустроугарске окупације,
у „Историја Титовог Ужица“, 1989, стр. 925.
37
Исто; Ј. Ристановић, н.р. стр. 16.
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да нам утрапи круне.“38
У току 1916. и 1917. године на основу Уредбе о разрезу и наплати државног прихода непосредног пореза и свештеничког бира,
важило је неколико врста непосредног пореза: порез на земљиште,
порез на зграде, порез на камату од главнице и на ренту, порез на предузећа која подлежу јавном полагању рачуна, порез на радње и зараду,
порез на стоку, и порез на личност. Сваки порески обвезник плаћао је
свештенички бир по две круне годишње. На целокупан порез плаћао
се прирез. Према прилогу објављеном у „Службеном гласнику“ од 1.
марта 1917. године, пореска лица били су: закупци уопште, фабриканти у које спадају „све пољопривредне и занатске фабрике и рударска
предузећа“, сви самостални занати (без обзира на врсту) – лебари,
касапи, опанчари, млинари, гостионичари, кафеџије, малопродавци;
сви пословни предузетници – банкари, трговци, бакали и др; адвокати, лекари, хирурзи, апотекари, бабице, приватни професори. Порез
на зараду плаћају и „сви умни и физички радници“ који се награђују
примањима, платама, дневницама, ајлуцима, чиновници и служитељи који се налазе у јавној или приватној служби. Порез на личност
плаћало је свако лице које је напунило 21 годину, а још није прешло
60. годину. Овом порезу подлегале су и жене које оствараују какав
самостални приход.39
Порез је најпре разрезиван за цео округ, а потом на општине.
Оне су утврђивале порез на обвезнике према њиховом материјалном
стању. Тако је предујам за пореску обавезу у октобру 1916. године за
Округ ужички износио 815000 круна, а прирез за грађење Окружне
болнице у Ужицу 69000 круна.40
Прикупљање и наплаћивање пореских обавеза вршено је безобзирно. Рекламације нису узимане у обзир. Наплата дугова вршила
се путем егзекуције. Општине које не би о датом року предале порез кажњаване су са 10–15% разрезане суме.41 Окупационе власти су
слале свог чиновника ради прикупљања заосталог пореза који у тој
општини боравио о њеном трошку све време док се новац не би прикупио.
Поред обавезних редовних давања, увођени су и нови намети.
Један од таквих био је и тзв. Ратни зајам. У свом Службеном гласнику поводом уписа V Ратног зајма речено је да је „дужност сваког
Д. Лапчевић, н.д. стр. 46; М Ђенић, н.д. стр. 107.
Љ. Поповић, н.р. стр. 924; Богић Красић, Ужице и ужички крај на страницама
аустро–угарског „Службеног гласника“ AMTS – BLAT, у књ. „Ужице и ужички крај
у ослободилачким ратовима Србије 1912–1918“, Ужице 2011, стр. 110–112.
40
Љ. Поповић, н.р. стр. 924.
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грађанина, према свом имовном стању или приходима да допринесе успеху овог зајма“.42 Иако је истицано да упис представља „сјајно
улагање капитала“, покореном и исцрпљеном становништву било је
превише обавеза да би прихватило нове.
Принудне мере у области привредног живота
Задатак окупационе управе био је да током рата чврсто држи
поседнуту територију и обезбеди максимално коришћење привредних богатстава за своје ратне потребе. После уласка окупационих
трупа у Србију, па и у ужички крај, и вишенедељне пљачке државне
и народне имовине, настао је период у коме је окупатор до краја рата
настојао да из неразвијеног и пасивног подручја, какав је био Ужички
округ, извуче што више користи. Да би се то постигло, аустроугарске
власти примењивале су и бројне насилне мере. Од становништва се
узимало наметима. Реквизицијом су одузимане велике количине свих
врста жита, посебно пшенице, воћа и поврћа. У току 1917. године до
краја октобра, у Србији је прикупљено 808 вагона жита. Реквизиција
стоке вршена је немилосрдно. Из података из аустроугарских извора
у Србији је до маја 1917. године одведено 170000 говеда, 190000 оваца и 50000 свиња. Само у јулу 1918. одведено је 10305 телади, 9730
оваца и 2938 свиња.43 По оцени аустроугарске надлежне службе, од
свих окупираних области из Србије је највише извучено за подмирење њехове ратне привреде.44
Мада је Ужички округ почетком 20. века спадао међу привредно најнеразвијенија подручја Србије, аустроугарске окупационе
власти су и овде преузимале разне мере како би га максимално привредно искоришћавале. Највеће гране су биле привреда, сточарство
и индустрија. Ужички округ је обухватао површину од 3288 км² са
328653 ха обрадивог земљишта.45
Прикупљајући летину 1916. године, Окружно заповедништво у Ужицу издало је посебне налоге који се односе на обраду
земљишта. Од председника општина тражени су извештаји о обрађеном земљишту на њиховој територији. Општине у којим не би било
обрађено сво земљиште кажњаване су новчаним казнама од 150 круна
за сваки хектар необрађеног земљишта. За учињене пропусте одгоИсто.
Андреј Митровић, Окупација, у: Историја српског народа, VI, Београд 1983. стр.
165.
44
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ворни појединци кажњавани су интернирањем.46
Аустроугарски органи предузимали су ригорозне мере да се
повећају приноси житарица и осталих животних намирница за своје
и потребе војних снага у окупираним државама и на фронтовима.
Пред сваку жетву власти су доносиле наредбу о предаји пољопривредних производа. Циљ је био да се од народа извуче што више хране
и других добара и стоке. Окружна команда у Ужицу је октобра 1916.
године наредила безусловну предају пшенице, јечма, ражи и крупника до 5. новембра, а „вишак“ кукуруза до 25. новембра. Лицима која
то не учине запрећено је кажњавањем новчано до 5000 круна, затвором и интернирањем. Такву храну окупатор је накнадно одузимао и
конфисковао. Тако је до краја 1916. године од становништва одузето
пшенице 906, ражи 6, јечма 27, овса 2038, кукуруза у клипу 1416, а у
зрну 53 квинтала. У округу је сакупљено 107 вагона сувих шљива и
28 вагона пекмеза.47
У току 1917. и 1918. године окупатор је завео ригорозније мере.
Поред осталог, забрањена је жетва без контроле и одобрења окупационе власти. Становницима је остављана мања количина жита, према
броју чланова за сопствене потребе и то по мери окупатора, а остатак
усева се узимао и достављао у сабирни центар. Домаћинствима која
не би плаћала разрезану количину жита вршила би се реквизиција без
исплате. Осим жита, реквизицији су подлегали и други пољопривредни производи. У почетку су пасуљ, грашак, конопљано и ланено семе
откупљивали путем продаје „из слободне руке“. Због малих количина
које су тако откупљене, по наредби Окружног заповедништва у Ужицу, приступило се реквизицији и ових производа. По једној наредби
окупационих власти из новембра 1917. године, надлежној жандармеријској станици су морале да се пријаве и залихе купуса. Непријављене залихе су конфисковане, а власник се кажњавао. Произвођaчу се за
сопствене потребе остављало по 15 кг.48 И дуван „бајиновац“, који се
највише гајио у рачанском крају, био је под контролом. Предавао се
служби за откуп дувана у Бајиној Башти. Домаћинствима је остављан
минимум воћа за своје потребе. Окружно заповедништво у Ужицу
издало је 1917. године наредбу о забрани трговине воћем. Произвођачи су могли да задрже одређену количину јабука, крушака, ораха,
дуња, остало се предавало. За сушење су себи могли оставити по 50 кг
шљива. Окупационе власти донеле су и наредбу о коришћењу шљива.
Исто, стр. 917.
Ј. Ристановић, н.р. стр. 14.
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Р. Челиковић, Косјерски крај у прошлости, стр. 48.
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Домаћинства су за своје потребе могла да задрже извесну количину.
Ракија се пекла само по дозволи власти. Власник је могао да задржи
50 литара ракије од произведене количине, а остатак је морао да преда и да осим на 10 литара, плати порез за сваки литар преко те количине. Окупатор је завео строгу контролу у производњи ракије, која
је један од најпознатијих производа у ужичком крају. У јесен 1916.
године утврђено је да је предата само једна количина ракије. Произвођачима је дат нови рок до кога могу да је без казне предају. У току
1917. године донете су још ригорозније мере о коришћењу шљива,
печењу ракије и предаји. За сваки прекршај одређене су казне. Одузете шљиве превожене су у пекмезане које су отворене у ужичком крају
чију су производњу организовале окупационе власти.
У току читаве окупације према лицима која су прекршила разна наређења власти, или нису испуњавала одређене обавезе, или су
преварила окупатора, скривала произведену робу или је кријумчарила, примењиване су високе новчане казне, конфискација, реквизиција,
затворска казна и интернирање. „Службени гласник“ је објављивао
имена кажњених. Тако је у овом гласилу у новембру 1916. објављено
да су три лица из Шљивовице кажњена са по 30 круна, а три лица из
Мокре Горе са по 40 круна. У јануару 1918. два лица из Златиборског
среза кажњена су са 50 круна.49
Врло строге мере окупатора односиле су се на сточарство.
Тешко су падале пасивном ужичком крају јер је сточарство било важна привредна грана којом се бавила огромна већина становништва.
Сиромашнијим домаћинствима је то била и једина грана занимања.
Да би обезбедио своје потребе окупатор је контролисао сточни фонд па је 1916. године извршио попис стоке. Према том попису
на територији округа било је 61981 говедо, 4353 коња, 29557 свиња,
127158 оваца, 19558 коза.50 Поређење са пописом из 1910. године показује да се бројно стање стоке увелико смањивало.
Како откупом осиромашеног сточног фонда нису могле да се
задовоље потребе, окупационе власти су примењивале строге мере
– од наредби и разних прописа до новчаних казни, реквизиције и конфискација.
Једна од тих мера била је и наредба Окружног заповедништва
у Ужицу из новембра 1916. године. Њоме је утврђен распоред доласка људи из срезова у Ужице на пијацу. Сељаци су морали дотеривати стоку – старе волове, бикове, краве без телади преко три године
49
50

М. Ђенић, н.д. стр. 102; Ј. Ристановић, н.р. стр. 18.
Љ. Поповић, н.р. стр. 921.
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старости. Сељацима је остављан по један пар марве који су имали
више од 5 hа земље за орање, а онима испод тога по једно грло. Такви
земљорадници били су приморани да се при обради земље удружују.51
Како ни ова мера није удовољила потребама окупатора, у округу је,
као и у другим деловима Србије, заведена реквизиција стоке.
Поједини сељаци су скривали стоку даље од куће или су је прокријумчарили преко границе у Босну како би преживели. Ако би такви били ухваћени, подлегали су строгим казнама. То је био случај са
више мештана из Кремана. Неки су кажњени, док су другима, поред
новчане казне, конфисковани и волови.52 Стање са сточним фондом
се стално погоршавало. То је довело до озбиљних проблема са месом
нарочито у варошким насељима те је заведена најстрожа рационализација, па и завођење безмесних дана.
Због сировина потребних за индустрију и привреду у условима
рата, шуме су биле под посебном контролом окупатора, било да су
њени власници држава, приватници, село или црква.
Да би се могле што боље користити и контролисати, а посебно шума на планини Тари, при Окружном заповедништву у Ужицу
постојали су специјални чиновници, шумски манипуланти који су се
старали о шумама. Тако је 1916. године, за област Таре, за специјалног
чиновника био одређен Адолф Паовати.53 Пошто је био посебно заинтересован за коришћење дрвне грађе са Таре, окупатор је у пролеће
1916. оспособио постројења како би се омогућило коришћење што
већег шумског богатства Таре. Идуће године наређено је прикупљање
орахових и липових стабала која су се користила при изради авиона.
Окупатор је затекао неоштећена постојећа индустријска предузећа и постројења. Настојао је да их што више користи за своје
потребе. У то време у Ужичком округу постојало је неколико предузећа: Ткачница, Електрична централа и Индустријски млин у Ужицу,
воденица у Пожеги. У експлоатацији шуме на Тари учествовало је око
370 радника. Предузећа су била дужна да плаћају порез, јер су подлегала јавном полагању рачуна, затим порез на радње и зараду и друге
дажбине. Непријатељ је настојао да и ово пасивно подручје што више
искористи за своје ратне потребе.

Исто; Ј. Ристановић, н.р. стр. 19.
М. Ђенић, н.д. стр. 103.
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Школе и цркве под контролом окупатора
Посебну пажњу окупатор је поклањао школству. Основни
смисао био је контрола, а посебно да се млади од детињства „ставе
под стални надзор“ и да се преко школа на њих утиче. Крајем школске 1916/17. године било је укупно 135 школа са 24117 ученика. У
средњим школама имало је 1917. укупно око 4000 редовних и 3000
ванредних ученика. У средњим школама обавезно се учио немачки и
мађарски језик. Универзитет је остао затворен све време окупације.54
Одмах по окупацији, надзор над школама поверен је окружним заповедништима. У јануару 1916. године урађени су преднацрти
о организацији основних школа у окупираним деловима Србије, а у
јулу исте године издата је наредба Генералног гувернмана о основним
школама.
У марту 1916. године, окружна заповедништва, па и у Ужицу,
добила су распис о основним школама и редовној настави. За управитеље школа били су предвиђени официри, а као наставници подофицири који су били неспособни за фронт. По срезовима су постављени
срески школски референти из редова војних учитеља. Трошкове основних школа сносиле су општине и округ.55
Због недостатка кадра окупационе власти су преко окружних
команди одржале учитељски курс у Београду у лето 1916. године. На
курс су послати подофицири који имају смисла за учитељски посао и
учитељи из Аустроугарске монархије са положеним државним испитом.
За окупатора је било посебно важно питање писма у јавној и
званичној употреби па и у школама. Одређено је да се у свим школама употребљава искључиво латинично писмо. Цркви је дозвољено
да може да употребљава црквено–словенски језик. Половином 1916.
године донета је одлука да се од 1. јануара 1917. године у јавној и званичној служби укине ћирилица. И уверења која су издавале општине
морала су бити писана латиницом.56
У 1914. години у Ужичком округу било је 57 школа, а по статистици 1916. године 54. У Ужицу је школа поново отворена 17. априла 1916. године. У августу исте године, осим ужичке, све школе биле
су и даље затворене. На захтев Окружног заповедништва у Ужицу,
А. Митровић, н.р. стр. 159.
Исто, стр. 926.
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Генерални војни гувернман је у септембру одредио 15 свршених курсиста за рад у школама у ужичком крају. Тамо их је само 8 стигло, па
су, осим у Ужицу, у септембру почеле да раде школе у Ариљу, Пожеги,
Косјерићу и Бајиној Башти, нешто касније и у Чајетини. У овим школама крајем априла 1917. било је 1295 ученика и 17 учитеља и учитељица. Кад је због повлачења војних учитеља дозвољено запошљавање и домаћих учитеља, у јуну су у школама радила 32 учитеља (18
из Монархије, 14 домаћих). Број ђака се повећао и износио је 2421.57
Међутим, крајем септембра 1917. године школе су затворене јер је
окупатор наредио да се зграде припреме за смештај њихових трупа
или болница. Тада су и учитељи из Монархије враћени у своја места.
Отварање средњих школа у Ужичком округу ишло је споро.
Гимназија са 6 разреда у Ужицу отворена је тек у марту 1817. године.
Било је предвиђено да постане осморазредна, али су то догађаји 1918.
године онемогућили.
Како у Србији нису постојали уџбеници на латиници, окупационе власти су их на пролеће 1916. године добавиле из Загреба и
Сарајева и расподелиле по окрузима. У Ужички округ стигли су тек у
фебруару 1917. године.58
Све штампане ствари су се цензурисале. Окружним командама
наређено је да изврше преглед књижара. Пошто је било књига које
су биле забрањене, власти су их конфисковале. Из Окружне команде
у Ужицу, у лето 1916. године, јављено је Гувернману да више нема
књижара на овој територији, а да су раније заплењене књиге послате
у Београд. И књиге из Аустроугарске могле су се продавати тек ако их
одобри њихова цензура.
Окупатор је контролисао и регулисао и нека црквена питања
а посебно рад цркве и свештенства. Свештена лица су на свака три
месеца била у обавези да преко среског намесника шаљу извештаје и
рачуне Окружном заповедништву ради прегледа. Уредбом су именовани црквени тутори и постављани протопрезвитерски намесници по
срезовима у окрузима, па и у ужичком. Према „Службеном гласнику“ од 1. септембра 1918. године извршен је избор црквених тутора на
територији тадашњих срезова у Ужичком округу. Тада су постављени и прототрезвитерски намесници по срезовима.59 Они су морали
водити рачуна, поред осталог, да свештенство тачно извршава положени завет и остале наредбе војних власти а посебно да примају и
Исто, стр. 928.
Исто, стр. 939.
59
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извршавају упутства војних власти која се односе на рад свештеника и цркава. Били су дужни да подносе извештај Окружном заповедништву о свом раду.
Погоршање услова живота становништва,
епидемије и појачана смртност
Рат који је почео 1914. године изазвао је бројне проблеме. Приликом продирања, непријатељска војска је купила свиње и терала у
Аустроугарску и Немачку. И касније је трајао транспорт свиња из Србије. Убрзо је нестало и масти. Купљена су и говеда, овце, свиње и
коњи. Сточни фонд се драстично смањио.60
Због несташице меса престареле и немоћне коње су клали
ради исхране становништва. Код млинова је окупатор поставио страже које су одузимале вишкове жита преко мере које је он одредио
што је доводило у питање исхрану становништва. Добрим делом је
уништио извоз, отежано је снабдевање, а увелико је почела и криза.
Нека предузећа и фабрике су доживеле слом, друге су животариле јер
су опљачкане. Дошло је и до повећања цена. Многи артикли и производи су поскупели. Килограм брашна је са 25 пара поскупео на 50
пара, сир од 4 на 11 динара.61
То је нарочито погађало најсиромашније становништво чији се
број повећавао, а нарочито оне који су умирали од глади и исцрпљености. Помоћ од 197 метричких центи кукуруза, 200 врећа кукурузног брашна, 100 врећа пшеничног брашна, 50 сандука конзервираног
млека, 5 канти масти и 10 буради меса, што је дошла од Црвеног крста
из Америке 1916. године, била је исувише мала да задовољи потребе
најугроженијих. Подељена је у 13 општина у округу.62
За време трогодишње окупације непријатељ је систематски од
народа узимао све што му је било потребно. Ратне страхоте и недаће,
недостатак радне снаге јер су мушкарци били у српској војсци ван
земље, а многи у заробљеништву и интернацији, уз то заразне болести
које су харале, глад и испоснички живот великог броја становништва,
појачано умирање, опште су карактеристике положаја становништва
и стања у Ужичком округу у то време.
Ако се има у виду да земљу најчешће није имао ко да обрађује, да су се обавезе у новцу и пољопривредним производима
Драгиша Лапчевић, н.д. стр. 41–42.
Милорад Екмечић, Стварање Југославије, 1790–1918, књ 2, 1989, стр. 709; А.
Митровић, Србија у Првом светском рату, Београд 1984, стр. 168.
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подразумевале, као и продавање стоке и поштовање других намета,
што су отежале и две неродне године (1916. и 1917. године), али и
време неизвесности и свакодневне стрепње, положај народа у пасивном ужичком крају био је изузетно тежак.
О томе је Драгиша Лапчевић, као изузетан познавалац народног живота за време окупације, писао: „...А сад, под окупацијом
немамо довољно ни кукурузнице, још мање граха, киселог купуса,
лукова... Ничега под небом; целе не само посне него и мрсне дане
проводимо у очајном испосништву, не само без масти него и без зејтина, не само без меса него и без рибе, не само без издашне кујне већ
без, буквално сваке кујне.63 О провођењу ускрших празника за време окупације Лапчевић каже да осим мањег броја грађана, огромна
већина о јагњету није могла ни мислити, а задовољан је био онај ко је
„имао поснога граха“ јер је народ остао „без тора и обора“.64 Према
постојећим подацима, 1917. и 1918. године и о тим празницима било
је доста изгладнелог становништва и умирања од глади. Тада је забележена велика смртност деце и одраслих од изгладњавања.
Извештај окупационих власти и службени акти, почетком 1916.
године, истичу да је Србија угрожена и да „непосредно стоји пред
смрћу од глади“. Помоћ која је стизала од добротворних организација
односила се углавном на кукуруз и со. Према извештају Међународног црвеног крста, до 1. септембра 1917. године у Србији је од глади
умрло 8000 лица. У току окупације у врло тешком положају што се
исхране тиче било је градско становништво. Уведене су прехрамбене карте. Три дана у седмици била су безмесна. У почетку на сваког
одраслог мушкарца долазило је по 400 грама хлеба дневно а на дете
по 200 грама. Касније ова количина је смањена. У јануару 1918. године на свако лице старије од 13 године долазило је 480 грама меса
недељно и 240 грама масти. Међутим, у току лета ова количина је
смањена.65
Већина становништва у ужичком крају живела је на ивици егзистенције. Људи су гладовали и преживљавали. Пошто је окупатор
одузимао жито, месо, стоку, млечне производе и осталу храну, народ
је увелико гладовао. Хлеб се правио од овса и јечма, ређе кукуруза,
млевених кочањки, на пролеће од коприве, зеља, мешајући са мезгром
појединог дрвећа. Тако су уз понеку овцу или козу ублажавали глад.
Запамћено је да су у неким селима храбрије жене коњима стизале
до Смедеревске Паланке и других житородних места да би дотерале
Д. Лапчевић, Окупација, стр. 67.
Исто, стр. 68.
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који џак жита те га мешали са кором и од те смеше правили хлеб.66
Посебно је недостајала со што је увелико отежавало исхрану људи и
стоке. Недостајали су и други артикли потребни за свакодневни живот домаћинстава, петролеј, шибице итд. Исхрана становништва била
је отежана не само због несташице већ и због оштре контроле коју
је окупатор завео. Под његовом контролом била је жетва, вршидба,
млевење жита у воденицама, а и клање стоке се морало пријављивати.
Народ се довијао и сналазио како је умео. Било је и шверца, мада је
то било забрањено, а шверцована роба одузимана и купац и продавац
кажњавани. Скоро у свим деловима Ужичког округа било је умирања
од глади, а посебно у сиромашнијим селима. То се види и из црквених протокола умрлих. По тим подацима умрлих од глади било је у
више села Златиборског среза: Алином Потоку, Рожанству, Сирогојну,
Љубишу, Ојковици, Јабланици, Мокрој Гори, а у Црногорском срезу
у Маковишту, Мионици, Росићима, Субјелу, у Ужичком срезу у Стапарима, Губином долу.67 Умирања је било и у другим местима али то
све није забележено. „Велика смртност је, особито деце и омладине,
настала 1917. и 1918. године коме су били изложени, са малим изузетком привилегисаних или добро материјално ситуираних, сви остали становници, па су деца и омладина подлегали таквом страшном
режиму исхране“,68 записао је Драгиша Лапчевић.
У целини гледано, административне, принудне и казнене мере
које је окупатор спроводио, довеле су до материјалног пропадања сиромашнијег дела становништва, а осиромашења и средњих и имућнијих слојева. Хроничари су забележили да је било и оних који су
своју имовину увећавали и на разне начине се богатили: експлоатисањем сиромашних, шверцом, зеленаштвом, сарадњом са окупатором
и на друге недозвољене начине.
Ужички крај су тешко погодиле разне заразне болести и епидемије. За време рата са Турцима 1912. године владао је тифус, у рату
са Бугарима појавила се колера. Већ од децембра 1914. године почеле
су епидемије у војсци и народу. Доласком војске из источне Босне,
тифус се проширио и у позадини српског фронта. Поред пегавог тифуса, народ је оболевао и од трбушног тифуса, колере, дизентерије,
болести шпанске грознице и других. Помоћ од савезничких и других неутралних држава ублажила је обољевање, али су болести и
даље харале. Окупатор је гушио епидемије у првом реду тамо где се
М. Антонијевић, Ужичани у Првом светском рату, стр. 135; Светислав Петровић,
Добраче, Београд 2012, стр. 161
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становништво мешало са њиховом војском да им не би преносило
заразу.
Рачуна се да је у Србији у току рата оболело око 400 000 лица,
а да је помрло око 100 000 грађана, затим до 35 000 српских војника и
до 30 000 ратних заробљеника.69
Од епидемија заразних болести и последица у ужичком крају
умро је велики број становника у току рата. Умирали су војници
на фронту и у заробљеништву, а највише су страдала деца, жене и
старци. Број умрлих је био велики за време епидемије пегавог тифуса 1914/15. године, а нарочито у јесен 1918. када је владала једна од
највећих светских епидемија грипа зв. шпанска грозница. Тада се у
појединим местима на подручју округа број мртвих увелико повећао.
Само у 12 општина тадашњег Златиборског среза умрло је 775 лица.
У селу Кремна, у току 1918. године, од шпанске грознице умрло је 115
лица, у Чајетини 93, Сирогојну 67, Доброселици 66 лица.70
Потресан опис помора 1918. године оставио је прота Милан
Смиљанић у Матичној књизи умрлих цркве у Сирогојну. „Црни јади
црњи од овог мастила задесили су ових дана нашу околину. Завладала
је заразна болест, такозвана шпанска грозница. Ова је зараза тако брзо
узела маха да су целе фамилије лежале болесне, а да нико није био
здрав, да нико није имао болесницима додати воде или подложити
пећ. Умирало је много. Понегде су мртви лежали са болеснима по три
четири дана, јер није имао ко да их сахрани. Често су жене саме копале раке и сахрањивале. У једну раку двоје–троје закопавано... Понеке су куће сасвим опустеле.“71, записао је прота у примедби матичне
књиге.
Слично је у току рата било и у другим срезовима. У селу Добрачама, Срез ариљски, у неким кућама умрло је и по неколико лица.
У домаћинству Витомира Димитријевића 1916. године од тифуса је
умрло 10 чланова.72 Хроничари су забележили да су се поједини домови гасили. Све је то утицало да се на територији Ужичког округа
повећала смртност становништва, која је била већа од броја новорођене деце. У току 1916. године у округу умрло је 3127 лица, а рођено
2143 детета, током 1917. умрло 2602 лица, рођено 2188 деце.73
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Спонтани отпор окупатору
У Србији, народ је сматрао окупацију привременим и пролазним стањем. У неким крајевима, посебно на југу у сливу реке Јужне Мораве, избио је у току 1917. године устанак против окупаторске
војске. Центар је био у Топлици па је у историји познат као Топлички
устанак. У другим деловима окупиране Србије било је разних видова
отпора неорганизованог, међусобно неповезаног и без шире подршке
становништва.
Још у данима војничког слома Србије, 1915. године, војници
који су из неких разлога заостали иза својих јединица у повлачењу,
избегавајући заробљавање и казне окупатора, скривали су се у близини кућа по шумама. Међутим, било је и појединаца и група које су се
одметале ради пљачке по кућама или су нападали транспорте хране и
стоке које је окупатор одузимао од народа.
Припадници мањих група патриотског држања одметнути у
шуме називани су комитама. Живели су хајдучким начином живота,
па се понекад називали и хајдуцима, ослањајући се на јатаке. Они
су изводили мање нападе у свом крају из заседе на пратиоце транспорта, реквирирали храну и стоку, пресретали непријатељске патроле. Поред непријатеља, хајдуци су некад своју активност усмеравали,
нарочито у пасивним планинским пределима, и према локалном становништву (Добраче, Бреково). Такви су се често због нечега светили
или су вршили пљачке.
О поступању окупатора са народом Драгиша Лапчевић каже
да су аустријске власти хапсиле и осуђивале и оне који су „нешто
ружно о њима говорили и да су у маси свет апсили“. Због зулума који
су били дојадили, многи су се били одметнули у хајдуке. Та хајдучија, поред местимичних злоупотреба, била је често и бранилац сиротиње.74 Очигледно да се мисли и на комите који су се одметали из
национално–патриотских разлога. Но, окупатор је сваку акцију комита, да би онемогућио отпор, приказивао као хајдучки, разбојнички и
пљачкашки чин покушавајући тако да их лиши подршке народа. Сурово је кажњавао све оне који се нису придржавали њихових прописа
и наредби или пружали какав отпор. Скоро да нема „Службеног гласника“ а да у њему нису објављене разне казнене мере. Решавало се по
кратком поступку, без много доказа и без права на жалбу.
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У ужичком крају није дошло до организованог отпора и устанка попут топличког, већ се у току 1916. године јавља тихи отпор
становништва окупацији. То се испољавало на различите начине.
Најчешће је то чињено прикривањем жетвених приноса, хране, приликом пријаве обрађеног земљишта и усева, прикривањем стоке,
кријумчарењем стоке у Босни, избегавањем плаћања пореза и других
дажбина. Отпор и реакције становништва огледале су се и у скривању
оружја, политичком агитовању, јатаковању и непридржавању наредби
окупатора и разних мера које је предузимао. Био је то више спонтан,
неорганизован и међусобно неповезан тихи отпор који није прерастао
у оружану акцију.
Окупатор се сурово обрачунавао са свим носиоцима отпора и
оним који се нису придржавали његових прописа настојећи да преко
Окружне команде у Ужицу и среских команди целокупни живот држи
под својом контролом. Ради тога је примењивао ригорозне мере почев од ограниченог кретања становништва, затвора, до смртне казне
и јавног вешања.
О томе има података и у ужичком AMTS– BLAT и другим изворима. Тако, због утаје пушке у Ужицу, 1916. године стрељан је Будимир Ковачевић из Доброселице. Према овом листу од 1. новембра
1916. из Омара је изведен на стрељање младић под оптужбом да је
члан „наоружане разбојничке банде“. Исти лист од 15. јануара 1917.
године јављао је да су због неовлашћеног држања оружја три лица из
Злодола осуђена на смрт вешањем. Због јатаковања у мају 1917. године из златиборских села Криве Реке, Шљивовице, Алиног Потока,
Рожанства и Чајетине осуђена су 24 лица на казне затвора од месец до
годину дана. Међу њима била је и једна девојка од 18 година.75
Вешање је била обична појава. У Ужицу је обешен поп Вељко
Танкосић са Дивљаке код Ариља. После заузимања Чачка (1. новембар 1915. године) аустроугарска војска је кренула преко Драгачева
према Ивањици. На путу је свештеник манастира Клисуре, поп Вељко
Танкосић, са неколико мештана, напао аустријску извидницу код данашњег дома у селу Трешњевици. После тога борбу је прихватила
јединица српске војске која се налазила на врху Градине. По достави,
аустоугарске власти су касније ухватиле попа Вељка и затвориле у
ужички затвор. У лето 1916. године, 8. јула, су га јавно обесили на
Доварју у Ужицу.76

75
76

М. Антонијевић, н.д. стр. 141.
Д. Лапчевић, Окупација, стр. 73; Б Миттровић, Трешњевица кроз векове, стр. 125.

120

Становништво Ужичког округа за време аустроугарске окупације 1915-1918.
Истина из аустроугарских докумената у којим говоре о комитским четама и групама у Србији и набрајању округа где постоје, помиње се и Округ ужички. У једном њиховом извештају, из јануара
1917. године, каже се: „У јесен прошле године на територији војне
управе у Србији уочене су две области у којима је било рајзбоништава
и четовања. Док се у округу Ужице радило о рајзбоништву и паљењу
кућа домаћих сељака, дотле су четовања у граничним подручјима
округа Крушевац и Куршумлија добила карактер систематски организованог устаничког покрета“.77 Поред устаничког покрета на копаоничко–топличком простору, у току 1917. године окупационе власти
помињу мање наоружане комитске групе и у другим крајевима (Мачва, Чачак, Нови Пазар, Нова Варош, Горњи Милановац), међу њима и
у околини Ужица, али о овоме нема ближих података. И у извештајима из прве половине 1918. године наводи се да се мање чете комита
од 10–20 људи крећу у северним деловима Србије при чему се помињу Ужице, Ваљево, Шабац, Чачак, Пријепоље и друга места која су
била захваћена устанком у јужним крајевима.78 О активности група у
ужичком крају до сад нема истражених поузданих података.
И поред тога, тихи отпор становништва окупатору није прерастао у оружани отпор. Такав је остао и кад је после гушења Топличког
устанка у лето 1917. године на тромеђу моравичког, ариљског и драгачевског среза стигла група комита из Топлице.
Боравак и страдање групе комита из Топлице
у моравичком крају 1917. године
Када је устанак у Топлици угушен, мање групе комита (10–15)
упућиване су у друге крајеве окупиране Србије. Задатак им је био да
дижу борбени морал у народу и да га припремају за акције против окупатора у датом моменту. Групу комита од 7 бораца која је припадала
Ибарско–копаоничком комитском одреду Косте Војиновића, једног од
вођа Топличког устанка, водио је Машан Стојовић, четовођа, родом из
околине Прокупља.79 У групи комита су били Машан Стојовић четовођа, Лазар Мировић, из Коњарника, општина Житорађа, Бошко Мировић, из Коњарника, општина Житорађа, Гојко Бјелица, из Црне Горе,
Марко Кривокапић, из Дубраве код Лесковца, Јован Вуковић, из Гласовика код Прокупља, Ђорђе Лакићевић из Зоровнице код Лесковца.
Према А. Митровић, н.р. стр. 171.
Исто, стр. 210.
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Поред њих на овом терену су се налазила још двојица Топличана –
Драгутин Живковић и Живојин чије презиме није познато. Они се
нису налазили у чети Машана Стојовића.
По неким подацима, група се појавила половином августа
1917. године на тромеђи Моравичког, Ариљског и Драгачевског среза.
По изјавама сведока примећени су у шумама као наоружани војници
у српским војничким униформама. Намера им је била да се крећу на
простору између планина Јелице, Голије и Јавора и реке Ђетиње.
О акцијама комитске групе остало је мало поузданих података.
Боравила је извесно време на планини Кук у Трешњевици. Ту су претукли кмета из тог села због тога што је присиљавао једну жену да
окупаторским властима преда порез и запретили му да не сме више да
служи окупатору. Обавештена о томе, аустријска жандармерија организовала је потеру, но без успеха.80 Они су се и даље појављивали по
шумама у овом крају. О њиховој активности мало је писаних трагова.
Понешто се сазнаје из разговора четовође Машана са учитељем из
Радобуђе.81 Четовођа је говорио да су они дошли да подижу морал
и борбени дух у народу, да га бодре и подржавају, да мотре на окупационе власти и да народ припремају да у датом тренутку, тј. кад
српска војска стигне до Скопља, крену на окупатора. Пошто не могу
да окупљају народ, обраћали су се „пријатељима и повереницима“ да
му они то пренесу.
Аустроугарске окупационе власти, предузимајући мере против
њих, позивале су председнике општина у седиште среских места у
моравичком, ариљском и драгачевском крају. И наредиле им да комите пронађу и пријаве и дају податке о њиховом кретању. Запрећено
је да ће, уколико их пронађу а не пријаве, бити обешени. Окупатор
је поставио страже на одређеним местима, појачао потерне групе на
тромеђи ових срезова. На састанку председника општина у Ивањици
аустроугарски званичник запретио је да ће запалити куће у којима
комите бораве ако их не пријаве, а да ће похапсити све чланове породица. Комите су биле уцењене: четовођа Машан Стојовић са 100 000,
а остали са 50000 динара. Уцене су биле обнародоване.82
Око Никољдана, 19. децембар 1917, комите су се налазиле у
кући Андрије Грбића, у селу Дубрави, Моравички срез. Пошто је о
томе обавештен, окупатор из Ивањице је кренуо у потеру са војницима. Сутрадан, 20. децембра, опколили су кућу и потпочела је борба
Миливоје Перовић, Топлички устанак 1917. године, Београд 1918.
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која је трајала до 2 часа поподне. Комити су се храбро борили до последњег метка. У неравноправној борби су изгинули, а са аустроугарске стране погинуо је један официр док је неколико војника било
рањено. Сељаци из околине сахранили су погинуле комите у заједничку гробницу у близини места где се водила борба.83
После овог догађаја мештани из околине једне ноћи запалили су кућу Андрије Грбића због издаје комита. Окружни суд у Чачку
1922. године осудио га је за исто дело на доживотну робију. Савез
удружења бораца НОР–а Ивањица у знак сећања и захвалности подигао је 1991. године споменик Топличанима погинулим у моравичком
крају.
И поред овог догађаја, спонтани и тихи отпор становништва у
ужичком крају није попримио организован карактер и довео до оружаног отпора. Непријатељ је у корену сурово гушио сваки вид отпора
и окрутно се обрачунавао са њиховим носиоцима.
Становништво ужичког краја дочекало је крај рата обесправљено, у сиромаштву, несташицама сваке врсте и са разним ратним недаћама, страдајући од заразних болести, глади и окрутног окупатора.
Када су аустроугарске трупе напустиле Ужице, крајем октобра
1918. године, у граду више није било њихове власти. Тада је у Ужице најпре ушла комитска група као предходница српске војске која
је ослобађала овај крај Србије. Комитска група се у Ужицу и неким
селима обрачунавала са сарадницима окупатора, посебно са њиховим
повереницима (Ужице, Буар, Гостиница, Трнава и друга села). Када је
1. новембра 1918. године, без борбе, у Ужице ушла јединица Тимочке
дивизије, комитска група је расформирана. За команданта места постављен је Милош Станковић, некадашњи командант 4. ужичког пука
I позива. Убрзо су успостављене власти по срезовима и у општинама
које су почеле да раде увелико се ослањајући на војне команде.
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The population of Užice district and its position during the
Austro–Hungarian occupation of 1915–1918.
Summary
In this paper, the author deals with the situation of the population of Užice district during the Austro–Hungarian occupation of 1915–1918. The introductory part of the
paper indicates to the Austro–Hungarian occupational administration in Užice District
established during the occupation. The main part of the paper is related to the position
of the population during the occupation and the attitude of occupiers to prisoners of war,
internees, and especially to the population with limited civil and political rights. Administrative, enforced and punitive measures of the occupier in case of violation of its regulations and measures take a significant part in the paper. Obligations of the population such
as corvée and other forms of forced labor, taxes and other fiscal duties and obligations in
the field of economic life. The final part of paper is related to the consequences of war
and occupation: the deterioration of living conditions, disease and epidemics, hunger,
increased mortality of the population. Finally, cases of spontaneous and silent resistance
to the occupation and starvation of a group of comitiajis from Toplica in Moravica region
at the end of 1917 were mentioned.
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ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ И СРПСКО
НАЦИОНАЛНО ПИТАЊЕ

Апстракт: Димитрије Туцовић спада у ред политичких
делатника и идеолога, чије дело надилази детерминанте којима
га данас често, на бази анахронизма и савремених стереотипа у
научној јавности, смештају у један прецизно дефинисан идеолошки
оквир. Његов вишедимензионални приступ поимања друштвене
стварности, изражен кроз идеје, касније је користио многима који су
те идеје некритички и селективно извлачили из контекста у сврху
политизације, па се о Димитрију Туцовићу након Другог светског рата
углавном писало као о некаквом архибољшевику. Осим тога, у сврху
дневне политике, припадници појединих невладиних организација и
данас у Туцовићу налазе узор приписујући му борбу против наводног
великосрпског империјализма. Такође, и у круговима савремених
српских националиста је преовладало мишљење да је Туцовић био
претеча свих оних политичких делатника који се данас залажу за
независност Космета и који осуђују наводну великосрпску агресију у
ратовима деведесетих. Управо из наведених разлога, циљ овог рада је
да се размотри један други аспект идеолошког и политичког деловања
Димитрија Туцовића, који је дуго времена био запостављен, а то је
његов истински однос према српском националном питању.
Кључне речи: Димитрије Туцовић, социјал–демократија, национално ослобођење, анексија, албанско питање, југословија, пансловенство, балканска федерација.
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Српско национално питање и југословенска идеја
Када је реч о Туцовићевом ставу према националном ослобођењу српског народа, онда морамо имати у виду време у којем је
он деловао, као и идеолошки курс који су одредили његови домаћи
идеолошки узори. Ту посебно треба имати у виду Светозара Марковића код којег се тесно преплићу две наизглед противуречне стране
српских политичких идеја у другој половини 19. века – националистичка и социјалистичка. Данашњој јавности је мало познато да је Светозар Марковић као социјалиста имао потпуно разумевање за тежње
српског народа за ослобођењем и националним уједињењем. Од њега
је Туцовић преузео и концепт Балканске федерације, који подразумева јединство нација које су претходно извојевале сопствену независност на бази права народа на самоопредељење. Требало би истаћи и
да је Туцовић гајио поштовање према Илији Гарашанину као „разборитом политичару“1 који је заступао уједињење свих српских земаља
у једну „Велику Србију“ а потом и јединство са другим словенским
народима. У општем смислу, могло би се рећи да је и национална
клима у српској јавности до Великог рата подразумевала схватање да
српска држава треба да тежи присаједињењу свих околних територија
на којима већински живи српски народ. Конзервативци, попут Гарашанина, такве ставове су темељили на историјском праву (Душановом царству), док је Туцовић као социјалиста, заступао право народа
на самоопредељење. Такав став, са друге стране, није искључивао ни
покушај да се оствари и шире државно јединство, са осталим словенским или балканским народима. Изгледа да је Туцовић био по том
питању најближи каснијем гледишту Јаше Томића који се руководио
геслом: „Прво српска кошуља, па југословенски капут“. Наравно, то
је значило да свака нација мора засебно да прође пут сопственог конституисања и националног уједињења а потом размишљати у удруживању у једну ширу наднационалну државну заједницу. Управо из
тих разлога, Туцовић није заступао концепт „усиљеног“ југословенства, по сваку цену, што је дошло до изражаја у његовом неслагању
са хрватским социјалдемократама на првој Балканској социјалистичкој конференцији 25. децембра 1909. у Београду. Том приликом, припадници хрватске и словеначке партије – Јурај Деметровић, Витомир
Кораћ и др Хајнрих Тума, захтевали су да се конференција изјасни за
јединство југословенских народа без обзира на постојеће границе, јер
1

Димитрије Туцовић, Сабрана дела, књ. 2, Београд 1975: 210.
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су сматрали да су те границе облици владавине „дотичних власника“.
Туцовић се није сложио са овим становиштем сматрајући да је таква идеја преурањена и да је мисија националног уједињења поверена
буржоазији. Тек по успостављању потпуног националног уједињења
које треба да изврши буржоазија, може се рачунати са земљама у
којима би капитализам остварио виши степен развоја. Самим тим би
дошло и до стварања широког фронта класне борбе, који би затим
довео и до њиховог социјалног ослобођења и преображаја. Тада се
Димитрије Туцовић нашао између две ватре. Српске патриоте су му
приписивале вишак социјализма а хрватски и словеначки националисти су тврдили да се он претерано заузима за српски и бугарски
национализам.2 Наравно, могли бисмо и претпоставити да је Туцовић
гајио и одређене сумње у погледу искрености хрватских социјалдемократа, који су већ једном одбили да потпишу „Меморандум о пoлитичком положају радничког покрета у БиХ од 8.VIII 1908“.3 У том меморандуму Туцовић је упутио оштре критике на рачун аустроуграске
управе у БиХ. Иначе, народ Босне и Херцеговине том приликом је
одредио као Србе православне, мухамеданске и римокатоличке вероисповести. У меморандуму је још стајало да је аустроугарска власт у
БиХ „изоловала српски народ од његових слободних сународника у
Црној Гори и Србији, као и од полуслободних у Далмацији, Хрватској
и Славонији“, да је завадила народ у БиХ тако што је подстакла религиозни клерикализам и фанатизам, да је створила марионетску владу
која је гушила сваки покрет националног и политичког ослобођења.4
И поред силних обећања, хрватске социјалдемократе су избегле да
потпишу Меморандум и на тај начин су се сврстале на страну аустријске социјалдемократије која је такође подржавала анексију БиХ.
Ово је указивало на то да се хрватска и аустријска партија, као и народи које представљају, узајамно препознају као део једног истог државног, културолошког и политичког корпуса. То је утицало да се код
њега развије став о партијама великих и малих народа. Сматрао је
да су партије великих народа углавном оријентисане само на интерес домаћег пролетаријата, док у погледу интереса угњетених малих
народа, они добрим делом подржавају политику својих буржоазија.
Пошто су партије великих народа у тим случајевима занемаривале
принципе интернационализма, партије малих народа би, по његовом
мишљењу, требало да се удруже у одбрани својих колективитета.5
Никола М. Поповић, Димитрије Туцовић његов живот и рад, Београд 2014: 181–182.
Драган Симеуновић, Нововековне политичке идеје у Срба, Београд 2000: 430.
4
Димитрије Туцовић, н. д. 218–223.
5
Д. Симеуновић, н.д. 431.
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Овај партијски антагонизам, Туцовић је посматрао у једном
ширем цивилизацијском контексту који заправо одражава антагонизам између великих и малих народа. То учење одудара од главне марксистичке идеолошке матрице по којој постоји само један суштински
битан друштвени антагонизам, а то је онај између класе капиталиста
и класе пролетера. За Туцовића су класне противречности подједнако
важне као и међунационалне.6 Уочавајући тесну спрегу између Ватикана и аустроугарских империјалистичких тежњи у БиХ, писао је у
„Радничким новинама“: „Ми нећемо римске Језуите који деморалишу патријархалну чистоту српског народа; ми се грозимо од милитаристичке и реакционарне најезде званичне Аустро–Угарске.’’7
Анексија Босне и Херцеговине
Како истиче професор Драган Симеуновић, на Туцовићево
бављење националним питањем битно су утицала два момента: прво,
вишемесечни боравак у Немачкој зарад теоријског усавршавања,
крајем 1907. године, када се посветио изучавању литературе о нацији,
и друго, анексија Босне и Херцеговине 1908. године.8
Одлуком Цара Фрање Јосифа да припоји БиХ Аустро–Угарској,
дошло је до балканског и међународног дипломатског спора, познатог
под називом Анексиона криза. Овом акту претходила је Младотурска
револуција а дан после проглашења анексије, Бугарска је прогласила
независност, чиме су озбиљно нарушене одлуке Берлинског уговора.
Уочи саме анексије, Туцовић је објавио текст „Босна“ у радничким новинама, јуна месеца 1908. године, где је указао да вишедеценијска аустроугарска управа ништа није добро донела верски подељеном српском народу у Босни. Аустроугарска политика је, према
Туцовићу, претрпела тамо потпун пораз који ће се у времену које долази тек показати. Истакао је да је све време аустроугарска власт радила само на сукобима верски подељеног народа и његовом одвајању
од матице Србије. Незадовољан таквим стањем писао је: „Аустрија је
имала пред очима тај циљ: да Босну и Херцеговину што јаче привеже
за себе, сузбијајући и запостављајући домаћи елеменат. А очевидно
је данас за свакога, па и за Аустрију, да је постигнут сасвим супротан
резултат. Протежирањем католицизма и повлашћивањем језуитских
попова, наметањем „Аустрији оданих“ Хрвата и багателисањем масе
Исто.
Исто.
8
Д. Симеуновић, н.д. 427–428.
6
7
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народа, Аустрија је у Босни и Херцеговини, место симпатија народних
које је желела, доживела незадовољство и огорчење на све стране.“9
У тексту „Историјски тренутак“ објављеном 25. IX 1908. у
„Радничким новинама“, Туцовићев однос према српском народу у
БиХ и предстојећој анексији најбоље осликавају следеће речи: „Ми
стојимо пред једним језовитим, варварским, призором светске историје: све тежње за слободом, све националне аспирације, све културне претензије једног цивилизованог народа од неколико милиона
чланова брутално се негирају једним охолим завојевачким гестом! Један највећи, најчистији за живот, најспособнији део српског народа,
Босна и Херцеговина, дефинитивно се цепа од нас осталих, за које
је нераздвојно спојен интимним везама националне заједнице, културнога јединства и истоветних традиција, једноставне историје! Ово
је черечење српске нације! Капиталистички дивљак кида са живога
тела једног народа његов најбољи и највећи део и ждере га! Аустроугарска аждаја увлачи неповратно у своју утробу неколико милиона
људи! У двадесетом веку гутају се народи баш као и у примитивној и
суровој историјској прошлости.10
Како изгледа и како се може закључити према свим околностима, Аустро–Угарска не врши овај акт варварства на своју руку,
по своме ћефу, изненађујући и љутећи велике силе. Она не би могла
рескирати да дође у сукоб са осталим потписницима Берлинског уговора; она тај уговор може газити само са одобрењем њиховим. Анексија Босне и Херцеговине зацело је само исплата каквог рачуна који
су међу собом склопили велики европски разбојници. Продаване су
и трампљене коже ситних нација: Аустро–Угарска је добила српску.
Одговорност за ово бацање српског народа под копите завојевачких
коња сносе подједнако ‘православна’, братска нам Русија и ‘узвишена’ земља човекових права – Француска и ‘мирољубива и цивилизована’ Гледстонова Енглеска и херој националног јединства и независности – Гарибалдијева Италија!...11
Моменат је критичан. Дирнуло се у животни нерв целог једног
народа. Он је против своје воље стављен у положај нужне одбране.
Изгледа, међутим, да величини момента није дорасла генерација. Народ који је доведен у положај нужне одбране има врло мало материјалних и моралних средстава за одбрану.“12
Д. Туцовић, н. д. 169.
Исто, 260.
11
Исто
12
Исто, 261.
9
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Даље у тексту, Туцовић је оптужио политичке партије у Србији,
а посебно оне које су у власти, због изостанка подршке отпору српског народа у БиХ. Посебно је нагласио да социјалдемократски покрет
иако није националан, није ни анационалан, и да управо у његовом
класном карактеру лежи његова највећа снага и гаранција за остварењем свих узвишених идеала, укључујући и национални.13 Овакво
становиште подразумева да социјалистички светоназори не само да
не морају бити у колизији са националним тежњама једног народа, већ
да је тежња за остварењем социјалне правде заправо нужан предуслов
његовог потпуног и истинског националног ослобођења. Осим тога,
Туцовић је заступао уверење да се силе класне борбе најпуније развијају у независним земљама и народима.14 То управо указује до које
мере су код њега испреплитани погледи о националним и социјалним
тежњама за слободом једног народа, да је незамисливо говорити о
једном а не мислити притом и о другом.
По избијању Анексије , Туцовић је објавио још један значајан
текст „Наша реч“ у којем је осудио тај акт којим „грабљиви капиталистички освајач зарива“ у здраво српско ткиво свој „разбојнички
нож“.15
Ипак, његов најзначајнији текст посвећен анексији БиХ је „Патриотизам власника“ који је објављен у „Радничким новинама“ 10.
октобра 1908.
Туцовић је осудио српску политичку елиту која се показала неспремном и незаинтересованом да се бори за национални интерес.
Такође је критиковао војску која се годинама исцрпљивала у сузбијању штрајкова и гушењу радничког питања, уместо да се спремала
за одбрану Босне и Херцеговине. Патриотизам круне, вођа српских
социјалиста осудио је као патриотизам само једне класе – буржоазије
и њених политичких експонената, који никакве везе нема са истинским народним патриотизмом.16
„Тридесет година званична Србија нариче над окупираном
Босном, деценијама се на монархијским банкетима и бирократским
пијанкама стежу и уздижу песнице против Швабе, сваког дана се зарицало на крсташки ослободилачки рат подјармљених земаља преко Дрине. Данас се тражи то стање против којег се тридесет година
грмело! Наивни патриоти су запрепашћени. Они то срамно капитулирање тумаче личним кукавичлуком неколицине министара. Ми га
Исто, 262–3.
Н. М. Поповић, н. д. 185.
15
Д. Туцовић, н. д. 266.
16
Исто, 275.
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ипак објашњавамо интересом владајућих који ствара нарочиту психологију, сасвим друкчу од наше.“17
У складу са оваквим околностима, Димитрије Туцовић сматра
да Србија није у стању да директном војном силом заштити права
српског народа у БиХ, али да треба да помогне његову културну еманципацију, па чак и герилску устаничку борбу уколико до ње дође.
У тексту „Рат против Србије“, вођа српских социјалиста је још
једном осудио власт у Србији због неспособности. Притом је истакао
да је актом Анексије пробудио српско национално биће и да се акција
коју су покренуле велике силе неће разрешити без тешких сукоба.18
На конгресу II Интернационале 1910. у Копенхагену, Туцовић
се још једном жестоко успротивио анексији Босне и Херцеговине и
колонијалној политици великих сила уопште. Тиме је овај проблем
подигао на највиши међународни ниво у круговима европске социјалдемократије. Таквим ставом, он је пресекао традицију српског
радничког покрета чији делегати су до тада били маргинализовани
представници једне мале партије. Напротив, он ће својим наступом
значајно подићи углед српске социјалдемократије а сам Димитрије
Туцовић ће постати добро познат целој II Интернационали. Такође,
стекао је велику популарност у левом крилу Интернационале које
је на конгресу у Штутгарту 1907. осудило ставове већине партија
окупљених у тзв. центруму, које је предводио Бабел и десног крила
окупљеног око Бернштајна, које су подржавале колонијалну политику великих сила. На конгресу у Копенхагену била су поново актуелна питања о рату и колонијалном освајању. Туцовић је том приликом
одржао говор у којем је оштро осудио држање аустријске партије за
време анексије. Након увода у којем је указао на занемаривања проблема малих поробљених народа и њихових малих партија, од стране
партија великих народа, Туцовић се иронично захвалио на помоћи
својих аустријских другова због њихове осуде српске буржоазије. У
наставку је указао на суштинско издајство основних социјалдемократских начела од стране аустријских социјалиста:
„Али ако је држање аустријских другова за време кризе у борби против ратне опасности било недовољно енергично, дужност заступања права народа на самоопределење готово је била са њихове
стране сасвим занемарена. Они су стали, по нашем мишљењу, на једно нетачно и непринципијелно гледиште. У партијској штампи аустријских другова говорено је: ’Србија нема шта да тражи у Босни и
17
18

Исто, 273.
Исто, 284–286.
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Херцеговини, пошто њен потпис не стоји на Берлинском уговору...‘
Ако се може говорити о повреди нечијих права анаксијом Босне, онда
су то права Турске, а не Србије. Ми не заступамо право Србије; али
што се Берлинског уговора тиче, то је крваво право, право засновано
на насиљу и праву јачега, и социјална демократија га не може признати. Социјална демократија мора имати у виду не права која истичу из
наметнутих уговора и освајања већ право сваког народа на самоопределење, па и народа у Босни и Херцеговини.“19
Туцовићев став није изашао на разумевање већине партија
на конгресу у Копенхагену јер су тадашње мњење Интернационале
креирале две највеће социјалдемократске партије: аустријска и немачка, које су оправдавале анексију БиХ. Ипак, веома је битно навести
чињеницу да је Туцовић подигао углед српске социјалдемократије у
свету и да су после његовог излагања многи припадници левог крила
интернационале пришли да му честитају, између осталих и Лав Троцки, Роза Луксембург и бугарски социјалиста Благојев, који је посебно
похвалио његов наступ у свом научном часопису „Ново време“.20
Из свега наведеног видимо да је Туцовић био страствени заговорник уједињења српске нације и видимо његов гнев што је „анексија Босне и Херцеговине... разбила као гвозденим маљем најлепше
српске наде“.21 У својим текстовима и излагањима посвећеним овом
питању, често је оптуживао власт у Србији за то да је њихово наводно
заступање националних интереса заправо параван иза којег се крију
само класни интереси српске буржоазије. Такав став је најбоље изразио речима: „Докле се старо и младо кроз штампу и школу, побожан
народ са црквених предикаоница, као и војници у касарнама, упућују
да никада не престану мислити на освету Босне“, дотле се владајући
„маскирају националним идеалима једног раскомаданог и поробљеног народа“22 и „националне интересе идентификују са својим класним интересима“.23
Димитрије Туцовић о Албанији и Албанцима
Ниједан сегмент политичког и идеолошког деловања Димитрија Туцовића није изазвао толико полемика последњих деценија,
колико његов однос према Албанији и Албанцима. Напокон, у јав–
Н. М. Поповић, н. д. 208–209.
Исто, 211.
21
Димитрије Туцовић, Изабрани списи, књига 2, Београд 1950: 185.
22
Исто, стр. 207.
23
Димитрије Туцовић, Изабрани списи, књига 1, Београд 1949: 7.
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ности се стекао утисак да се Туцовић наводно залагао за то да Косово и Метохија припадну Албанцима и да је он имао неке нарочите симпатије према том народу. Ако брижљиво проучавамо његове
списе видећемо да Туцовић по правилу Косово и Метохију убраја
у Стару Србију,24 што нам недвосмислено указује да је та подручја
сматрао српском земљом. У спису „Србија и Арбанија“ он је осудио
улазак српске војске у северну Албанију и одмазде које је вршила над
становницима албанских вароши и села, што је, мора се признати,
својствено сваком рату и скоро свакој војсци у историји ратовања.
Уосталом, и нападе Албанаца на разоружане становнике српских села
у Старој Србији он је, такође, назвао варварским. Туцовић је сматрао
да ће српска војна акција у северној Албанији удаљити тамошњи народ од Срба и потпуно га гурнути у канџе италијанских и аустроугарских интереса. Као што смо већ поменули, Туцовић је био заговорник
стварања федерације балканских држава и сматрао је да у том савезу
„има једно место и за Арнауте“.25 Из тих разлога имао је у виду да са
Албанцима треба остварити пријатељске односе јер су једино такви
односи гарант будућег савеза два народа. Предлагао је и да се границе
према Албанцима у већој мери отворе, позивајући се на Гарашанина
за којег је рекао да је „један од разборитих српских политичара“ који
је оставио иза себе „један нацрт државнога програма Србије“.26 На такав начин, тврдио је, омогућило би се албанском народу да неометано
тргује, чиме више не би били одсечени од својих сународника, што
им је значајно угрожавало физички опстанак на том подручју.
Туцовић је тежио да као заговорник будућег савеза балканских
народа на један непристрасан начин критикује нечовечно поступање
припадника било које војске у Балканским ратовима, па макар се то
односило и на војску његовог сопственог народа. У чланку „Црногорски бес“, Туцовић је оштро критиковао понашање црногорске војске.
Иначе, треба напоменути да иако су ту Црногорци окарактерисани
као дивљи, сурови, културно заостали, Туцовић их сматра делом српског народа.27
Наравно да вођ српских социјалиста није штедео ни наоружане припаднике албанског народа када су узимали учешћа у сличним
стварима. То побија сваку тезу о некаквој посебној наклоности коју
је имао према Албанцима у односу на остале народе. У појединим
Ужички зборник, бр. 10, Богумил Храбак, Димитрије Туцовић и српски социјалисти о Арбанасима у време устанка 1909–1912, Ужице 1981: 50.
25
Д. Симеуновић, н. д. 438.
26
Димитрије Туцовић, Сабрана дела, књ. 7, Београд 1980: 210.
27
Исто, 194.
24
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текстовима истицао је њихову суровост, примитивизам и склоност ка
пљачки.28 Такође, сматрао је да је албански народ тренутно на нижем
ступњу колективне свести и да код њих тежње за побуном никад нису
биле националног карактера, као код Срба. Они су устајали против
власти из традиционално укорењених навика непослушности према
било којој држави и непоштовања било каквих обавеза према њој.
Осим тога, њих је покретала потреба да своју власт успостављају над
хришћанима.29 Како је исправно уочио професор Драган Симеуновић,
Туцовић ниједном није Албанце окарактерисао као нацију, већ само
као племе или народ, сматрајући их притом неисторијским народом,
а израз „српски империјализам“ први пут му је приписао Милован
Ђилас почетком осамдесетих година.30
То што је Туцовић имао примедбу на тежњу српске буржоазије
да Србија добије излаз на море преко северне Албаније, не значи да је
осуђивао и све остале акције српске војске која је ослобађала српски
народ од турске власти.Такође, он је предлагао да Србија излаз на
море потражи преко Црне Горе или Солуна и управо из тих разлога је осудио српско–бугарски сукоб 1913. јер је након тога Солун је
припао Грцима а не Србима или Бугарима којима је био потребнији.
Вођа српских социјалиста је критиковао српску владу зато што није
покушала да оствари уједињење српског народа превазилажењем династичких сукоба између Србије и Црне Горе.31 „Напад на Арнауте
ствара нам једну несрећу, копа јаз између два народа, који су чак у
извесним крајевима и измешани врло јако, изазива непријатељство
које ће насврло скупо коштати“.32
Данас се често цитирају речи Туцовића где је после ослобађања Ђаковице, од стране српске војске, написао: „Ушли смо у туђу
земљу“.33 Та изјава се тумачи углавном извучена из контекста, а мало
ко је обратио пажњу да је Туцовић издвојио посебно Ђаковицу са околином, као ретко место на Косову и Метохији, где малобројно српско
становништво не игра готово никакву значајнију улогу у привредном
или културном смислу. Ђаковица је узета као пример чисто арнаутског града у етничком смислу, насупрот Пећи где је живело доста
више Срба у граду и околним селима.34 Наводио је и примере градова
Исто, 185.
Исто.
30
Д. Симеуновић, н. д. 440.
31
Исто.
32
Исто, 440–441.
33
Д. Туцовић, Сабрана дела, књига 7, 203.
34
Исто.
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у Старој Србији и Македонији где су хришћани у појединим местима
иако мањина, узимали кључну улогу у привреди и трговини. О томе
најбоље сведоче његове следеће речи: „Али Ђаковица није арнаутска
варош само по бројном односу становништва; она је арнаутска по целокупном животу, спољашњем као и привредном. Нису то само минарета која се дижу небу као гора, ни куће у виду кула са мамазгалама,
пушкарницама, и зидовима, удешеним за борбу, као да се не налазимо
у вароши и као да ово није ХХ век; није то само типична арнаутска
ношња што се искључиво види на улици; не, Ђаковица пада у очи
баш по томе што је у њој целокупан занат и сва трговина у рукама
самих Арнаута.
По томе се Ђаковица разликује од осталих вароши старе Турске. У македонским варошима, словенско или грчко становништво је
такође у мањини, али је та мањина успела да узме у своје руке несразмерно већи део привредног живота. Те мањине су привредно надјачале Турке, прво, благодарећи својој културној надмоћности, а, затим,
ослањајући се на околину која говори истим језиком као она. Ђаковица чини у том погледу изузетак и према неким другим арнаутским
варошима које леже много дубље у Арбанији. За Елбасан, Арнаути
веле да је срце Арбаније, па ипак смо у њему видели највеће трговине
и житарске радње у рукама Грка или гркомана.“35
Значи, његов став према Ђаковици никако се не може односити и на целу област Косова и Метохије, а чак и израз „у туђу земљу“
заправо је употребљен у контексту будућих односа са Албанцима, где
се није очекивало да ће српска држава успети да ту без проблема успостави власт, поготово не на начин на који је то до тада радила.
Када је реч о Туцовићевом односу према Албанцима, можемо закључити да он није гајио некакву посебну наклоност према том
народу, већ је једноставно сматрао да и тај народ, као и сви други
народи, има право да живи у својој држави. Управо из разлога што је
био велики заговорник права народа на самоопредељење, осуђивао
је улазак српске војске у северну Албанију, међутим, то не значи да
је био против ослобађања Косова и Метохије, као и осталих српских
земаља од туђинске власти.
Попут Јована Цвијића, ни Туцовић није признавао постојање
македонске нације, сматрајући да становништво Македоније углавном није јасно артикулисано у националном смислу.36 По његовом
мишљењу, Македонију су углавном насељавали припадници околних
35
36

Исто.
Исто, стр 174.
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нација, и сматрао је да ће „од политичке судбине зависити национална будућност македонског становништва“. У суштини, Македонце је
посматрао као флотантну масу коју ће свака држава у окружењу у
будућности покушавати да укључи у свој национални корпус.37
Пансловенство и балканска федерација
Када је у питању Туцовићев однос према пансловенству, треба
имати у виду да он начелно није имао ништа против солидарности
народа који деле заједнички језик или културу. Међутим, он се није
толико залагао за груписање народа на бази језичке или културне
сродности, као на бази њихових интереса у остваривању социјалне
правде на марксистичким начелима. Из тог разлога, он је увек имао
на уму балканску федерацију коју ће чинити национално и социјално
ослобођени народи Балкана, али не због некаквих локалпатриотских
сентимената изазваних њиховом географском близином, већ управо
из разлога што је то једина могућност да „мали“ народи остваре своја
права у односу на „велике“. Зато је у балканској федерацији имало
места и за Албанце, иако они нису били језички и културно блиски
већини осталих народа Балкана. Видели смо да чак да ни веће социјалистичке партије попут немачке и аустријске, нису имале разумевања за борбу коју су водиле партије поробљених мањих народа.
О овоме најбоље сведоче редови које је Туцовић написао пре сазива
прве балканске социјалистичке конференције: „Балкан се налази на
раскрсници. Он служи као циљ колонијалне политике и онима са Југа
и онима са Севера. Једни га пљачкају да би могли градити железнице
по Анадолији, а други да би могли правити топове да с њима убијају
балканске и остале народе који неће више да буду робови. Поцепани
балкански народи ће живети под таквим приликама све донде док не
увиде да се требају ујединити; они ће бити сламка у вихору док не
здруже своје разбацане снаге... А главни разлог за растезање и вековно поробљавање балканских народа лежи у његовим пољопривредним и минералним богатствима... Зло које влада на Балкану није у походу Германа против Словена; није у борби једне расе против друге,
већ у колонијалном ропству и безобзирном пљачкању. Да би се томе
злу стало на пут постоји један једини начин: заједнички и јединствени фронт свих балканских народа, политички удружених, како против
Германа, тако и против Руса и против Француза и против Енглеза...38
37
38

Д. Симеуновић, н. д. 438.
Н. М. Поповић, н. д. 181.
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Прва балканска конференција социјалистичких партија је одржана у Београду 25. децембра 1909. под духовним вођством Димитрија Туцовића. На конференцији су узели учешћа социјалисти из
Бугарске, Румуније, Босне и Херцеговине, Хрватске и Славоније,
Словеније, Македоније и Цариграда. Социјалисти из Грчке су се телеграфски солидарисали са овим скупом и упутили су извињење јер
нису могли да добију потребна документа како би узели учешћа у
конференцији. На конференцији је дошло до поменутих несугласица
између хрватских и словеначких социјалиста са једне стране и Туцовића. Први су захтевали да се конференција изјасни за јединство
југословенског народа без обзира на границе, док се Туцовић држао
својих ставова о формирању балканске федерације и борбе против
капиталистичких завојевача.39 Као што смо већ поменули, Туцовић
је устао против предлога хрватских и словеначких социјалиста и, у
резолуцији која је донета, прокламована је солидарност балканских
народа у борби против страних завојевача који ослањајући се на локалне династије и буржоазију стварају антагонизам међу балканским
народима.40 У тексту резолуције, између осталог, писало је: „Због тога
конференција ставља у дужност социјалној демократији да најенергичније сузбија сваки антагонизам међу народима на југоистоку Европе и ради на њиховом зближењу, а да свесрдно помаже све тежње
за пуном демократском самоуправом и независношћу народа које су
први услов да се питање живота ових народа отме из руку њихових
страних и домаћих реакционарских господара и уравни пут за груписање које модерни привредни развитак изискује као једину гаранцију
привредне политичке самосталности. У првом реду то мора желети
социјална демократија не само што би такво решење питања најбоље
одговарало интересима општег друштвеног напретка, већ и због тога
што је њен рад условљен развитком народа у коме дела и што се силе
класне борбе најпуније развијају у независним земљама и народима.41
Као што смо већ рекли, Туцовић није толико био наклоњен некаквој подели и груписању народа на основу језичке и културне сродности. Ту је видео опасност једног стереотипног антагонизма који,
према његовом мишљењу, у великој мери злоупотрбљава буржоазија
ширећи такву пропаганду. У чланку „Германска опасност“ указао је
на тај проблем изражавајући мишљење да не постоји никаква опасност
Н.М. Поповић, н. д. 181–182.
Исто, 182–185.
41
Исто, 182–185.
39
40
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од народа немачке и аустро–угарске и да не треба поистовећивати политику буржоазија и династија тих народа са самим тим народима.42
На исти начин је изложио критици и тадашњи „неословенски покрет“
који је био пансловенског карактера, сматрајући да је он заправо само
продужена рука интереса руске империје, која жели да пороби Балкан. По његовом мишљењу, та иста империја у ропству држи и већину
руског народа, па је сулудо очекивати да би и народе Балкана могла
задесити другачија судбина. Иако је држао да реакционарна Русија
нема више снагу коју је некад имала, а то је да сузбија револуционарне покрете широм Европе, увидео је да она кроз неословенство сада
више одвлачи пажњу сопственог народа од унутрашњих проблема,
него што заиста има снаге да спроводи такву идеју у дело.У царској
Русији видео је државу која је пуна револуционарног врења и која
уместо да, као некад, брани реакционарне идеје по Европи, заправо је
у позицији да буде и сама брањена од стране европске буржоазије.43
У огледалу Туцовићевог става према пансловенству, можемо
имати и слику о његовом односу према патриотизму. Он засигурно
није био династички патриота, неко ко се идентификује са политиком
српске династије и буржоазије, али је свакако био народни патриота
уколико под тим подразумевамо човека који воли свој народ и ко никада није желео да своју судбину одвоји од њега, како је то у једном од
својих последњих писама написао оцу. Уосталом, свој народни патриотизам потврдио је учешћу у Балканским ратовима и Првом светском
рату где је и положио свој живот у Колубарској бици 20. новембра
1914. на Враче брду недалеко од Лајковца.
Закључак
Кад узмемо у обзир све наведено, можемо рећи да идеје Димитрија Туцовића одликује изузетна ширина и оригиналност. Својим
делом показао је да је могуће бити социјалиста а у исто време и родољуб, да пролетери нису нужно и људи без отаџбине, да је могуће
истовремено бити космополита и патриота, да срећа једне нације не
мора бити грађена на уштрб друге, већ да заузимање за права и других народа није ништа друго до поштовање истог принципа на којем
почива право и слобода сопственог народа. Указивао је да национално ослобођење никад не може у својој суштини бити у потпуности
спроведено, све док се до краја не спроведе идеал социјалне правде у
42
43

Димитрије Туцовић, Сабрана дела, књига 3, Београд 1980, 162–171.
Исто, 361–364.

138

Димитрије Туцовић и српско национално питање
складу са основним начелима социјализма. Са друге стране, сматрао
је да су поробљени „мали“ народи у дуплом ропству и да прво морају
изаћи из националног ропства, да би се потом ослободили класног
ропства. Објединио је, на први поглед, контрадикторне идеје, а у ствари, у његовом систему идеја постоји једна савршена кохерентност
и доследност основним хуманистичким принципима. Он је човек који
је успео социјалистичке идеје да прилагоди духу свог времена и народа, а да се, са друге стране, никад не одрекне њихове универзалности.
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Dimitrije Tucović and the Serbian national question
Summary
When we take into account everything mentioned above, we can say that the
ideas of Dimitrije Tucović are distinguished by exceptional broadness and originality.
With his work he showed that it is possible to be a socialist and at the same time a patriot,
that the proletarians are not necessarily people without a homeland, that it is possible at
the same time to be cosmopolitan and patriot, that the happiness of one nation must not be
built at the expense of another, but striving also for the rights of other nations is nothing
more than respecting the same principle on which the right and freedom of one’s own nation is founded. He pointed out that national liberation could never be fully implemented
in its entirety, until the ideal of social justice was fully implemented in accordance with
the basic principles of socialism. On the other hand, he thought that the enslaved “small”
nations were in double slavery and that they had to leave the national slavery first, in order to get rid of class slavery. At first glance, he united the contradictory ideas, but in fact,
in his system of ideas there was one perfect coherence and consistency with basic humanistic principles. He is the man who succeeded in adapting socialist ideas to the spirit of his
time and people, and on the other hand he managed never to renounce their universality.
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НОВОВАРОШКА КАЈМАКАМИЈА

Апстракт: Изградња и организација турске државне власти
током петовековне владавине подразумевала је низ административно–управних реформи и њихових примена у циљу завођења и одржавања државног, друштвеног и економског поретка. Формирање институција за вршење државних послова врши се од самог почетка
успостављања власти. Државна управа је до краја остала централистичка и њена главна структура се није променила, без обзира на
реформе. Последњом реформом на самом почетку 20. века, каза Нова
Варош је припала новоформираном Сјеничком санџаку. У надлежности каза било је вршење судске власти, али и други управни послови,
зато је у центру нововарошке чаршије подигнута нова зграда. Оно
што је разликује од других објеката тога времена су раскошно лепи
архитектонски облици веома модерног стила. Дуго је била административно, а данас је културно седиште.
Кључне речи: Скендер–пашина паланка, Нова Варош, административно–управне реформе, кајмакамија.
Увод
Након војничких освајања, Турци су радили на даљем јачању
војске, али и на учвршћењу власти, односно изградњи државне управе
и судства. Низом административних реформи од друге половине 15.
до почетка 20. века, које су последица различитих фактора, радило се
на државном устројству и његовој ефикасности, у циљу спровођења
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тимарског система и обезбеђивања нових војничких капацитета. Да
би добили потпунију демографску слику и контролу над задуженим
становништвом, већ у првим годинама су започели са увођењем катастарских пописа и израдом катастарских књига, које представљају
јединствену форму пописаних феудалних обавеза.
Неколико научних студија као пресудан разлог настанка Скендер–пашине паланке истичу јачање комуникацијских веза између
источних и западних крајева Отоманског царства, а формирање Сјеничког санџака на почетку 20. века је условило изградњу турске кајмакамије. О настанку Нове Вароши на почетку 16. века најпоузданије
сведоче турски извори, који се чувају у Архиву у Анкари, чије копије
поседује Оријентални институт Универзитета у Сарајеву. Захваљујући
студијском истраживању еминентне групе научника из сарајевског
института, многи пописи и други документи су преведени, обрађени
и доступни. Међу њима су за ово истраживање најзначајнији турски
катастарски пописи (дефтери)1 из 15, 16. и 17. века,2 затим канун–намеи Салнама Косовског вилајета (1896), као што су значајни и путописи и бројне научне студије домаћих и страних аутора.
Организација државне управе у Босанском санџаку
Највећа балканска административно–управна јединица турске власти био је Босански пашалук. Пуних сто седамдесет година је
протекло од пада Босне под турску власт 1463. године до оснивања
пашалука 1580. године. Настао је на територији некадашњег босанског краљевства и обухватао је три санџака: Босански санџак (1463),
Херцеговачки (1470) и Зворнички (1480). Постојао је до 1908. године.
Босански санџак је био највећи и централни део Пашалука.
Његов први помен имамо код Дурсун–бега, пратиоца и биографа
султана Мехмеда 2. Освајача на походе за освајање Србије и Босне.3
Све званичне књиге османско–турске администрације и рачуноводства и сви појединачни акти који имају карактер неког пописа, списка или обрачуна се називају
дефтери. Реч дефтер или тефтер потиче од грчке речи дипхтера, што значи кожа,
која се уместо папируса употребљавала за писање код источних народа. О врстама
пописа, задуженима за попис и начину како су спровођени, говори др Хазим Шабановић, у предговору студије Крајиште Иса–бега Исаковића – Збирни катастарски
попис из 1455. године, Оријентални институт Сарајево, Сарајево 1964.
2
Вршене су две врсте пописа у Босанском санџаку:
– Детаљни катастарски пописи: 1489, 1528–1530, 1540–1542 и 1577.
– Сумарни катастарски пописи:1468/69, 1485. и 1516.
3
Хазим Шабановић, Почетак сталне турске власти у Босни, Знакови времена, Сарајево 2012: 49.
1
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Дубровачки и турски извори наводе да је први санџакбег био Мехмет–
бег Минетовић (Minnet–oglu), који је дотад управљао Смедеревским
санџаком. Већ 1464. године замењује га Иса–бег Исаковић, оснивач
Сарајева. Око 1470. године био је подељен на следеће вилајете и кадилуке:
1. Вилајет и кадилук Нови Пазар
2. Вилајет и кадилук Сарајево
3. Вилајет и кадилук Брод
4. Вилајет Павли
5. Вилајет Ковач4
Османлије су покориле простор Старе Србије око 1455. године
и према спроведеној административној подели, нововарошки крај је
припадао Новопазарском вилајету и кадилуку, зато ћемо се у овом
раду осврнути на оне административне промене које су се у њему
дешавале.
Пре оснивања Новопазарског, постојао је Вилајет и кадилук
Јелеч, основан још 1463. године, а који се први пут помиње у турском катастарском попису из1469. године. Обухватао је старе вилајете
Звечан, Јелеч, Рас, Сјеницу и Никшић. Седиште овог кадилука био је
град Јелеч, најзначајније утврђење у Старој Рашкој. Већ 1485. године
се први пут помиње Вилајет и кадилук Нови Пазар уместо Вилајета
и кадилука Јелеч, захваљујући понајвише значају стратешког положаја и процвату трговине и занатства у Новом Пазару,5 чија је регија
још у 15. веку добила посебан третман у Босанском санџаку. Поверене су му, углавном, оне надлежности које су раније имале вилајетске
војводе, односно управна надлежност у сагласности са кадијом, као
и извршавање казни. Те године је то била нахија од 1 100 домова, са
годишњим приходом од 35 500 акчи.6
У истом кадилуку се помиње и нахија Моравица, али и новонастале нахије – Барче и Враче. Нахија Барче је уписана у катастарском пипису из 1468/69. године као војно–административна јединица
од 46 сеоских насеља, у којима је евидентирано 964 домаћинства и
106 неожењених мушкараца. Незадовољство новом власти било је огромно, што потврђује и број од 549 домаћинстава која су напустила
Хазим Шабановић, Босански пашалук, Научно друштво НР Босне и Херцеговине,
књига 10, Сарајево 1959: 144.
5
Милован Ристић, Стари Влах, Београд 1963: 152.
6
Др Ахмед С. Аличић, Сумарни попис санџака Босна из 1468/69. године, Мостар
2008.
4
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своје огњиште. Поменуте године, феудални господар је био Синан–
бег, коме су давали 4800 акчи.7
Катастарски попис из 1489. године помиње нахију Барче у поседу Мехмед–бега, сина Иса–бега, коме ова нахија доноси годишњи
приход од 14 270 акчи.8
Према катастарском попису из 1516. године, нахија Барче је
подељена на две области: Барче и Радохну, у којима је укупно било
1563 домаћинства у 47 села и 360 неожењених мушкараца. Укупни
државни порез износио је 85 409 акчи.9 Ови подаци указју на знатан
привредни развој овог краја у целини у односу на претходни период
и повећан број становника. То је, пре свега, захваљујући све живљој
трговачкој размени између Дубровника и Босне, с једне стране, и Софије, Солуна и Истанбула, на другој страни. Чињеница да је стално
требало обезбеђивати каравански пут, била је разлог настанка новог насеља.10 Један документ из 1516. године помиње нахију Барче,
средњовековну српску жупу, која је обухватала простор нешто већи
од данашње нововарошке општине и град Јелеч код Новог Пазара.
Исти потврђује да је нахију Барче чинила варошица Скендер–пашина
паланка и 41 село, у којима је тада регистровано 938 опорезованих
домаћинстава. Од тог броја само су 43 муслиманска.11
Настанак Скендер–пашине паланке
Као и све друга насеља средњег Полимља, Скендер–пашина
паланка је настала као насеље друмског типа, које је имало стратешки значај у обезбеђивању трговачких каравана на главном путном
правцу Босанској џади, делу дугог Царског друма, који је повезивао
Босански вилајет са остатком Османског царства. Њени први житељи
били су аскери, задужени за безбедност путника и робе од хајдука.
„Дербенд горе наведене вароши је врло важан и неопходан, где пролази
много света. И према одредби новог дефтера, као што је и у старом
дефтеру пописано, пошто плате задужених по сто и педесет акчи
Хатиџа Чар–Дрнда, Нова Варош у османским изворима, Новопазарски зборник 10,
Нови Пазар 1986: 102.
8
Акча (тур. akca, деминутив од ak–bijel), ситан сребрни новац у Турској, кован од
времена емира Орхана (1326–1362) до 17. века. У Европи се звао aspra (по сличном
византијском новцу). Године 1455. један млетачки дукат вредео је 35 акчи. Хазим
Шабановић, Крајиште Иса–бега Исаковића, стр. 119.
9
Сумарни попис Босанског санџака из 1516. године, ОИС, бр. 63, ф. 9 и 10.
10
Хатиџа Чар–Дрнда, исто, стр.103.
11
Др Ејуп Мушовић, Нахија Барче (Нова Варош) у XVI веку, Симпозијум „Сеоски
дани Сретена Вукосављевића“ 10, Пријепоље 1982: 234.
7
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на име рушумета, све дотле док буду обезбеђивали горе поменути кланац (дербенд), биће изузети од пореза (од аваризи диваније, техјалиф
орфије) и свих служби санџакбега. Тако је уведено у нови царски дефтер.“12 У њој су, вероватно, првобитни објекти били поштанска станица и хан.13
У овој мензилхани, између Босне и Цариграда боравили су,
осим трговаца и кириџија, и други путници намерници. Међу њима и
истакнути босански намесник Скендер–паша, који је, према легенди,
оставио новац Емин–бегу да раскрчи део шуме и ту подигне касабу, која је по њему добила име Скендер–пашина паланка.14 О њеном
оснивачу сведочи једна одредба канун–наме за Босански санџак из
1516. године, која гласи: „Нека у варошима које су ради обезбеђења
путева за војнуке Новог Пазара и Сјенице основали Скендер–паша,
Фируз бег и Јунус–паша, и у вароши Прибој, дође по двадесет војнука
и нека они у свакој споменутој вароши саграде куће, па се ту настане
и чувају.“15 У истом документу се помиње као Варош Искендер–паше.
Под именом Нова Варош се први пут помиње у дефтеру Босанског
санџака из 1528/30. године – „Сама Нова Варош, други назив Селце,
зову је такође Варош Скендер–паше“, и као „Нова Варош у нахији Барче у кадилуку Нови Пазар“.16
Под тим именом је помиње и немачки путник Бенедикт Курипешић17 у свом путопису, наводећи да је на путу од Љубљане до
Цариграда 19. септембра 1530. године преноћио у Скендер–пашиној
паланци, али наводи и њено друго име – Нова Варош.„...дођосмо у
варошицу, која се звала Скендер–пашина паланка (Нова Варош) и ту
преноћисмо.“18
Др Ејуп Мушовић, исто, стр. 236.
Мирко Ћуковић, Милосав Обућина, др Војислав Суботић, Дико Пејатовић, др
Михаило Стевовић, Нововарошки крај кроз историју, Нова Варош 1991: 74.
14
Др Вера Икономова, Развој културе Нове Вароши, Нова Варош 1985: 13.
15
Хазим Шабановић, Кануни и канун–наме за босански, херцеговачки, зворнички,
клишки, црногорски и скадарски санџак, Сарајево 1957: 32.
16
Детаљан попис Босанског санџака за 1530. годину, ИББА, ТД Но 157, ОИС 56, ф. 199а.
17
„Бенедикт Курипешић је био члан делегације коју је послао аустријски краљ Фердинанд 1530. године османском султану Сулејману 2. ради закључивања мира између
Аустрије и Османлијске империје, док је Курипешић придодат послнству као тумач за латински језик. Курипешић је знао још и немачки и словенски језик. Писање
путописа Курипешић је оправдавао „да не би узалуд губио вријеме“ и то је један
од најбољих извора за историју српских земаља у првој половини 16. века“ – Борис
Радаковић, Неколико занимљивих података из путописа Бенедикта Курипешића,
Интернет блог Удружења студената историје „Др Милан Васић“, Бања Лука
18
Бенедикт Курипешић, Путопис кроз Босну, Србију, Бугарску и Румелију 1530, Сарајево 1950: 27.
12
13
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На другој страни, усмено предање каже да је првобитно насеље Скендер–пашина паланка било подигнуто у атару села Акмачићи, што помиње и Хазим Шабановић у коментару превода путописа Евлије Челебије, који је 1664. године, такође, боравио у Паланци
и о њој записао: „То је угледан кадилук са рангом кадилука од сто
педесет акчи на територији Босанског санџака. Има свога сердара,
варошког субашу, јаничарског сердара, тржног надзорника и баждара,
а нема муфтије, ни претставника шерифа (некиб). Варош лежи под
планином. То је дивна варош, само није толико велика, али је јако напредна и уређена. На источној страни вароши налази се велико поље
које још више уљепшава град. Ту има преко двије хиљаде кућа и све су
као рај украшене виноградима, баштама и привлачним бостанима.
Његови су становници пријатељи странаца, а сви су јако побожни.
Јела и пића су им врло пријатна и на гласу. То је велики доказ да су
мјесни становници културни људи.“19
Ко је уствари био оснивач Нове Вароши и какво је његово порекло?
О његовом животу и значају сведоче османски и западни извори, као и бројне научне студије на основу којих се, ипак, може извести сасвим поуздана биографска реконструкција и истаћи његов значај. Она нам омогућава да поузданије претпоставимо време настанка
Нове Вароши и значај њеног оснивања у том времену. Посебне научне радове о босанском санџакбегу Скендеру написали су др Хазим
Шабановић и др Бехија Златар.
Скендер–паша је био истакнути војсковођа и један од најутицајнијих босанских намесника Османског царства у другој половини 15. и почетком 16. века, који је значајно допринео учвршћивању
турске власти после пада Босне 1463. године. Прихватање ислама
омогућило му је школовање на двору султана, после чега је достигао
високе положаје у државној управи, учестовао у бројним војничким
походима којима је проширивао границе Босанског санџака, значајно
допринео развоју урбанизма и основао Нову Варош.
У историјској документацији наилазимо на двојицу турских
војсковођа који се помињу у Босни од 1463–1504.године под именом
Скендер–бег и Скендер–паша. Ћиро Трухелка (1865–1942), хрватски
археолог, историчар и историчар уметности, дугогодишњи директор
Земаљског музеја у Сарајеву, сматрао је да је он познати акинџијски
вођа Скендер–бег, пореклом из сарајевског краја, брат подунавског
господара Али–бега из породице Михаил–оглу, који своје порекло
19

Евлија Челебија, Путопис, Свјетлост, Сарајево 1957: 11.
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води од ситног грчког кнеза Михаила, савременика Османа, оснивача династије Османовић. Зато су Скендер–пашу западни историчари
звали Михал–оглу, а наши Михајловићем или Михаиловићем.20
Хазим Шабановић у својој студији износи информације којима
поткрепљује тезу да се не ради о идентичним особама, које су сигурно биле савременици. Он наводи да је Скендер–паша по оцу Ђеновљанин, а по мајци Грк, одгајен на двору Мехмеда Фатиха и да
се за његово име везује оснивање Нове Вароши. Као најпоузданије
чињенице издваја:
1. Скендер–бег Михаил–оглу није никада имао титулу паше, док се
босански намесник у многим турским документима од 1480. године
помиње са том титулом
2. Скендер–бег Михаил–оглу је умро у фербруару 1496. године и сахрањен је у Једрену поред свог оца, а босански санџакбег Скендер–
паша се помиње као намесник све до 1504. године
3. Постоји архивска документација да је Скендер–паша сигурно био
син хришћанских родитеља, јер је у некоилико докумената, уместо
имена свога оца, написао „раб божији“, како су готово увек радили
конвертити, док се за Скендер–бега Михал–оглу поуздано зна да су
му родитељи муслимани. Његови преци су прихватили ислам у време
Гази Османа (1281–1326), оснивача династије Османлија. Отац му се
звао Хазир–бег, а деда Мехмед–бег.
4. Одређени извори из Дубровачког архива указују да је Скендер–паша
био босански намесник у оно време кад је Скендер–бег Михал–оглу
био у тамници мисирског султана са Ахмед–пашом Херцеговићем.21
Не зна се тачно где је рођен, али се на основу западних извора
зна да му је отац био из Ђенове, а мајка Гркиња, рођена у Трапезунту.
О томе пише Donado da Lezze (око 1459–1526), његов савременик,
који у свом капиталном делу Historia turchesca говори да су многи
хришћански регенти у Италији прешли у ислам и дошли до веома високих положаја на двору Мехмеда 2. Међу њима помиње и једног босанског Скендер–бега коме је мајка била Гркиња, а отац Ђеновљанин.
Такође каже да је у Пери имао брата трговца и да је Скендер–бег своју
братаницу удао за једног ђеновљанског трговца и дао јој богат мираз.
Такође, наводи да никад није прекинуо контакт са својом хришћанском породицом и да је то само једна од бројних породица у којој је
било и хришћана и муслимана.22
Ћиро Трухелка, Турско–словјенски споменици дубровачке архиве, Сарајево 1911:
202.
21
Хазим Шабановић, Босански санџакбег Скендер, Историјски гласник 1, Београд
1955: 115.
22
Хазим Шабановић, исто.
20
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Хазим Шабановић се позива и на Франца Бабингера (1891–
1967), немачког историчара и признатог светског османисту, творца
капиталог дела „Мехмед Освајач и његово доба“, који закључује да
је Скендер–бег био веома близак султану Мехмеду 2. и да је касније
постао паша.23
Постао је санџакбег 1478. године. Расветљавајући његову улогу
и значај у историји Босне, као и многа научна спорења, Бехија Златар
у свом раду закључује да је Скендер–паша био босански санџакбег у
три наврата:
– од 1478–1480, са титулом бега
– од 1485. до 1490.
– од 1499. до 1506. године.
У међувремену је био и румелијски (балкански) беглербег, од
1480. до 1485. године и везир за време султана Бајезида 2.24 Овакву
позицију остварио је исказаном верности турском султану, изузетним војничким способностима, дипломатском мудрушћу и великим
бројем задужбина које је подигао у Сарајеву, Прусцу и Истанбулу, као
и чињеници да је основао Нову Варош, највероватније у време кад је
по трећи пут био босански санџакбег.
Имао је петоро деце, четири сина и кћер, чије име није познато, али се зна да је била удата за смедеревског санџакбега Мустафу–пашу. Скендер–пашини синови су били: Хурем–паша, Мустафа–паша, Нуман–бег и Хасан–бег. Сви његови синови су се ородили
са владарским породицама.25 Ипак, најуспешнији био је његов други
син Мустафа–бег Скендерпашић, рођен највероватније 1482. године
у Веселој Стражи. У Сарајеву је упамћен као задужбинар прве поткуполне џамије, подигнуте 1518. године, око које се формирало насеље
махала џамије Мустафа–бега Скендерпашића, данас познатом као
Скендерија. Писао је поезију под песничким именом Sun’i.26
Скендер–паша се разболео у новембру 1504. године. Лечио га
је у Сарајеву хрватски лекар Габријел Зерба, за 300 дуката месечне
плате. Претпоставља се да је и умро у Сарајеву, 1506. године у 74.
години живота. Не зна се где је сахрањен и ниједна од његових задужбина у том граду није сачувана.
Звали су га Ђеновљанин и Трапезутчанин, а он себе господар
босански.
Хазим Шабановић, исто. стр. 117.
Бехија Златар, О босанском санџакбегу Скендер–паши и његовим потомцима,
Прилози за оријенталну филологију 61, Оријентални институт, Сарајево 2012: 349.
25
Бехија Златар, исто, стр. 332.
26
Бехија Златар, исто, стр. 333.
23
24
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Први објекат подигнут у Скендер–пашиној паланци била је
џамија, са којом Нова Варош добија статус касабе. 27 Први писани
траг о њеном постојању и ктитору налазимо у попису из 1604. године.28 „Земин Рајка, сина Радовановог, у попису заима Перване–бега; на
споменутом земину споменути је подигао часну џамију;забиљежено је
да годишње одсјеком плаћа по 30 акчи.“ Из пописа се види да је Перван–бег живео у Новој Вароши у време пописа са својом четворицом
синова: Курдом, Алијем, Мехмедом и Ибрахимом. Прва џамија је, вероватно, подигнута средином 16. века, јер се у претходним пописима
не помиње. Перван–бег јој је дао име по оснивачу паланке, али ју је
народ често звао Перван–бегова џамија.
Из истог пописа, такође, видимо да је око џамије настало прво
насеље – Перван–бегова махала, а у ширем окружењу и насеље са
претежно хришћанским становништвом, на чијем челу је био кнез
Миле (Нејака) Дамјанов. Нова Варош је, према том попису, имала 85
кућа, 63 муслиманске и 22 хришћанске.29
Вукоман Шалипуровић наводи да је Нова Варош изгорела
1809. године од устаника Првог српског устанка“30, када је изгорела и
џамија. Нову је подигао Абдулах–ага 1814. године, али је и она изгорела, непажњом самих муслимана, око 1876. године. Данашња џамија
подигнута је у периоду од 1887. до 1894. године и сматра се најстаријим објектом у граду.
Крајем 16. и почетком 17. века из Новопазарског кадилука
издвојене су нахије Сјеница, Моравица, Барче, Радохна, Остатије и
Бобољ, а основан нови кадилук Стари Влах (Истар Флак), највероватније пре 1572. године, чију територију је сачињавало подручје некадшњих средњовековних жупа, каснијих турских нахија: Сјеница,
Барче, односно Нова Варош, Радохна, Остатије, Бобољ и Моравица.
„Најстарији документовани спомен тога имена Константин Јиречек види у презименима Милоша Старовлаха, који се спомиње 1433.
године и Павла Старовлаховића, који се спомиње 1466. године, па се
претпоставља да би Стари Влах могло бити племенско име које је
„Да би једно насеље добило статус касабе било је потребно да има одређени ниво
економског и урбаног развитка: најмање једну џамију, стално настањено (муслиманско) становништво, трг на којем се одвијао седмични пијачни дан, као и одређене пословне просторе“, Хатиџа Чар–Дрнда, исто, стр. 104.
28
Опширни попис Босанског санџака из 1604. II, Sarajevo 2000: 334.
29
Салих Селимовић, Нахија Барче у турском попису 1604, Ужички зборник 31, Ужице 2007: 17–18.
30
Вукоман Шалипуровић, Прилози за историју грађевинарства у средњем Полимљу
у 19. веку, Београд 1979: 274.
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од XV века потиснуло име жупа Сјенице, Моравице, итд.“31 У односу
на остале кадилуке, Старовлашки се јавља касно јер га у 16. веку још
није захватио јачи процес исламизације, који је био слабији код сточарског становништва. Седиште Старовлашког кадилука, у 16. и на
почетку 18. века, била је Сјеница, у којој је столовао кадија, који је у
18. веку имао свог наиба32 у Новој Вароши.33 Тада је био део Босанског санџака и обухватао следеће нахије: Сјеница, Барче (Нова Варош)
и Моравица.
Успостављањем турске власти на читавом простору некадашњег Босанског пашалука десиле су се значајне промене у целокупној структури друштвеног живота. Демографска структура становништва се, такође, променила. Услед исламизације, долази до
појаве још једне верске конфесије, а у Новој Вароши и до повећања
броја становника. Бројчани однос српског и муслиманског становништва се за кратко време мењао под утицајем различитих фактора.
Развој трговине, пре свега доминантним производима овога
краја, учинио је да је на почетку 19. века у Новој Вароши била позната сточна пијаца. Трговина стоком посебно се развија током читавог
19. века, па све до краја ратова у првој половини 20. века. У Санџаку
је средином 19. века било око 90 000 становника, а после Берлинског
конгреса 1878. године око 160 00034, а Нова Варош је у то време имала
210 кућа, од којих су 150 биле српске, а 60 муслиманске.35
Према Салнами Косовског вилајета за 1896. годину, касаба
Нова Варош је имала 725 кућа и 6181 становника, од којих 3237 мушкараца и 2944 жене.36 Године 1911. имала је 2707 становника, од тога
1842 муслимана и 859 немуслимана.37 За исту годину, српска Митрополија у Приштини дала је званичан податак да у Новој Вароши има
223 српске куће, а 1912. године имала је 450 кућа и 2909 становника.38
Гастон Гравје, међутим, у својој студији о Новопазарском санџаку,
већ у предговору констатује да су скоро све демографске информације
непоуздане, посебно истичући оне које се односе на број становника
од половине 19. до почетка 20. века, с обзиром на различите разлоге
Исто, стр. 181.
Помоћник кадије који је имао извршна овлашћења.
33
Исто, стр.182.
34
Надир Дацић, Гајрет у Новој Вароши, Пријепоље 2011: 43.
35
Вукоман Шалипуровић, исто, стр. 274.
36
Др Драги Горгиев и др Ахмет Шериф, Салнаме на Вилаетот Косово, Скопје 2012.
37
Гастон Гравје, Новопазарски санџак, Нови Пазар 1977: 18.
38
Надир Дацић, исто, стр. 56.
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интензивних миграционих кретања, која су мењала број становника
по појединим варошима, и на значајна одступања многих аутора од
званичних података.
Новопазарски санџак
Новопазарска регија се истакла као посебна област, па је као
Новопазарски санџак припојена Босанском санџаку око 1790. године,39 захваљујући, пре свега, демографском, урбаном, привредном и
културном процвату. Његово језгро била је област Старе Рашке, па су
у његов састав ушли кадилуци Нови Пазар, Стари Влах или Сјеница
и Нова Варош, Митровица и Трговиште. Постојао је до 1817. године,
када је укинут султановом уредбом, а кадилуци из његовог састава
поново припојени Босанском санџаку.
Оваква административна подела остала је на снази све док,
по султановом декрету, Омер–паша Латас (1850–1852) није извршио
нову административну поделу Босанског и Херцеговачког вилајета.
Укинуо је санџаке и кадилуке, а увео поделу на кајмакамлуке (округ). Босански вилајет су чинили Сарајевски, Травнички, Бањалучки,
Бихаћки, Зворнички и Новопазарски кајмакамлук. Херцеговачки вилајет обухватио је Мостарски, Требињски и Пљеваљски кајмакамлук.
Турске власти су 1865. године донеле Уставни закон о административним променама, а царска Уредба о реорганизацији вилајета
ступила је на снагу 1867. године и оне ће битно утицати на нову административно–управну реорганизацију Босанског и Херцеговачког
вилајета. Осмислио их је Велики везир Фуад–паша (1861–1866), а
спровео Топал Шериф Осман–паша 1865/1866. године. Њоме су укинути Херцеговачки и Босански вилајети као посебни и формирана јединствена административна целина Босански вилајет, који је поново
подељен на санџаке (округе), а ови на казе (срезове), који су се делили
на нахије (општине) и џемате (села).40
Новопазарски санџак je све до 2. фебруара 1877. године био
шести најисточнији санџак Босанског вилајета, када се одваја од њега
и 1879. године прикључује новоформираном Косовском вилајету,
вероватно због тога да не би припао Аустроугарској у наредном периоду. Обухватао је десет каза: Нови Пазар, Сјеница, Пљевља, Нова
Варош, Пријепоље, Бијело Поље са Бихором, Митровица, Беране
Хазим Шабановић, Босански пашалук, Научно друштво НР Босне и Херцеговине,
књига 10, Сарајево 1959.
40
Салих Селимовић, Стара Рашка у Турским административно–управним подјелама, Брезнички записи 11–12, Пљевља 1999: 6.
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(Васојевићи), Колашин и Трговиште. На челу сваког санџака налазио
се кајмакам.41 Седиште кајмакама Новопазарског санџака је било у
Сјеници од 1877– 1882. године, када је премештено у Нови Пазар.
Сјенички санџак се оснива 1902/1903. године. Обухватио је
следеће казе (срезове): Сјеница, Нова Варош, Бијело Поље, Доњи
Колашин са шест нахија (општина): Мојковац, Бистрица, Брзава,
Вранеш, Равна Ријека и Камдат. После анексије Босне и Херцеговине 1908. године из Сјеничког санџака је издвојена каза Доњи Колашин и припојена Пљеваљском санџаку.42 Тада је Сјенички санџак био
сведен на само три преостале казе: Сјеница, Нова Варош и Бијело
Поље, са оних поменутих шест нахија. Његово седиште је било у Сјеници , а припадао је Косовском вилајету. Свака каза је имала своју
судску власт. Нововарошкој кази припадала је нахија Прибој. Са таквом административном расцепканошћу, која није била гарант никаквог просперитета, Сјенички санџак је дочекао ослобођење од турске
власти 1912. године.43
Кајмакамија
„Предео Нове Вароши обухвата подручје између Лима и планинског масива Златара планине и протеже се преко доњег тока Увца
и Јавор планине. Он образује границу према Србији на издуженој линији. Само малим делом на доњем току Увца граница је природна, иначе она тече углавном само наговештено у планинском пределу и свуда
ју је могуће лако прећи, те пружа хришћанском становништву повољну прилику за саобраћај са Србијом. Многе породице поседују земљу
у Србији, а атари појединих места леже делом на српској, а делом на
турској територији.
Становништво ових сеоских општина је компактно хришћанско. У самој Новој Вароши обе религије односе се као 3 (муслимани) и 4
(хришћани). Расположење становништва је мирно, мирољубиво, оно
је у поседу цивилизације и културе на вишем нивоу но остали станов–
„Службена титула кајмакама јавља се у X–XVI или чак IX–XV века и одржава се
све до краја Османске царевине у XX веку.“ „У Османској царевини, као последица
реформског покрета, позиција кајмакама добила је значење војног лица у рангу пот–
пуковника војске“, др Ахмед Бихорац и др Хивзо Голош, Кајмаками казе Нови Пазар, часопис „Универзитетска мисао“ Интернационалног универзитета Нови Пазар,
Нови Пазар 2013.
42
Проф. др Славенко Терзић, Пљевља на путу у ново доба 1804–1913, монографија
Историја Пљеваља, Пљевља 2009.
43
Др Ејуп Мушовић, Новопазарско–пријепољски крај у турској административној
подели, Симпозијум „Сеоски дани Сретена Вукосављевића 4“, Пријепоље 1976.
41
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ници Санџака. На жалост, ту управо турска администрација наступа најкорумпираније; ту влада безобзирно полицијско газдовање које
обављају најгори чиновници.“44
Нова Варош је остала касаба све до средине 20. века. Њену
панораму чинила је чаршија, према којој су једна до друге биле начичкане куће, све налик једна на другу, у чијим приземљима су се
налазиле занатске, трговачке и угоститељске радње и бројни сокаци,
који су се бочно одвајали од ње, са кућама чији су четвороводни кровови од шиндре вирили између воћњака. Главна улица је калдрмисана 70–тих година 19. века, за време Топал–Осман паше. Окружена је
богатством природних лепота. Има раскошне ливаде, изворе многих
благодети, богате шуме, прелепа језера и потоке, разноврсну фауну
и златну планину и све то у чистом ваздушном окружењу. Ипак, њен
развој био је веома спор, пре свега зато што је овај простор у целини
гушио читав комплекс унутрашњих и спољних фактора, од турског
тимарског феудалног система до претензија нових освајача, због чега
је земља стално била у бунама, устанцима и ратовима. Културни и
просветни развој је био оптерећен вером и политиком. Развијала се једино трговина, а често и размена, као и занатство, тек толико да задовољи потребе домаћег становништва.45 Многи истакнути појединци
су својим радом и друштвеним деловањем постали клица малобројне
грађанске класе у Новој Вароши.
Одлуке Берлинског конгреса 1878. године биле су погубне за
даљи развој Новопазарског санџака. Он се одваја од Босне и Херцеговине и до балканских ратова ће бити подељен између Србије и Црне
Горе и под турском влашћу након анектирања Босне и Херцеговине.
Имао је тада око 160 000 становника, да би се тај број већ 1911. године повећао на 217 429, због миграције босанског, понајвише херцеговачког становништва које је бежало испред аустријске окупације.46 У
читавој области су владале лоше економске прилике, а нововарошки крај је евидентиран као најзаосталији, како тад, тако и у периоду
између два рата.„Из Пљеваља нам пише пријатељ да је материјално
Симон Јоановић, Новопазарски санџак од 1878–1900. године, Новопазарски зборник 9, стр. 132.
Симон Јоановић је био вицеконзул Аустр–Угарске у Београду од 1885–1897. године. Обављајући дужност цивилног комесара у Пљевљима, био је шеф обавештајне
службе Аустро–Угарске за Новопазарски санџак. Оставио је богату документарну
грађу о овој административној јединици у периоду од 1878. до 1900. године, која се
чува у државном архиву у Бечу. Ђорђе Микић је грађу превео и она је објављена у
Новопазарском зборнику у пет наставака.
45
Гастон Гравје, Новопазарски санџак, Завичајни музеј, Нови Пазар 1977.
46
Надир Дацић, исто, стр. 42.
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стање народа врло рђаво, чије би последице могле бити и сувише опасне и фаталне за нас Србе. Сиромаштво и глад владају у највећем јеку.
Рада нема никаквог, а промета ни за лек, те прети опасност да ће се
половина света иселити, тражећи да заради само кору насушна хлеба. Парламент треба да што пре донесе решење, да држава оскудни
свет у Санџаку новчано помогне.“47 О тешком стању на овом простору
сведочи и један Извештај Начелства округа пријепољског од 1. јуна
1921. године, упућен Министарству Унутрашњих дела Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца, у којем се каже:„Економске прилике су слабе... Трговина и занати су слаби, нарочито у Новој Вароши, која је ван
главних путева и непролазно место. Народ је махом неписмен и задовољан је данашњим стањем, сем муслиманског и нешто православних
Срба, код којих се опажа незадовољство због аграрног питања... Мост
преко Увца, на Кокином Броду од последње поплаве, однет је и колски
саобраћај између Нове Вароши и Ужица, прекинут је. Лична имовина
и безбедност у овом срезу, задовољавајућа је.“48 Улагања турске државе
у инфраструктуру и било какве објекте у овом подручју била су минимална, тек толика да се одржи власт. Сиромаштво је било свеприсутно, како у селу, тако и у граду. Социјалне разлике веома изражене. Аге
и бегови су били искључиви према свему што је модерно, што води
националном просветитељству и напретку. Тако је у овом крају остао
неразвијен саобраћај49 (после анексије Босне и Херцеговине гасе се
стари путеви, а настају нови), школство, култура, привреда. За пет
векова турски освајач није направио ниједну фабрику, нити подигао
грађевину од јавног интереса.50
Како турски окупатор није признавао пораз и чињеницу да
броји последње дане, на почетку 20. века донета је нова административно–управна реформа, због које ће у Новој Вароши бити подигнута
лепа и модерна грађевина у самом центру, тамо где се главни градски
појас шири око џамије и градских кућа. Према тој реформи у Сјеници,
као седишту новооснованог Сјеничког санџака, налазио се мутесарифлук (окружно начелство), а у казама (срезовима) је било седиште
Немаштина у Санџаку, рубрика „Новости“, Цариградски гласник, 15. април 1909.
Надир Дацић, исто. стр. 23.
49
Миливоје Жугић, Лимске пруге и лимски пут, Рашка бр. 4, Пријепоље 1935.
„На целом овом простору има свега 3 километра железничке пруге, од Увца до Прибоја и нешто мало коловозног пута који веже поједине вароши у Санџаку – и то је
све! Остали простор овог краја испуњен је уздуж и попријеко безбројним козијим
стазама (...). При оваквим приликама није ни чудо што је Санџак данас замро и
што у њему нема никаве активности:ни привредне, ни културне.“
50
Вукоман Шалипуровић, исто. стр. 308, 309
47
48
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кајмакама (среских начелника). У Новој Вароши, као једној од сјеничких каза, подигнута је кајмакамија, ради ефикаснијег вршење државне власти и позицирања државне управе на једном месту. У њој је
смештено среско начелство, турски суд, турски срески јавни тужилац,
пореска управа, а једно време и турска беледија (општина). Нема података о томе ко је био нововарошки кајмакам у то време. Иницијатива турске власти и одлука о финансирању изградње настала је крајем
19. века, а државне установе су се уселиле и почеле са радом 1909.
године, после Хуријета.
51

Кајмакамија на разгледници

Кајмакамија, 1978. година
Вукоман Шалипуровић у својој студији о развоју грађевинарства у средњем Полимљу закључује да је оно током 19. века било
неразвијено и далеко од модерних европских токова, који ће на ове
просторе продрети тек на крају века. Као главне разлоге наводи, пре
свега, немотивисану турску власт да улаже у територије које ће ускоро напустити, али и недостатак ителигенције у Санџаку, односно
Кајмакам је реч арапског порекла (kā“im–makāma), у турском језику kaymakam,
са значењем заступник, окружни начелник у Турској или помоћник Великог везира,
Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд 1980: 384
51
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образованих људи који би се озбиљније бавили урбанизмом и градитељством. Постојали су само они мајстори који су своје градитељско
знање стекли од предака. Зато се у његовом развоју у средњем Полимљу нововарошка кајмакамија издваја као веома амбициозан пројекат, чији је „грађевински поступак значио: бити у духу времена“52,
пре свега, јер је јединствен пример резиденцијалног објекта од јавног
значаја из турског периода на овим просторима, а онда и због споја
традиционалних балканских архитектонских елемената и западњачких, који у другој половини 19. века продиру на Балкан.
Главни мајстор на изградњи објекта је био Ахмет Ферајзић,
дунђер из Пријепоља, коме су помагали тадашњи познати неимари
браћа Ђорђе, Алекса и Раде Друловић из Вранеша, Пајо Мрдаковић
и Перо Нинчић из Седобра, Саво Дулановић из Дражевића, Игњатије
Гагричић и Никола Куртић из Штиткова.
Један поглед уназад на историју града потврдиће нам да подизање ове зграде није означило почетак новог, просперитетнијег раздобља. Њена као снег бела боја, симбол људских грађевина, и масивност, вероватно замишљени као персонификација снаге државне
власти, која има намеру да траје, остали су само историјски споменик
једног градитељског стила и времена. Ипак, својом лепотом је надмашила све друге грађевине у Новој Вароши.
О архитектонским карактеристикама нововарошке кајмакамије писали су др Јован Крунић, историчар уметности и Вукоман
Шалипуровић, публициста. Као основна обележја истичу исламски
стил градње, јер подсећа на турску породичну кућу симетричног
типа, затим масивност и спољашњи псеудоромантичарски декор, који
се огледа у додавању украса, најизразитијe око прозора. Темељи су
јој од тесаног камена, а дебели зидови од цигле и малтера. Зграда
кајмакамије је двоспратна и састоји се из три дела: централног дела
и два крила. У централном делу приземља зграде карактеристичан је
истурени улаз који подржавају четири висока стуба, а на спрату изнад
њега се налази доксат (диванхана у турској кући, најкарактеристичнији исламски грађевински елемент). У левом и десном крилу зграде
су бројне канцеларије. Оваквим техничким решењем постигнута је и
хоризонтална и вертикална симетрија целог објекта, која му даје утисак елеганције, постојаности и узвишености.
Зграда укупно има 48 прозора, што јој обезбеђује довољно
светлости. Фронтални део зграде има 23 прозора украшена луковима,
Др Јован Крунић, Зборник заштите споменика културе, књига 8, Посебан отисак
о Новој Вароши, Савезни институт за зашиту споменика културе, Београд 1957.
52
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који се веома елегантно спајају у једну кружну целину, да би се прозори истакли. Постојање лукова не мора значити само украс, већ могу
имати и конструктивни карактер.53 Док је код других зграда сличне
конструкције и стамбених објеката кров сакривао венац надстрешнице да би целу зграду штитио од падавина, код нововарошке кајмакамије је направљено одступање и кров је у целини „опшивен“ за
зидове зграде, чиме се хтео истаћи градски утисак.
После 1912. године у зграду су смештене државне установе
српског начелства. Током Другог светског рата, 1941.године у овој
згради је основан Народни одбор Среза златарског. После рата је била
зграда општинске власти. Након многобројних општинских активности на обезбеђивању инфраструктуре за нормализацију живота у
граду (спроведена канализациона мрежа, електрификација, развијање
привреде, подизање нивоа писмености и другим, бројним проблемима), уместо старе фотографске панораме касабе, на новим сликама се
појављују административне и стамбене зграде. Уместо чатмара, граде
се лепе куће са баштама. Почиње развој туризма, подижу се хотели
и фабрике лаке индустрије. Калдрма је замењена асфалтом 70–тих
година.
Испред зграде су 1958. године постављене бисте нововарошких народних хероја Рода Стевовића и Живка Љујића, као и биста
Јевстатија Караматијевића, борца и патриоте, рад академског вајара
Стевана Боднарова. Биста народног хероја Зећира Мусића, рад академског вајара Душана Суботића, постављена је 1988. године. После
проширења и уређења простора испред зграде, урађен је 1967/68. године рељеф у зграфито техници на тему „Од устанка до слободе“. На
расписаном општинском конкурсу победило је идејно решење Марије
Ђековић, ликовног педагога из Нове Вароши. Композциција димензија 9,50 x 2,50м је рађена по угледу на Пикасову слику „Герника“.
Циљ је био симболично приказивање развоја Нове Вароши, њених
природних и привредних потенцијала, као и слободарски дух народа нововарошког краја. Двојица ангажованих радника на реализацији
рељефа били су из београдског „Енергопројекта“.
Нови елементи истицали су нове пролетерске вредности, док је
сама зграда, изграђена на почетку 20. века, без неопходних додатних
улагања, почела да пропада. Општинска власт је започела изградњу
нове управне зграде на месту некадашњег култног ресторана „Падина“, који је порушен. У нову општинску зграду уселиле су се 1. маја 1987.
године многе службе – имовинско–правни односи, рачуноводство,
53

Др Јован Крунић, исто, стр. 104.
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писарница, матична служба, борачко–инвалидска заштита, социјални
радник, персонална служба, дечија заштита, начелник за општу управу, секретар скупштине, изузев Народне одбране, катастра и ТЕО.
Зграда кајмакамије препуштена је немилосрдном зубу времена. Одлуком Владе РС тек је 1997.године, на основу Закона о културним добрима, проглашена за споменик културе.54 Управо тих година општинска власт започиње реконструкцију зграде, пре свега са циљем да се
делимично заштити од даљег пропадања. Опсежнији радови на њеној
ревитализацији предузети су 2001. године, када су програмом „Ревитализација заједнице кроз демократску акцију“ УСАИД–а, амричке
хуманитарне организације Mercy corps и Министарства културе РС
уложена у ту сврху значајна финансијска средства. Општинска власт
је одлучила да ће у њој бити смештена градска библиотека,55 која постаје самостална установа 1. октобра 2003. године. Од 1. новембра
2012. године у њој се налази и Завичајни музеј.
У једновековној судбини града, док се све се мењало, једно
здање је, ипак, претрајало и добило другу намену – да служи градској
култури.

Зграда општинске управе 80–тих година 20. века

54
55

Службени гласник РС 27/97, одлука бр. 633–2231/97–020, 18. јун 1997.
Златарске новости, 7. новембар 2003. стр. 3.
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Општинска зграда 90–тих година 20. века

Некадашња кајмакамија, данас седиште установа културе,
2010. године
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Закључак
За потребе обезбеђивања трговачких каравана на Босанској џади, која је повезивала источне и западне делове Отоманског
царства, у дербенду између планине Златар и брда Тиква основана
је мензилхана, највероватније на самом почетку 16. века. Њеним оснивачем сматра се босански санџакбег Скендер, истакнути турски
намесники војсковођа, по коме је добила првобитно име Скендер–пашина паланка. Први пут се помиње у турском катастарском попису из
1516. године. Пошто се у истом документу помиње и као Варош Искендер–паше, већ на следећем попису из 1528/30. године се помиње
као „Нова Варош у нахији Барче у кадилуку Нови Пазар“. У документима с краја 16. и почетком 17. века припадала је новоформираном
Старовлашком кадилуку, чије је седиште било у Сјеници. На крају
18. века овај кадилук постао је саставни део Новопазарског санџака.
На почетку 20. века каза Нова Варош је припала Сјеничком санџаку.
После 1912.године, када је Србија ослобођена од турске власти, у њој
је формирана српска општинска управа.
Нововарошка кајмакамија је подигнута за време последње турске административне реформе. Ради ефикаснијег вршења државне
управе, сјенички мутесарфилук доноси одлуку о подизању и финансирању зграде среског начелства у Новој Вароши. Изградња је почела
крајем 19. века, а 1909. године у њој је смештен турски суд, турски
срески јавни тужилац, пореска управа, а једно време и турска беледија (општина). Њени архитектонски облици указују на модеран и,
за то време, амбициозан грађевински поступак. О томе сведочи њена
масивност, грађевински материјал, али и архитектонске специфичности, које одликује комбинација исламског стила и псеудоромантичарских одлика, под утицајем западњачког градитељства. За културно
добро од посебног значаја проглашена је 1997. године. Након што је
била административни, постала је културни центар, односно седиште
градске библиотеке и Завичајног музеја.
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Kaymakamia of Nova Varoš
Summary
For the needs of securing commercial caravans on the Bosnian drag(road), which
connected the eastern and western parts of the Ottoman Empire, the menzilhana(post
station) was founded in the gorge between the Zlatar Mountain and the Tikva hill, most
likely at the very beginning of the 16th century.A Bosnian Sanjakbey Skender, a prominent Turkish settler and military leader, is considered to be its founder. It was originally
named after him Skender–pasha’s town. It is mentioned for the first time in the Turkish
cadastre list from 1516. Since it is mentioned in the same document as Iskender–pasha’s
town , it is already mentioned in the following census from 1528/30 as “Nova Varoš in
the Barča nahiye in Novi Pazar Kadiluk”. In the documents from the end of the 16th and
the beginning of the 17th century, it belonged to the newly formed Old Vlach Kadiluk,
whose headquarters were in Sjenica. At the end of the 18th century this Kadiluk became
an integral part of Novi Pazar sanjak. At the beginning of the 20th century, Nova Varoš
belonged to Sjenica sanjak. After 1912, when Serbia was liberated from the Turkish authorities, it established the Serbian municipal administration.
Nova Varoš kaymakamia was erected during the last Turkish administrative reform. In order to perform the state administration, more efficiently Sjenica mutesarfiluk made a decision on raising and financing the building of district authorities in Nova
Varoš. The construction began at the end of the 19th century, and in 1909 it housed the
Turkish court, the Turkish District Prosecutor, the Tax Administration, and at the same
time the Turkish belediya (municipality). Its architectural forms indicate a modern and, at
that time, an ambitious construction process. This is evidenced by its massiveness, construction material, and also architectural particulars, characterized by the combination of
Islamic style and pseudo–romantic features, under the influence of Western architecture.
In 1997 it was declared as a cultural property of special importance. After being administrative, it became a cultural center, that is the seat of the city library and the Homeland
Museum.
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Мр Радоје СТОПИЋ				

911.3(497.4 Стопићи)
републички просветни инспектор 		
929.52СТОПИЋИ
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Ужице – Београд

СЕЛО СТОПИЋИ НА ОБОДУ БЕЛЕ КРАЈИНЕ
У СЛОВЕНИЈИ

Апстракт: Демографски празан простор потоње Војне Крајине, а у оквиру ње и Беле Крајине у данашњој југоисточној Словенији,
населили су након 1530. године пробрани и способни младићи Срби на
позив Угарске монархије да буду војници граничари, са задатком да
спрече продирање Турака који су се приближавали границма Монархије. У првим колонама кршних и поноситих Херцеговаца нашли су се
Стопићи, авантуристи и сањари, историјски путници, насељеници,
расељеници и страдалници многих подручја Војне Крајине. Нисмо, за
сада, прецизно одредили локацију у Старој Херцеговини или близу ње
из које потичу Стопићи Крајишници, али знамо да су из истог локалитета њихова браћа и рођаци улазили и у бескрајне колоне Срба
које су се кретале и према североистоку. Неки од њих су, преко Бабина изнад Пријепоља прешли границу око 1812. године и дом нашли у
Рожанству, засеоку Поповина на Златибору, крај Велике пећине коју
су убрзо по своме часном имену назвали. Стопићи су из старе постојбине понели исту икону, али су на крају пута, дугог три века, у Војну
Крајину донели иконе Светог Трифуна и Светог Николе у Поповину, а
у Рожанству икону Светога Јована Крститеља.
На својим путевима оставили су многе трагове, а један могући
траг је и село Стопићи на ободу Беле Крајине у Словенији, у којој и
данас живе малобројни православни Срби који говоре језиком Златибораца. У уводном поглављу овог рада укратко смо се позабавили
општом историјом Стопића што је припрема за расправу о главној
теми рада, селу Стопићи у Белој Крајини у Републици Словенији.
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Кључне речи: Стопићи, Херцеговина, село Стопићи, Бела
Крајина, Војна Крајина, Пркос Ласињски, село Бабине, село Рожанство, Златибор
Путеви почињу у Старој Херцеговини
Уколико оставимо по страни расправу о аутохтоности Срба на
подручју данашње Хрватске а пажњу усмеримо на историјски процес насељавања Срба граничара у појас Војне Крајине, утврдићемо,
са могућим одступањима да Лички Срби имају стару своју постојбину Потарје, Пива и Горње Подриње. Они се не разликују по свом
поријеклу, ни по свом говорном подручју. Они се једино могу разликовати по вријемену када су се у Лику доселили и колико су се по њој разишли1. Најстарија година у којој се помињу Стопићи на територији
Војне Крајине је 1712. У Попису Лике и Крбаве2 записан је у поглављу
Pisuchani i Podlapazani Vlasi да је Михат Стопић живео међу другим
Подлапачанима који су се на овим просторима обрели као досељеници из Херцеговине, Босне, Црне Горе и Старе Србије. Уколико имамо у виду прописе Монархије по којима су Срби граничари добијали
земљу и објекте на употребу, али та добра су могли укњижити кроз
двадесет година на своје синове, чиме су улазили у порески систем,
онда закључујемо да је Михатов отац већ у 1650. години живео на том
простору. Даље можемо претпоставити да је Михатов отац рођен у
Подлапачком пољу или да је управо он био прва досељена генерација
што у овом раду није од нарочитог значаја. Суштинска намена овог
уводног излагања ја да утемељи закључак да су Стопићи половином
седамнаестог века живели у Војној Крајини и да су се на то место доселили са подручја Старе Херцеговине. Након овог периода, Стопиће
налазимо на више локација у Хрватској па и у близини Беле Крајине
у Словенији и у близини места Стопићи на њеном ободу.

Кнежевић, Г. (2010) Удбина и њена села. Сремски Карловци.
Касер, К. (2003) Попис Лике и Крбаве 1712. године. Загреб: Српско културно
друштво, Просвјета.
1
2
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Мапа 1. Миграције Стопића из Старе Херцеговине

Друге колоне Срба из Старе Херцеговине, међу њима и Стопића, кретале су се пут Златибора, али је Бабински плато изнад
Пријепоља (иначе у Турској до 1912. године) представљао чекаоницу за многе фамилије које су калкулисале на том подручју да ли да
сасвим напусте Турску и пређу у Србију или да чекају пропаст Царевине па да се врате старим огњиштима. Досадашњи истраживачи
се слажу да су Златибор, па и село Рожанство, населили Херцеговци – Ере (од Ерцеговци)3 пратећи историјски пут свих рожањских
фамилија па и Стопића. Први рожањски Стопић – Радоје, по свему
судећи пребегао је у Поповину у Рожанству са браћом и синовцима
око 1812. године, склањајући се од турске освете због неког сукоба
са тешким исходом. Његови сродници, који нису директно учествовали у сукобу, стрепећи од турских репресија, одбацили су презиме
и разишли по шумама и, са Бабинских висова, изнад Сељашнице,
Стеван Игњић у студији Становништво Златибора, Чајетина, 2002 страна 21
наводи да су Радибратовићи (Јосиповићи, Вилотијевићи, Јосовићи и Борчићи) из
племена Дробњака у подножју Дурмитора; да су Томашевићи из Никшићке Жупе;
Ристановићи из Колашина, Јевићи из околине Фоче, Лазовићи из Пиве, Мићићи из
Мораче, Ковчићи из околине Невесиња, Стопићи из околине Никшића, Стакићи
су у Поповину дошли преко Лима, Мијаиловићи (Глумци) из околине Дурмитора,
Меловићи из подручја између Невесиња и Никшића. Сличне податке је оставио и
Љубомир Мићић и многи потоњи истраживачи.
3
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и Пријепоља, посматрали покрете Турака из даљине повлачећи се
дубље у шуме по потртеби. У деценијама које су уследиле, народ их
је прозвао Ланговићи а то презиме су и сами прихватили. Славе Јовањдан, живе у Бабинском засеоку Рогушју и бивши су Стопићи.4

Мапа 2. Прелазак Стопића преко Лима и Увца у Србију, село Рожанство,
засеок Поповину око 1812. године

Главни закључак овог уводног дела своди се на околност да су
Стопићи из Старе Херцеговине населили Војну Крајину а упоредо са
тим или након тога и златиборско село Рожанство, засеок Поповину,
након што су се више деценија задржали у Бабинском засеоку Рогушје између Бијелог Поља и Пријепоља.
Село Стопићи у Белој Крајини
Село Stopiče налази се у Републици Словенији, данашња
Општина Ново Место, од кога је удаљено 7 километара. У селу живи
око 500 становника. У њему нема Стопића, нема Срба, нема православних становника. Немамао никавих доказа да село има икакве везе
Танасије Пејатовић (1986) Средње Полимље и Потарје: антропогеографска испитивања Пљевља: Центар за усмјерено образовање „Трећа пролетерска санџачка“.
4
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са Стопићима, па тако можемо само претпоставити да су ово село
основали и да су му назив дали Стопићи. Имамо неколико убедљивих
разлога да верујемо у то.
1) Село се налази на периферији шире словеначке географско–
историјске области која се зове Бела Крајина.

Мапа 3. Село Стопићи на ободу Беле Крајине

Такође, Село се налази у непосредној близини Жумберка,
планине у северозападној Хрватској и југоисточној Словенији. Бела
Крајина и Жумберак, кроз векове су посматрани као јединствена територија коју насељавају и Срби у оквиру Војне Крајине као брана
продирању Турака у Хабзбуршку монархију. „После првих српских
пресељења која су забележена у Хрватску крајем 15. и почетком 16.
века наступају знатнија, која су почела 1538, кад су пребегле махом
сместили у Жумберак“5. Словенци образлажу да је Бела Крајина
добила име по белим високим брезама и по традиционалној народној ношњи беле боје. Њихови туристички водичи говоре да су Белу
Крајину, у време два царства, турског и аустроугарског, настањивали
ускоци. Можете од њих добити и одговор да се после Другог светског
рата у Белој Крајини знатан број становника изјашњавао као Срби,
православци или Срби гркокатолици, али да су, убрзо, добровољно,
узели католичку веру и определили се да се убудуће изјашњавају као
Словенци. У 2018. години нешто преко 250 становника Беле Крајине
5

Историја српског народа, 3, 1994: 111.
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изјашњавају се као Срби. Најстарији становници говоре српски, остали словеначки језик. Према доступним изворима, подручје Жумберка
и Беле Крајине населили су Срби, директно или индиректно, из Старе
Србије, Црне Горе, Херцеговине, Босне. По мишљењу савременика,
први становници српског села Бојанци у Белој Крајини су досељеници од реке Бојане (њихове фолклорне групе негују фолклорну традицију овог краја). Поред овог села у српска убрајају се Радовићи,
Марин До (Мариндол), Адлешићи, Милићи, Пауновићи. Сва села
су у данашњој административној Општини Чрномељ која је у непосредној близини Стопића. На надгробним споменицима у гробљима
ових села натписи су ћирилични, а у селу Бојанци постоји, у оквиру
Митрополије Загребачко–Љубљанске, православна црква, храм посвећен Усековању главе Светог Јована Претече, зидана почетком 18.
века (1808. године) поправљана 1926. и 2006. године. У прилогу Белу
Крајину нема ко да чува6 Б. Субашић, поред осталог наводи: „Према до сада познатим аустријским документима, око 1530. на ратом
спаљену и пусту земљу око Жумберачких планина, у данашњој Хрват–
ској, а затим и у суседну Белу Крајину, у данашњој Словенији, дошао је
први талас српских ускока, а затим је уследило још неколико из Босне
и Далмације“. Такође, наводи и податак да је пронашао само неколико
стараца који се осећају као Срби и говоре чист српски, на начин како
се говори у источној Херцеговини.
Уколико имамо у виду пројекцију по којој су Стопићи у Бабине
изнад Пријепоља дошли из Старе Херцеговине, онда се чини вероватним да су се неки од Стопића Херцеговаца у таласу миграција обрели
у Жумберку и Белој Крајини, као и многи други Срби из ових области,
привучени царским привилегијама. Изнели смо податак да је село
Стопиче на периферији Беле Крајине и Жумберка, а та територија
је била празна, без становника. Дотадашње аутохтоно становништво
напустило је куће и имања у страху од Турака који су напредовали после пада Босне (предаја Кључа 1463. године) и одселило се у неколико различитих праваца. Напуштене куће, привредне објекте и имања,
царска администрација је додељивала Србима без надокнаде и пореза
на период од 20 година, што су они, истеком овог периода књижили
на синове који су надаље плаћали порез Монархији. И отац и његов
син и наредне генерације биле су изложене деловању механизмима
унијаћења и католичења или су у ове процесе улазили својом вољом.
У селу Стопићи постоји (католичка) црква Маријина капела из 1563.
године, дакле неких 25 година после доласка Срба, што је оптимално
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:475747–Belu–
Krajinu–nema–ko–da–cuva.
6
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време да се друштвена заједница формира и консолидује и да се у њој
појави потреба за једном богомољом. Такође, у близини је и католичка црква Светих Козме и Дамјана (село Долж).
На словеначким сајтовима (https://en.wikipedia.org/wiki/
Stopiče), што се тиче назива села, изнете су претпоставке да је топоним Стопиче вероватно пореклом из словеначког језика, од заједничке именице стопа, туцалица, алат који се користио за љуштење зрна.
Наводи се даље – у прошлости је немачки назив Stopitsch.
У Малој енциклопедији Просвета 1 у одредници Бела Крајина
наведено је: југоистични део Крањске, односно Долењске око 600 километара квадратних, у територијалном саставу Чрномељ и Мет–
лика. Једно од најснажнијих упоришта НОП–а Словеније, највећим
делом слободна још од лета 1942, а затим средиште руководства
НОП–а Словеније (1986: 210). Енциклопедија је штампана 1986. године, па је очекивано и разумљиво што нема навода о етничкој структури становништва и присуству Срба, али из цитата произилази јасан
закључак да су у Белој Крајини живели Срби због израженог антифашистичког расположења становништва, као и у другим српским срединама Краљевине Југославије. Њихова комунистичка оријентација
коштала их је губљења идентитета у послератним годинама.
2) У претходном излагању указали смо да је околина села Стопиче, пре 500 година била насељена Србима. Овај историјски период
подударан је са изградњом месне цркве, што нам говори да на том
месту није било становника, односно није било села, да су му назив дали становници који су га основали. Уколико су село формирали
Срби, онда није логично да су назив села утемељили на словеначком
термину стопа. Данас је црква католичка, вероватно од самог оснивања, што значи да су становници села у 1563. години већ покатоличени или се све догодило у деценијама и вековима који су уследили.
Нисмо, дакле, понудили доказ да су у селу живели Стопићи али у овом
делу доказаћемо да су Стопићи живели на ваздушној удаљености од
50 километара. У виду имамо село Пркос (Ласињски) на Кордуну, на
десној обали Купе у Хрватској. Село је упамћено по страховитим злочинима усташа над српским народом и нејачи. У селу су усташе 1941.
године погубиле око 450 цивила, међу њима је 14 православних Срба
Стопића, са именима која се не разликују од Златиборских (Даница,
Душан, Јован, Ката, Милица, Радомир, Светозар и друга имена).7

Bajic, Dusan (1980) Kotar Vrginmost u NOB – u 1941–1945. Vrginmost: Općinski odbor
Saveza boraca NOR–a, 1980. Beograd: Vojna štamparija.
7
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Мапа 4. Географска позиција села Стопићи у Словенији у односу
на Пркос у Хрватској

3) Поред наведеног, изнећемо један детаљ који нас је навео да
додатно, са више уверења мислимo да су село Стопиче основали и
у њему живели Стопићи. Приликом посете овом месту у лето 2016.
године, уочио сам мали детаљ на табли поред пута која означава почетак села. Неко је натпис села десловенизовао, односно посрбио тако
што је слово Ч преиначио у Ћ, па на табли уместо Стопиче пише
Стопиће. Имао сам утисак да се неко постарао и припремио таблу за
мој долазак, јер је преправка учињена на месец – два пре мог доласка,
судећи по степену рђе на делу са кога је уклоњена боја. Напомињем
да је село ван главнијих путева, скреће се са пута Ново Место – Метлика, па село почиње на око један и по километар од овог скретања;
самим тим село је ван туристичких комуникација, што значи да је
мала вероватноћа да је интервенцију на табли учинио неко ко живи
ван овог подручја. Ко је имао прилику да посети Словенију, потврдиће да тамошњем становништву није својствено да уништава или
дефункционализује саобраћајну (и сваку другу) инфраструктуру, да
је она, у ствари, недирнута, те преправка Ч у Ћ може бити последица
смишљеног акта особе која је свесна српског порекла, а никако ствар
хулиганизма. Наводимо податак да словеначко писмо има 29 фонема
и 25 графема. У односу на српску азбуку, Словенци немају графеме
Ћ, Ђ, Љ, Њ и Џ. Дата ситуација додатно подупире претпоставку да
је преправку на табли извршио локални починилац, јер је са квачице
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(дијакритичког знака) латиничног слова Ч уклонио погрешну, десну
страну.
4) У Словенији живе малобројне особе које се презивају Стопич. Они могу бити словенизовани Стопићи Хрвати (који су пре тога
били православни Срби Стопићи) или могу бити потомци Стопића
који су се после 1538. године населили у појасу Жумберка и Беле
Крајине и формирали село које су по свом презимену назвали.

Табла на улазу у Стопиће, 2016. година,
види се интервенција на слову „Č”
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The village of Stopići on the edge of Bela Krajina in Slovenia
Summary
Bela Krajina is a geographical and historical region in the Republic of Slovenia
with an area of about 600 square kilometers. This region, during the formation of Vojna
Krajina, was inhabited by the Herzegovinian Serbs after 1530. As soldiers, frontiersmen
of the Habsburg monarchy, they formed their own communities, cherished the language,
alphabet, culture and customs. Their number today is small, they have survived in only
a few villages, including the village of Bojanci with an Orthodox church dedicated to
Beheading of St. John the Forunner.
The reason for this work lies in the fact that the village of Stopici is located on
the edge of Bela Krajina, near Novo mesto. There are many indications (not concrete
evidence) that the village was founded exactly by the settlers Stopići in the first decades
of the formation of Krajina, which is also the main subject of this paper.
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КАРАКТЕРИСТИКЕ МИГРАЦИОНИХ И
ДЕМОГРАФСКИХ КРЕТАЊА НА СЈЕНИЧКО–
ПЕШТЕРСКОЈ ВИСОРАВНИ ТОКОМ 19. И ДО
ПОЧЕТКА 21. ВЕКА

Апстракт: Рад је део ширих и вишегодишњих ауторових истраживања миграционих, имиграционих и демографских процеса у
одређеном историјском контексту. Од најстаријих времена па све
до данас Сјеничко–пештерска висораван била је простор бурних и
бројних историјских збивања. Динамични и често трагични догађаји,
као и специфичне геоморфолошке и климатолошке карактеристике,
условљавали су демографску слику и етички мозаик овог централног
дела Старе Рашке, тог ембриона српске средњовековне државе. Све се
то одражавало и одражава на миграционе и демографске процесе на
овој пространој и хладној висоравни.
Кључне речи: Сјеничко–пештерска висораван, становништво, ратови, сеобе, досељавање, пописи.
Велико померање српског становништва почело је турским освајањима наших земаља од краја друге половине 14. века па све до
краја османске власти. О миграцијама у време продора Османлија Јован Цвијић каже: „У почетку турске најезде становнштво из равница
и котлина повукло се у планинске крајеве“.1 И Јован Радоњић је писао
о тим миграцијама Срба у то време, па је између осталог, написао:
Ј. Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске земље, Завод за издавање уџбеника СР Србије, Београд 1966: 128.
1
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„Продори Османлија изазвали су у 15. веку велика етничка померања... Срски елеменат који је испред Турака измицао кретао се у
Јужну Угарску и на Запад“.2 Велики број Срба и сточара Влаха, тада и
у 16. веку, иселио се из Старог Влаха, па тако и са Сјеничко–пештерске висоравни у централну Босну, а технлогија прављења сира на планини Влашићу изнад Травника је скоро и данас иста као и у овим
крајевима.3
Може се рећи да су тадашње српске сеобе из Старе Рашке, разуме се и из сјеничког краја, имале и политички и верски карактер,
мада су и Турци из својих државних интереса често пресељавали
Србе и сточаре Влахе у пределе који су услед ратних разарања остајали празни или су им били потребни „као живи бедем“ према католичким земљама Аустрији и Млетачкој Републици, са којима је Османска
Империја била у честим и крвавим ратовима.
Због тако честих пресељавања становништва у данашњу Војводину, Славонију, Лику, Босну, Далмацију, скоро цела Рашко–полимска
област била је веома ретко насељена. Први турски попис, који је у
овим крајевима обављен 1455. године, показао је да су тадашња села,
која се сада налазе у општини Сјеница, имала мали број кућа и без
обзира што је у кућама живео велики број чланова, број становника
у тим селима је био релативно мали. Тек нешто касније ће доћи до
досељавања новог становништва из Херцеговине и садашњих црногорских Брда.
У време тог пописа највеће село Брњица имала је 44 куће, Дубница 40, Шаре 24, Кнеџевце (Кнежевац) 17, Иштавна (Штаваљ) 17,
Врсенице 5, Лозник (Багачиће) 3 куће итд. На целој висоравни било
је 1000 влашких кућа. Већ у следећем турском попису из 1469. године
број кућа се попео на 2106 (са нахијом Барче), јер је тада велики број
Влаха сточара досељен под притиском турских власти или су дошли
сами у потрази за испашом.4
Сјеничка нахија је 1585. године имала 652 куће Влаха сточара,
јер су нека села била додељена нахијама Трговиште (Нови Пазар), Бихор и Барче (Нова Варош). У пописаним селима је било много више
кућа него што је било у ранијим пописима. Тада је највеће село Дубница имала 76 кућа, Горње Лопиже 50, Доње Лопиже 49, Раждагиња
Ј. Радоњић, Римска курија и јужнословенске земље од XVI до XIX века, САНУ, књ.
3, Београд 1950: 187.
3
С. Селимовић, Порекло станвништва и миграцона динамика (монографија Сјенички крај), Геграфски Факултет, Београд 2004: 161.
4
H. Šabanovć, Krajište Isa–bega Ishakovića, Orijentalni institut, Sarajevo 1964: 10. Д.
Бојанић, Шта значе подаци о сјеничким Власима, XXXIV, Београд 1987: 104, 105.
2
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34, Врсенце 27, Горња Брњца 27, Распоганче 25, Житниће 22, Горња
Вапа 21, Горачиће (Миладиновина) 19 итд.5
У турском попису из 1604. године нахија Сјеница је имала 694
куће. Највеће село је било Чајковић (данашње Лопиже) са 98 кућа.
Тада се то село делило на Влахе сточаре, војнике и дербенџије. Друга
већа села су имала: Дубница 80 кућа, Вапа 38, Житнић 37, Брњица 36,
Стрмац 30, Врх Сјеница 26, Распоганче 24, Штаваљ 22 итд.6
Што се тиче верско–конфесионалне и етничке структуре тадашњег становништва на Сјеничко–пештерској висоравни може се
сигурно рећи да је било српско православно изузев малог броја домаћих муслимана и турских чиновника. Прве три исламизиране куће
пописане су у Раждагињи за време турског пописа из 1477. године.
У попису из 1585. године у целој сјеничкој нахији било је 13
муслиманских од 652 пописане куће.7 За време турског пописа 1604.
године пописане су 694 куће од којих је било 125 муслиманских или
12,27 %. Ти домаћини су у највше случајева били домаћи људи. У селу
Стрмац, које још није ни убицирано ни идентификовано, тада је било
30 муслиманских кућа, али су сви домаћини били спахије тимарници,
па се вероватно ради о Турцима који су ту били насељени из ко зна
којих разлога (турске власти су често по казни пресељавали бунтовнике). У каснијим турским пописима се то село више не помиње.
Према томе, исламизација хришћанског становништва на Сјеничко–пештерској висоравни била је веома спора и ретка, односно
спорадична све до прве половине 17. века. Тек у другој половини 17.
века добија нешто масовнији карактер. Исламизација је на Сјеничко–пештерској висоравни постала радикалнија тек током XVIII века
али је било и у првој половини XIX века, па чак и касније. Код оних
муслимана који су се у том периоду исламизирали задржане су бројне
хришћанске традиције све до данашњих дана од којих неке вуку своје
корене још из претхришћанског словенског периода.8
Велике промене у етничкој и верско–конфесионаној структури,
као и у демографској слици становништва Старе Србије, па тако и Сјеничко–пештерске висоравни, настаће у мањој размери после Кандијског рата (1645–1669), а у посебно великом обиму за време и непосредно
Е. Мушовић, Сеничка нахија у XVI веку, Новопазарски зборник бр. 4, Завичајни
музеј, Нови Пазар, 1980: 39–63.
6
С. Селимовић, Нахија Сјеница у турском попису 1604, Ужички борник бр. 32, Народни музеј, Ужице 2008, 111–129.
7
С. Селимовић, Сјеница, Епоха, Пожега 2004: 49.
8
С. Селимовић, Хришћанске традиције код Муслимана на Сјеничко–пештерској
висоравни, Зборник бр. 31. Историјски музеј Србије, Београд 2003: 267–278.
5
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после Великог или Бечког рата који је трајао 16 година, тј. од 1683. до
1699. Историчар Славенко Терзић у вези с тим крвавим ратом каже:
„Највећи преокрет у измени етничке структуре становништва (Старе
Србије – С. С.) у периоду под турском влашћу десио се крајем 17.
века, када су Срби активно учествовали на страни хришћанске Европе у рату против Османског Царства, а затим плашећи се одмазде
били принуђени да на челу са својим патријархом Арсенијем III Чарнојевићем у великом броју пребегну у Хабзбуршку Монархију 1690.
године“.9 Тада је дошло до великог страдања и егзодуса и хрићанског и исламизираног становништва. Сјеничко–пештерска висораван
је скоро потпуно опустела. Становништво у овом дугогодишњем и
катастроофалном рату или је изгинуло или се раселило. Села су била
спаљена и разорена па се ни данас нека не могу ни убицирати ни идентификовати. Тихомир Ђорђевић наводи податак да се тада патријарху
Арсенију III прикључило 5.000 људи из Новог Пазара (сигурно је да
је једдан део био и са широког подручија Сјеничко–пештерске висоравни).10
На опустелу Пештер и у Сјеничку котлину насељаваће се ново
становништво. На Пештерску висораван населила су се албанска
малисорска католичка племена. То су били Клименте, Кучи, Шаље,
Шкријрљи, Хоти, Геге, Груде. Највећи број се исламизирао, један део
је прешао у православље, а у католичанству није остао нико. У Сјеничку котлину ће се највише насељавати Васојевићи, Кучи, Дробњаци, Бјелопавлићи, Никшићи, Колашинци. Углавном су сви били
православни са исламизираним појединцима, али ће се тај број исламизираних постепено повећавати током друге половине 18. века.
Нове миграције и имиграције, као и демографске промене настаће током и после аустро–турског рата 1737–1739. године. Барон
Божур је, пролазећи тада кроз Сјеницу, записао да она има 3–4000
хиљаде становника „који су раздвојени у неколико група ливадама и
водама стајачицама“.11 Анри Пуквиљ је забележио да Сјеница има 700
кућа и 9 џамија.12 Такође, велика страдања и православних и муслимана десиће се и у време Карађорђевог продора у Новопазарски санџак
1809. године. Православни Срби ће се приључити Карађорђевој војсци
С. Терзић, Стара Србија и Албанци, Смисао бр. 1, Београд 1997: 122, 123.
Т. Ђорђевић, Становништв Србије после велике сеобе Срба 1690. Годишњица Николе Чупића, књ. XXXVI, Београд 1927: 2– 4; Г. Станојевић, Србија у време Бечког
рата, Београд 1976: 190, 191.
11
Ж. Степановић, Сјеница и Околина, СО–е, Сјенца – Крагујевац 1975: 5.
12
Д. Премвић–Алексић, Настанак града Сјенице, Новопазарски зборник бр. 19, Музеј „Рас“, Нови Пазар 1995: 95.
9
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у жељи да добију слободу, а муслимани ће ратовати на страни Османске империје. Тако ће страдати и једни и други. Посебно је тешко
страдало становништво Сјеничког поља, дела Пештера, као и сама
паланка Сјеница. Један део исламизираних становника је мигрирао
на Косово и Метохију и у Македонију, а један део је страдао у борбама око Сјенице и за саму Сјеницу. Нереалан је податак да је тада
у Сјеници побијено 2.500 Турака, у ствари наших муслимана. Цео
град тада није имао толико становника, а села око града су била са
већинским православним становништвом. Тај број погинулих може
се односити на свеукупне жртве муслимана за све време Карађорђевог ратовања у Сјеници и на Сјеничко–пештерској висоравни које су
трајале месец и по дана.13 Претпоставља се да је приликом повлачења
Крађорђа из Новопазарског санџака са њим отишло и око 5.000 душа
међу којима је свакако било доста и сјеничких Срба.
После 1813. године мали број муслимана се вратио из избеглиштва у завичај док се православно становништво углавном није
враћало. Српско православно становништво се обнављало досељавањем новог из традицинално миграционих подручија Црне Горе,
Брда и тадашње Херцеговине као што су Бјелопавлићи, Морачани,
Кучи, Пипери, Васојевћи, Дробњак, Вранеш (Кричак), Никшић, Бихор.
Примера ради, наводимо податак да је само из Гусиња и Бихора 1829. године досељено у Сјеничко поље 100 српских православних
породица.14 Неки досељеници су се задржавали краће или дуже време
(многима је Сјеничка котлина била етапна станица) на овом простору и настављали своје путешествије преко планина Јавора и Голије насељавајући се у Драгачево, Таково, Качер, Лепеницу, Јасеницу,
Гружу, а неке породице чак и у Тимочку Крајину. Тај процес је био
веома интензиван после Другог српског устанка 1815. године и трајао
је са краћим или дужим прекидима до 1862. године. Наводимо један
податак, опет примера ради, да је у Лепеници (део Шумадије – С.С.)
1911. године у 12 села била већина Сјеничана.15 Сјеничко–пештерска
висораван је била и матично и етапно миграционо подручије, а прелаз преко планине Јавора био је права вратница за исељавање православних Срба, али и усељавање муслимана, мада много мање, који
С. Селимовћ, Вожд Карађорђе на Сјеничко–пештерској висоравни 1809. године,
Зборник радова Први српски устанак и Рашка област, Милешевски културни клуб
„Свети Сава“, Нова Варош 2004: 32.
14
Д. Вуловић, Нахија пожешка, Књажева канцеларија, књ. I, 1815–1839, Београд
1953: 249–256.
15
М. Недељковић, Сјеничан у Лепеници, Зборник Сјенце бр. 8, КПЗ, Сјеница 1997: 97.
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су напуштали Кнежевину Србију, после 1813. и 1815, разграничења
1834. године и предаје градова Кнежевини Србији 1862. године. Било
је исељавања православних Срба и за време отпора босанског беговата реформама султана Махмуда II и борбе за аутономију Босне, као и
за време злогласне тираније Ејуп–паше Ферхатагића 1831–1837. год.16
Француски путописац Ами Буе је 1836. године описао Сјеницу
као село са 150 кућа брвнара покривених са даском (шиндра – С.С.), а
у њој је живела већина муслимана. Сјеница је имала и пошту као важно место.17 У Сјеници су се састајале тада две најважније копнене и
караванске комуникације овог дела Балкана: Дубровачки и Босански
друм.
Први турски попис, који је давао и друге статистичке податаке осим тапијских и верско–конфесионалних, обављен је у Турском
царству тек 1831. године. Међутим, Босански пашалук, односно ејалет, вилајет, из неких разлога није био обухваћен тим пописом.
Следећи, штури али ипак значајни подаци о Сјеници, су они
које је забележио руски историчар, слависта и дипломата Александар Хиљфердинг. Он је боравио у Сјеници 1857. године и записао
је да је Сјеница „један бедан град у којем има 300 муслиманских и 4
хришћанске куће“.18 О становништву села није ништа записао, али је
познато да је у селима око Сјенице у то време живела већина хришћана.
Јозеф Шафарик је саопштио да је сјеничка каза 1865. године
имала 459 православних кућа и 2.895 мушких глава. Такђе је изнео и
податак да је било 495 мухамеданских кућа са 2.114 мушких глава.19
Тада је сјеничка каза имала купно 5.009 мушких глава или 57,20 %
православних и 42,80 % муслиманских мушких глава.20
Према подацима које је записао аустријски генералштабни капетан Лудвиг Роскијевћ 1868. године у граду Сјеници је било 800 до
1.000 становника који су живели од сточарства. Записао је и то да је
имала „важно стратегијско место“ и била је седиште новоформираног
Новопазарског санџака.21
Минстарство војске Кнежевине Србије располагало је пода–
Због реформи којима су давана значајна права хришћанима наши муслимани су
султана Махмуда II називали „влашки краљ Марко“.
17
Степановић, цитирано.
18
А. Гиљфердинг, Путовање по Херцеговини, Босни и Старој Србији, Сарајево 1972:
122.
19 М. Шафарик, Гласник српског ученог дрuштва за 1880, св. 20, 224, 225.
20
С. Селимовић, Сјеница, Епоха, Пожега 2004: 45.
21
К. Костић, Наши нови радов на југу, Београд 1922: 65.
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цима по којима је сјеничка каза 1875. годне мала 3.006 муслимана и
2.117 хришћана.22 Највероватније су се ови подаци односили само на
мушку популацију. Процентуално је то било 58,68 % муслимана, а
42,32 % православних хришћана.
После фамозног Берлинског конгреса и окупације Босне и
Херцеговине 1878. године на Сјеничко–пештерску висораван, као и у
цели Новопазарски санџак, доселиће се маса мухаџира (муслиманске
избеглице – С.С) из Босне и Херцеговине. Највише су се населили
у Сјеницу, Нови Пазар и Митровицу. У Сјеници је од тих мухаџира
формирана велика истоимена махала која се и данас тако назива.23
Знатан број никшићких муслиманских избеглица се такође населио
у Сјеницу после припајања Никшића Црној Гори 1878. У Сјеницу се
тада населило 45 муслиманских мухаџирских породица. Највише их
је било из Гацка и његове околине, а водио их је Али–ефедија Звиздић
из Крсца код Гацка.24 Нешто касније када су почели стизати и други
мухаџири из Никшића и Колашина, код Увца су подигнуте 53 куће за
избеглице из Босне и Херцеговине и 23 за оне из Никшића и Колашина на терет турских власти.25
Управа Косовског вилајета издавала је салнаме (статистички
годишњаци – С.С.) у којима се могу пратити нека демографска кретања. Према салнами за 1878/79. годину у кази Сјеница је живело
7.910 становника. Од тог броја муслимана је било 4.366 или 55,20%,
а хришћана 3.522 или 44,55% становника. У салнами за 1882/83. годину пише да је сјеничка каза имала 10.483 житеља од којих је било
6.486 муслимана или 61,87% и 3.955 или 37,73% хришћана. Салнама
Косовског вилајета за 1884/85. годину објављује податак да је сјеничка каза имала 9.378 становника. Од тог броја муслимана је било 5.461
или 58,23%, а 3.917 или 41,77% хришћана.26 Под одредницом хришћани подразумевани су углавном Срби православци, јер је Малисора
католика већ било нестало.
Због бројног досељавања муслиманских избеглица из Босне,
Херцеговине, Никшића и Колашина после Берлинског когреса 1878.
Е. Мушовић, Становнштво сјеничког и тутинског краја, Етноантрополошки проблеми, књ. 8, Београд 1989: 20.
23
С. Селимовић, Новија демографска кретања у општини Сјеница, Ужички зборник
бр. 23, Историјски архив и Народни музеј, Ужице 1994: 251.
24
М. Костић, Преглед босанско–херцеговачких мухаџира и њихових првака по Косовском вилајету1883. године, Историјски часопис 1/1–2, Београд 1949: 253.
25
R. Škrijelj, Sjenca i njeno okruženje na koncu XIX stoljeća, Zbornik Sjenice br. 12–13,
KPZ, Sjenica 2001/2002: 35, 36, 41.
26
Isto.
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године, Херцеговачке буне 1882. године и брзог и масовног ширења
исламизираних Малисора са Пештерске висоравни, али и повољних
услова за насељавање у Топлицу, настављена су масовна исељавања
православних Срба преко граничног прелаза на Јавору. Примера ради,
наводимо да је само од 1. марта до 30. новембра 1889. године преко царинарнице и граничног прелаза на планини Јавор из Сјеничког
поља и ободног дела Сјеничке котлине прешло у Краљевину Србију
822 мушка и 433 женска лица.27
Према турским званичним подацима, који су публиковани у
салнами Косовског вилајета за 1893/94. годину, у сјеничкој кази је живело 28.805 становника. У салнами за 1896/97. годину било је 23.939
становника, а у салнами за 1900/1901. годину живело је 21.745 становника.28 Као што се види, број становника је био јако променљив
управо због динамичних миграционих и демографских кретања. У
овој салнами за 1900/1901. годину наводе се и подаци о полној, а не
само о верско–конфесионалној структури. Наводи се да у граду Сјеници има 505 кућа муслимана у којима је живело 1.371 или 53,10%
мушкараца и 1.211 или 46,90% жена. Хришћаских кућа је било 104
у којима је било 304 или 52,50% мушких и 275 или 47,50 женских
лица.29 Према тим подацима град Сјеница је имао 612 кућа и 3.173
становника, те је у граду просеку по једном домаћинству живело 5,2
члана. Од тог броја је било муслимана 2.582 или 81,40%, а хришћана 579 или 18,25%. Мушка популација је имала 1.675 или 52,79%, а
женска 1.486 или 46,83% лица. Тада су у целој сјеничкој кази имале
2.883 куће. На нивоу казе просечно је живело 7,2 члана по једном домаћинству. Муслимана је било 12.859 или 61,92%, а хришћана 7.907
или 38,01%. Код муслиманске популације било је 7.266 мушких или
56,51% , а 5.593 или 43,49% женских лица. Код хришћана (православних Срба – С.С.) мушкараца је било 4.077 или 51,56%, а 3.830 или
48,44% жена.30 Процентуални однос, узимајући у обзир целу сјеничку
казу, био је следећи: муслимана 61,92 %, а 38,08 % хришћана, односно немуслимана.
Француски антропогеограф Гастон Гравје у свом делу „Новопазарски санџак“ наводи податке Теодора Ипена који се односе на
Р. Петковић–Поповић и В. Шалипуровић, Српске школе и просвета у западним
крајевима Старе Србије у XIX веку, ОЗО, Прибој 1970: 73. С. Селимовић, Порекло
становништва и миграциона динамка у: Сјенички крај, Географски факултет, Беогад, 2004: 174.
28
R. Škrijelj, citirano.
29
Isto.
30
Isto.
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казу Сјеница. Те податке Ипен је добио од валије (гувернера – С.С.)
Косовског вилајета. Према тим подацима сјеничка каза је 1898. године имала 21.110 становника. Муслимана је тада пописано 13.158, а
немуслимана (углавном хришћана – С.С.) 7.952 лица.32 Процентуално
муслимана је било 62,33 %, а немуслимана 37,67 % .
Официр српске војске Тодор П. Станковић боравио је у Сјеници у јесен 1898. године. О Сјеници је, између осталог, забележио
и следеће: „Сјеница има 650 кућа од којих је 500 Срба мухамеданаца
и 147 Срба православне вере и три куће Јевреја.33 Свега становника у
Сјеници има 3.170, у 138 села има 10.300 Срба мухамеданаца и 7.400
Срба православне вере...“.34 Према томе, и у селима је у већини тада
живело муслиманско становништво само у много мањем проценту у
односу на немуслимане, односно хришћане. У овом случају ради се о
православним Србима.
И почетком 20. века настављена су исељавања српског православног становништва са Сјеничко–пештерске висоравни у пределе
Каљевине Србије, а посебно у Драгачево, Моравицу и околину Чачка.
Тако ће већ 1901. године на граничном прелазу на Јавору (код Василијине чесме – С.С.) прећи у Србију 1.250 лица.35
Према званичним подацима валије Косовског вилајета, а које је
забележио Гастон Гравје, сјеничка каза је 1911. године имала 30.298
становника. Немуслимана, заправо Срба, било је 10.117, а муслимана
20.181 становник. У муслимане су урачунати и Турци, турски чиновници, као и припадници војног гарнизона у којем су углавном били
Турци Анадолици.36 Према истом извору, у граду Сјеници живело је
3.895 житеља од којих 626 Срба.
Према подацима Јефта Дедијера у граду Сјеници је 1912. године живело 4.539 становника од којих је једна деветина (505 – С.С.) била
православних Срба, а у околини Сјенице је живело пола хришћана
31

Гастон Гравје је француски антропогеограф, а био је лектор за француски језик на
Београдском универзитету. Пропутовао је кроз Новопазарски санџак, тачније кроз
Пљеваљски и Сјенички санџак 1912. године, и публиковао веома значајне податке
из својих белешки.
32
Г. Гравје, Новопазарски санџак (репринт), Музеј „Рас“, Нови Пазар 1977: 17.
33
Сјенички Јевреји су Сефарди и пореклом су из Шпаније. У Сјеницу су дошли
у првој половини XIX века. У 1941. години било их је 48 лица, а II светски рат је
преживело само 11. Сада их нема у Сјеници.
34
Т. П. Станковић, Путне белешке по Старој Србији (1871–1898.), Београд 1910:
183.
35
В. Шалипуровћ, Раоничка буна I, ОЗО, Сјеница 1969: 65.
36
В. Шалипуровић, Попис сјеничке казе 1912, ПТТ, Беград 1971, 8 (фн.5.); Гравје,
цитирано.
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Срба и пола муслимана.37
После ослобођења Сјеничког санџака од турске власти извршен је, крајем 1912. године, попис насељених места који је публикован у Речнику места у ослобођеним областима Старе Србије. Новоформирани Сјенички срез тада је имао 12 општина са 124 насељена
места (80 села и 44 засеока – С.С.) у којима је живело 26.381 становник.38 Варош Сјеница имала је тада 4.539 , а са својим приградским
насељима Пета, Медаре и Радишића Брдо 4.840 становника.
У пролеће 1913. године муслимани су почели да се исељавају
у Турску иако се српска власт веома коректно односила према њима
(гарантовани су им животи, имања и слобода вере), али су анахрони
феудални односи морали да се укину. Тај миграциони процес није
захватио само Сјеничко– пештерску висораван већ и цела подручија
Старе Србије, а посебно простор некадашњег Новопазараског санџака, касније Пљеваљског и Сјениџког санџака. Исељавали су се фанатици који нису могли да поднесу „ђаурску власт“, један део ага и
бегова који нису могли да прихвате аграрну реформу, а било је и оних
исељеника који су се компромитовали по неком основу (зулумћари,
пљачкаши, убице).39 Због избијања Првог светског рата то исељавање
је било прекинуто па су се неки Сјеничани морали задржати у Новом
Пазару, Косову и Метохији као и у Скопљу и његовој околини.
У току Великог рата (1914–1918) знатан број православних
Срба је прошао сву голготу Албаније и Солунског фронта, а многи
су тамо и оставили своје кости. И муслимани су са овог подручја
учествовали у одбрани Србије од напада Аустро–Угарске 1914. и 1915.
године. Многи су и погинули у одбрани Београда и на другим ратиштима. Међутим, 1916. и 1917. године, аустроугарске окупационе
власти својом безочном пропагандом, користећи позив турског султана на џихад, који је уједно био и халифа сунитских муслимана, да
се муслимани укључе у рат као добровољци (ђурумлије) на страни
Османске Империје. То је одговарало и Хабзбуршкој Монархији, јер
су биле савезници у Првом светском рату. Тих година велики број
најспособнијих младића укључио се у јединице аустроугарске и турске војске гинећи за остваривање њихових империјалних интереса.
Додуше, 1917. године углавном су ти „добровољци“, („зоровољци“)
били присилно мобилисани. Ипак, највећи број тих ђурумлија борио
се у турској војсци на ратиштима у Галицији и на Чанакалеу. Наши
Ј. Дедијер, Нова Србија, Београд 1913: 44.
М. А. Вујачић, Речник места у ослобођеним областима Старе Србије, Београд
1914: 118–121.
39
Селимовћ, цитирано, 175.
37
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муслимани су султанов позив на џихад схватили као да, бранићи Истамбул од Британаца и Француза, бране ислам. Према турским изворима у борбама за Чанаккале борило се 15.700 добровољаца из
Санџака и Босне.40 Само са подручја сеоске општине Кладница отишло је у ђурумлије око 160 младића од којих се после завршетка рата
кући вратио сваки десети.41 Становништво је страдало у току Првог
светског рата и од разних болести као што је био тифус, дизентерија и
шпанска грозница 1918, затим од глади и зиме (посебно је била тешка зима са веома дубоким снегом и јако ниским температурама 1917.
године.). У исхрани су се користили коприва, зеље штаваљ са мало
овсеног или јечменог брашна. Стока је храњена са салмом са кровова колиба и штала. Многи угледни српски домаћини страдали су и у
аустроугарским логорима. Било је жртава и у обрачунима српских и
муслиманских комитских група.
Сјеничко–пештерска висораван је дочекала крај Првог светског
рата, у новембру 1918. године, са веома проређеним становништвом.
Први детаљан статистички попис је обављен у Краљевини СХС 1921.
године. Тада је сјенички срез имао укупно 22.503 становника. У односу на број становника крајем 1912. године, који је износио 26.381,
смањење популације је било за 3.878 лица или за око 15 %. А када
би се рачунао и приодни прираштај, губитак био био далеко већи.
Сам град Сјеница тада је имао 3.503 становника док је крајем 1912.
године у граду живело 4.840 лица, те је смањење житеља износило
1.337 или око 28 %.42 Структура становништва по вероисповестима
била је следећа: православних 8,641 или 38,40 %, муслимана 13.820
или 61,41 %, јевреја 18 или 0,08% и римокатолика 24 или 0,11 %.43. У
граду Сјеници муслимана је било 2.716 или 77,54 %, а православних
745 или 21,28 % популације. Јевреји (трговци и занатлије) и римокатолици (углавном државни чиновници ) су и живели само у граду.
Интересантни су подаци о изјашњавању грађана о матерњем
језику приликом пописа 1921. године. За српски или хрватски матерњи језик изјаснило се 96,01%, албански 3,85%, турски 0,06% и 1
Mehmed Niyazi Ozdemir, Čanakkale (Avdija Salković, predgovor), Novi Pazar 2008.
С. Селимовић, Кладница–становништво, Новопазарски зборник бр. 14, Музеј
„Рас“, Нови Пазар 1990: 125.
42 Р. Јовановић, Становнишво оштине Сјеница 1921–1991, Новопазарски зборник
бр. 22, Музеј „Рас“, Нови Пазар 1998: 134. С. Селимовћ, Новија демографска кетања
у општини Сјеница, Ужички зборник бр. 23, Ужице 1994: 254. Дефинитивни резулати пописа становништва 31. јануара 1931. Краљевине Југославије, Општа државна
статистика, Београд 1937.
43
С. Селимовић, Порекло и миграциона динамика (монографија Сјенички крај), Геогафски факултет, Београд 2004: 181.
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становник се изјаснио да му је матерњи језик немачки.44
У време деловања одметничких група Јусуфа Мехоњића и Хусеина Бошковића, један број Срба, осећајући несигурност, напуштао
је Сјеничко–пештерску висораван и селио се у околину Крагујевца,
Чачка, Краљева. Престанком деловања тих група престало је и исељавање Срба. После трагедије у Шаховићима 1924. године, муслимани
са овог подручја су се почели исељавати у Турску. То исељавање ће
трајати до краја 1936. године када ће бити заустављено. Реис–ул–улема југословенских муслимана Фехим Спахо је 1938. године, приликом своје посете Новом Пазару, апеловао да муслимани не напуштају
земљу.45 Тај његов апел је био непотребан, јер је исељавање одавно
било прекинуто.
Следећи детаљан статистички попис у Краљевини Југославији
извршен је 1931. године. Тада је сјенички срез имао 28.292 становника. Православних је било 11.992 или 42,39 %, а муслимана 16.265 или
57,49 %. Јевреја је било 28 или 0,10 % и римокатолика 7 или 0,02 %.46
Видљиво је значајно смањење процентуалног учешћа муслиманског
становништва у укупној популацији Среза који је обухватао највећи
део Сјеничко–пештерске висоравни због бројног исељељавања у периоду 1925–1930. године. У наредној табели (Табела 1.) ћемо представити те податке по ондашњим општинама среза сјеничког, а упоређујући их са подацима из пописа 1921. године.
Стопа пораста православног становништва је за период
1921–1931. године значајно висока, али не само због природног прираштаја, већ и због досељавања извесног броја српских православнх
породица из суседних срезова (моравичког, златарског, милешевског,
бјелопољског), а престанка исељавања у традиционална имиграцона подручија централне Србије. Срби православни су се насељавали
тако што су куповали имања оних муслимана који су одлазили у Турску. Православно становништво је имало високу стопу раста у свим
тадашњим општинама осим у граду Сјеници. Највеће увећање српског православног становништава имале су општине Кладница, Расно,
Дуга Пољана, Буђево, Вапа и Тријебине. Муслиманска популација је
такође имала висок раст у општинама Штаваљ, Буђево, Расно, Баре и
Раждагиња.
Дефинитивни резултати пописа становнштва од 31. јануара 1921. године, Државна штампарија, Сарајево 1932: 112, 113.
45
С. Селимовић, Сјеница, Епоха, Пожега 2004: 55.
46
Р. Јовановић, Осврт на кретање у етничком саставу становништва оштина са подручија Санџака, Новопазарски зборник бр. 22, Музеј „Рас“, Нови Пазар 1998: 242.
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Становништво среза сјеничког по вероисповестима 1921–1931, по општинама

Табела 1.
Извор: Пописи из 1921. и 1931.

У вароши Сјеници је 1931. године укупно живело 3.460 становника. Од тог броја муслимана је било 2.534 или 73,21 % , а православних Срба 891 или 25,75 %. Јевреји (28) и римокатолци (7) су
живели у вароши, а десетак Јевреја је живело и у Дугој Пољани где су
се доселили из Новог Пазара између 1921. и 1931. године.47
Од 1921. па до 1931. године у граду Сјеници се становништво
смањило за 1,63 %, углавном због исељавања муслимана у Турску.
Број становнка Сјеничког среза се у периоду 1921–1931.увећао
за 25,73 %. Православна популација се увећала за 38,78 %, а исламска
за 17,69 % и јудистичка за 55,55 %. Једино се смањио број припадника
римокатоличке вере.
Да би била још јаснија демографска слика сјеничког краја
1931. године представићемо и подаке о броју и величини домаћинстава према попису из те године (Табела 2.).

Ристо Јовановић, Јевреји у Сјеници, Новопазарски зборник 21, Музеј „Рас“, Нови
Пазар 1997: 158.
47
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Становништво, број домаћинстава и чланова по општинама

Табела 2.

Извор: пописи из 1921. и 1931. године
Из ове табеле се јасно види да су домаћинства у то време имала
велики број чланова. У неким домаћинствима је живело и по више
породица, јер су се ретко делиле, а постојале су и породичне задруге у којима је било и по 20, 30 и више чланова.48 Највећи број породичних задруге је био у пештерским селима као и у општинама
Лопиже и Штаваљ у којима је углавном живело српско православно становништво. Тај просек чланова у домаћинствима је био висок
и сличан је и у суседним срезовима Нови Пазар, Тутин, Пријепоље,
Бијело Поље, Нова Варош, Ивањица. Поређења ради наводимо и податке о просечном броју чланова у неким другим деловима Србије
као у: Алибунару 4, 2, Старој Пазови 4,73, Кули 3,8, Неготину 4,65,
Шиду 4,48, Деспотовцу 5,58 итд.49
У току Другог светског рата окупатор је извршио попис, највероватније 1943, мада има мишљења да се обавио 1942. године. У сваком случају је обављен пре капитулације Италије почетком септембра 1943. године. Према подацима из тог пописа Сјенички срез је имао
20.600 становника (без општине Дуга Пољана јер је била припојена
срезу Нови Пазар, по одлуци немачких окупационих власти). Од тог
Породична задруга Таша Турковића из Долића на Пештеру је имала 60 чланова.
Дефинитивни резултати пописа становништва од 31. марта 1931. године, књ. I,
Државна штампарија, Београд 1937, XI и 120.
48
49
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броја православних Срба је било 7.800, Срба муслимана 4.200 и
8.600 Албанаца. Као Албанци највише су се изјаснили житељи села
на Пештерској висоравни иако је у њима живео велики број муслимана српског порекла и православне провенијенције. Очигледно је да
се овакав од окупатора наручени попис користио у сврху реализације
пројекта стварања Велике Албаније.50
Други светски рат је омео следећи редовни статистички попис
који је требао да се обави у пролеће 1941. године. Локална власт је
1946. године извршила попис по којем је у Сјеничком срезу тада живело 33.591 становник, а град Сјеница је имао 3.538 грађана.51 Ти подаци би се могли узети са извесном резервом. После Другог светског
рата први редовни попис је извршен 1948. године. По подацима из
тог пописа сјенички срез је имао 31.890 становника. Увећање броја
становника у односу на попис из 1931. године је доста високо с обзиром на ратна страдања као и организован одлазак око 40 породица
и извесног броја појединаца у Војводину 1946. године за време познате колонизације и издвајања једног броја села из Сјеничког среза.
Било је и одлазака појединаца у Београд и друге индустријске центре
у којима су се запошљавали као грађевински и други физички и лучки
радници. Из муслиманске популације највише су одлазили у Београд
младићи из сеоске општине Кладница и села Жабрен на Пештерској
висоравни, а православни су највише одлазили из града, Лопижа,
Брњице, Вапе, Крсца и др.
У односу на број становника, 1931. године повећање износи
16,96 %. Следећи статистички попис у ФНРЈ, који је обављен 1953.
године, показао је још бржи пораст броја становника сјеничког среза.
Тада је у Срезу живело 36.033 лица. За само 7 година број становника
се повећао за 4.143 или за 11,5 %. Том повећању су допринели мирнодопски начин живота, висок природни прираштај и код једне и код
друге популације, стагнација миграционих токова православних према унутрашњости Србије и муслимана према Турској, као и радови на
обнови и изградњи попаљених села, привредних и инфраструктурних
објеката на подручју Среза.
Како је изгледала национална структура у сјеничком срезу у
статистичкм пописима 1948. и 1953. године представићемо у следећој
табели (Табела 3.).

Селимовић, цитирано, 64.
Ејуп Мушовић, Становништво Сјенице, Гласник Етнографског музеја бр. 52–53,
Београд 1989: 32.
50
51
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Национална структура становништва Сјеничког среза
у пописима 1948. и 1953. године52

Табела 3.

Извор: Пописи 1948. и 1953.
Као неопредељени 1948. године изјаснило се 82 муслимана, а
1953. године већина муслимана изјаснила се као неопредељени Југословени, мањи број и даље као Срби, а 678 као Турци, што је занимљиво с обзиром да етничких Турака на овом подручју тада није било
изузев две–три породице.53 Вероватно се ради о оним лицима која су
планирала да се иселе у Турску па су се унапред тако и национално
изјаснили, јер је Турска примала само оне усељенике који су се декларисали као Турци, без обзира што су знали неколико турских речи
које су и постојале у нашем језику. Такође је занимљиво да је било
осталих чак 229 лица. Веома је уочљиво да се као Срби изјасни скоро
сво становништво Среза 1948, док се 1953. године та слика потпуно
мења, јер се појављује велики број неопредељених, затим Црногорци
и Турци. Као неопредељени су се углавном изјашњавали муслимани.
Приликом посматрања и анализирања података пописа из
1948. године треба знати да је 1946. године од општине Дуга Пољана,
па тако и из среза Сјеничког, издвојено је девет села са 1.669 становника и припојено срезу Нови Пазар. У исто време од општине Расно
издвојена су два села и припојена тутинском срезу.54
Од 1953. године, а интензивније од 1956, поново се наставља
исељавање муслимана у Турску, али сада највише преко Македоније.
То је било зато што се у Македонији лакше добијао отпуст из нашег
држављанства па је тако Македонија била етапна станица или привремено боравиште у исељавању муслимана у Турску са Сјеничко–
пештерске висоравни као и за целу Стару Рашку. То је био случај и
Савезни завод за статистику, Попис становништва и станова 1948, 1953, 1961 и
1971, књ.VII, Београд 1975.
53
С. Радовановић–Е. Ђоковић, Етничка и конфесионална структура становнштва
(Монорафија Сјенички крај), Географски факултет, Београд 2004: 300.
54
Из дугопољске општине издвојена су села: Чебинац, Беле Воде, Мухово, Буче,
Крће, Граб, Кошково, Бановац и Полица, из општине Расно Баћица и Точилово.
52
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са муслиманима из целе Старе Србије и неких делова садашње Црне
Горе. У ствари, исељавање муслимана у Турску није потпуно ни прекидано изузев у ратним ситуацијама, само је некада било интензивније и масовније, а некада се сводило на индивидуалне појаве.
До 1964. године са подручја Сјенице иселило се 1.203 лица.55
Током 1965, 1966. и до априла 1967. године у Македонију и директно
у Турску иселило се 1.593 лица.56 Према томе, са подручја Сјенице
до 30. априла 1967. године исељено је у Македонију и Турску укупно 2.796 лица. Међутим, Ристо Јовановић наводи податак од 2.666
лица, који је саопштен у Информацији Савезног секретаријата за
унутрашње послове Југославије, а која је била упућена Среском комитету Савеза комуниста у Новом Пазару као материјал за анализу.57
У Македонији су наши муслимани у највећем броју и остали, а највше у околини Скопља, Титовог Велеса, Гостивара, Прилепа, Битоља.
Углавом су се исељавали нешколовани, сиромашни и они који
су били без запослења, као и они који су се компромитовали за време Другог светсог рата. Наши исељеници су примани у турско држављанство само ако су знали неколико турских речи које су и иначе биле у свакодневној комуникацији овдашњег становништва без
обзира на верску припадност. У Турској су морали да мењају своја
словенска или словенизирана презимена. На свом матерњем језику
нису имали ни школе, ни књиге, ни штампу иако су у многим турским насељима били чак и већина или близу већине. Турцизирање је
било обавезно, као што је било и између два светска рата, а и много
пре тога. За лицемерну и тзв. међународну заједницу ту није постојао
проблем грађанских и националних права.
Већ од почетка другог дела шесте деценије 20. века почиње да
се смањује интензитет и масовност исељавања у Турску, а миграциони
правац се све више окреће према Босни, заправо према приградским
насељима Сарајева (Брека, Пофалићи, Швракино Село, Мојмило,
Соколовића Колонија, Бућа Поток, Брежђе). Тада су почели и одласци у земље Западне, Средње и Сверне Европе (Немачка, Аустрија,
Француска, Швајцарска, Холандија, Данска, Шведска). У те државе
одлазили су млади ради запошљавања, а мање је било исељавања целих породица. Унутар наше земље одлазили су млади ради запошљавања и школовања. Само су се неки појединци са завршеним вишим
Е. Мушовић, Етнички процеси и етничка структра становништва Новог Пазара, Етнографски институт САНУ, Београд 1979: 113.
56
Селимовић, цитирано, 71.
57
Ристо Јовановић, Становништво општине Сјеница 1921–1991, Новопазарски
зборник бр. 22, Музеј „Рас“,Нови Пазар 1998, 250.
55
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и високим школама и факултетима у нашој земљи, враћали на Сјеничко–пештерску висораван (наставници, лекари, правници, економисти, инжењери). Све мање је било одлазака и мануелне радне снаге
из муслиманске структуре у Београд, а све више у Сарајево.
Срби се све више осећају несигурним после познатог Брионског пленума из 1966. године. Од тада почињу да се селе и породично
у околине Чачка, Краљева, Крагујевца, Горњег Милановца, Београда, Младеновца, Обреновца, Лазаревца. Ипак, много интензивније и
масовније су одлазили млади људи ради школовања и запошљавања,
као што је већ речено. Али, огромна већина се није никада вратила у
завичај. Тадашња сјеничка привреда, јавна редузећа и установе нису
ни могли да ангажују све оне који су пристизали као стручна и школована радна снага, па ни оне који су могли да се запошљавају и као
физичка радна снага.
Статистички пописи, који су обављени 1961. и 1971. године,
показали су демографски максимум. Међутим, од тада је настао кратак период стагнације и постепени почетак силазног тренда броја
становника у сјеничкој општини и на целој Сјеничко–пештерској висоравни. Миграциона кретања становништва, смањивање наталитета
и опадање природног прираштаја ће се још драстичније наставити и у
последњим деценијама 20. и почетком 21. века о чему ће касније бити
више речи.
Због јаснијег прегледа, и поређења ради, у следећој табели
(Табела 4.) представићемо бројчане податке о кретању становништва
сјеничке општине и њеној верско–конфесионалној и етничкој структури за време пописа 1961. и 1971. године. И у овом случају треба
узети у обзир да је 1955. године из Сјеничког среза издвојена општина Аљиновиће са осам села и припојена Пријепољу осим села Мишевића које је припало Новој Вароши. Честе административно–територијалне промене у Сјеничком срезу отежавају и усложњавају анализу
кретања становништва.
И у седамдесетим и осамдесетим годинама прошлог века наставиће се тенденција опадања природног прираштаја, али ће се наставити и тренд негативног миграционог салда. Муслимани ће наставити миграције према Босни и са много мањим интензитетом ка
Београду, али и све више у земље Западне Европе, заправо (касније)
Европске Уније.
Срби ће наставити да и даље на исти начин одлазе у ценралну
Србију, али процентуално много више и брже од муслимана у односу на укупан број становника Општине. После усвајања одређених
амандмана у Савезној скупштини на устав СФРЈ из 1963. године, а у
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вези са националним изјашњавањима, приликом пописа 1971. године
највећи број муслимана се изјаснио као Муслимани у националном
смислу (са великим почетним „М“.
Верско–конфесионална и етничка структура становништа према
пописима из 1961. и 1971. године

Табела 4.

Извор: Пописи 1961. и 1971 (Савезни завод за статистику, књ.VII)
Само од 1982. па до 1989. године из општине Сјеница одјављено је укупно 5.280 грађана. Од тог броја одјављено је Срба 2.162, а
3.118 муслимана. Неке године су биле карактеристичне. Тако се 1982.
године из града и осталог дела општине одјавило 417 Срба и 339 муслимана, 1987. године одјавило се 268 Срба и 430 муслимана, док се
1989. године одјавило 187 Срба и 326 Муслимана.58
Општински секретаријат за унутрашње послове у Сјеници је
у периоду 1982–1988. година регистровао одјаву боравка са подручја
општине за 4.103 лица. Када се упореди са бројем становника у 1991.
години то укупно чини 12,18% популације општине. Од тог броја
било је 2.336 или 9,11% муслиманске и 1.767 или 23,42 из српске популације.
Према неким босанским статистичким подацима грађана из
сјеничке општине населило се у Босни и Херцеговини од 1956. па
до 1965. године 465, од 1966. до 1975. године 859 и од 1975. до 1981.
године 669 лица. Према тим босанским статистичким изворима из
сјеничке општине од 1956. па до 1981. године уселило се у Босну и
Херцеговину 1995 грађана, тада углавном на подручје града Сарајева.59 Новинар Слободанка Бакрачевић је у дневном листу „Политика“
Селимовић, цитирано, 92.
Е. Мушовић, Становништво Сјеничког и тутинског краја, Етнантрополошки
проблеми, књ.8, Београд 1989: 37.
58
59
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навела податак да се од почетка 1987. па до половине 1988. године
одјавило из сјеничке општине 972 муслимана и 555 Срба.60
Карактеристична је квалификациона структура одјављених
грађана између 1982. и 1990. године. У том временском интервалу
одјавило се из сјеничке општине са високом стручном спремом 695
Срба и 671 муслиман. У истом периоду са нижом стручном спремом
одјавило се 48 Срба и 61 муслиман, а са завршеном основном школом
одјавило се 256 Срба и 457 муслимана.61
Посматрајући податке о броју становништва, неким виталним
и миграционим и имиграционим кретањима у општини Сјеница долази се до податка да је миграциони салдо био увек негативан. Представићемо један од најкарактеристичнијих периода за посматрање и
анализу. То је период од 1963. до 1991.године (Табела 5.).
Период 1963–1991. година

Табела 5.

Према томе, подручје Сјенице је имало изразито негативан
миграциони салдо (минус, –20.189). Такав процес ће се наставити и
после овог карактеристичног периода.
Статистички пописи, који су обављени у СФРЈ 1981. и 1991.
године дају карактеристичне податке у вези са националном структуром које ћемо табеларно представити (Табела 6.).

Слободанка Бакрачевић, Млади одлазе, НИП „Политика“, 6. јул 1988.
С. Селимовић, Неке каратеристике демографских кретања у општини Сјеница
у последњим пописима, Милешевски записи бр. 6, Музеј у Пријепољу, Пријепоље
2005, 218.
60
61
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Национална структура према пописима из 1981. и 1991. године

Табела 6.

Извор: Статистички пописи 1981. и 1991. (претходни резултати)
Представљени подаци егзактно показују да миграциона кретања у општини Сјеница, као и на целој Сјеничко–пештерској висоравни, и поред неких заједничких карактеристика за брдско–планинске пределе у нашој земљи, „имају специфичан значај са аспекта
промена у структуралном односу између Срба и Муслимана, односно између православних и муслимана“.62 Укупан број становника у
сјеничкој општини се смањивао, али се број Срба у представљеном
периоду смањио за 5% у укупној популацији, док се број муслимана
повећао за 8% у односу на укупан број становника општине Сјеница.
Сва та миграциона кретања после Другог светског рата имала
су неколико праваца, али је ипак најинтензивнији и најмасовнији био
правац село – град Сјеница као општински центар. То ће се одразити
на брзо повећавање градског, а смањивање сеоског становништва. Табеларним прегледом ће се то најбоље уочити (Табела 7.)
У овом временском интервалу градско становништво је увећано за 10.907 становника или за 408%, а сеоска се популација смањила
за 6.859 лица или за 17 индексних поена.

62

С. Селимовић, Сјеница, Епоха, Пожега, 91.
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Градско и сеоско становништво према пописима 1946–1991.63

Табела 7.

Извор: пописи за период 1946 (локални попис, Историјски архив Нови Пазар) – 1991 (Савезни завод за статистику).
Занимљива су поређења око изјашњавања по вероисповестима
у пописима из 1931. и 1991. године. Као православци 1931. године
се изјаснило 9.835, а 1991. године 7.637 становника. Као припадници исламске вероисповести изјаснило се 1931. године 15.050, а 1991.
године 25.781 становник. Као они који нису верници 1991. године се
изјаснило 56, а оних чија је верска припадност непозната – 187 лица.64
Од почетка па све до расплета југословенске драме, односно од
сецесије југословенских република и грађанских ратова, као и НАТО
агресије, велики број младих, посебно из муслиманске популације,
наставља да одлази у земље ЕУ, Турску и после Дејтона, 1996. године, у Босну и Херцеговину. Како ће се сва та догађања и драстичан
пад наталитета одразити на број становника овог подручја показаће
попис који је обављен 2002. године.
Укупан број становника 2002. године у Општини био је 27.970.
Од тог броја као Срби изјаснило се 6.572 становника или 23,5 %. У
овом попису по први пут појављују се Бошњаци, за шта се изјаснило 20.512 грађана или 73,34 %. Као Муслимани у националном
смислу изјаснило се само 659 лица или 2,36 %. Као Југословени декларисало се 25, а Црногораца 23 лица. Као лица која су на раду у
иностранству са члановима њихових породица пописано је тада
5.806 грађана са подручја општине Сјеница, док је таквих лица у
За локални попис из 1946. године историјски архив „Рас“ Нови Пазар, Фонд Окружног одбора Нови Пазар, Ф–1946, подаци МНО среза сјеничког, округа Нови Пазар.
64
Р. Јовановић, Становништво општине Сјеница 1921–1991. године, Новопазарски
зборник бр. 22, Музеј „Рас“, Нови Пазар 1998: 249.
63
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попису 1991. године било само 708.65 Вероватно је у питању и промењена методологија пописивања таквих лица и њихових породица.
Последњи статистички попис у Републици Србији је обављен
2011. године. Према коначним резултатима у сјеничкој општини је
живело 26.392 лица. У самом граду је било 14.060 грађана, а на селима је живело 12.332 лица.66
Од укупног броја становника муслимана је 20.906 или 79,2%
док је православних 5.184 или 19,6%. Највећи број грађана из муслиманске популације се изјаснио да му је матерњи језик босански, тј.
19.258 или 73%. Да је матерњи језик српски изјаснило се 1.648 муслимана и 5.184 православних, па је српски матерњи језик у општини
Сјеница за 6.758 лица или 25,6%.67
Salih Selimović
history teacher
Characteristics of migration and demographic movement at Sjenica–Pešter
plateau during 19th and till the beginning of 21st century
Summary
On the Sjenica–Pester Plateau, as the central part of Raška region, since the earliest times to the present, there have been turbulent historical events. Frequent and very
tragic war events and various political implications have also reflected on the natural and
mechanical movement of the population.
This area was both a mainstream and stage migration and immigration area for
innumerable and rarely interrupted columns of those forced by wars, political or economic and security problems.
Political and wartime developments in the wider region (the Balkans, the Middle
East, Central Europe) in the context of interests of the great powers have always affected
the economic, legal and life security of the population.
Imperial interests of the great powers were always resolved d by long and bloody
wars. The Christian population was involved in these wars on the part of the Christian
forces in the desire for freedom and the rebuilding of their state, or because they were
forced, and the Muslim population fought on the side of the Ottoman Empire, thinking
that they defended themselves in that way.
In any case, the population was either killed or forced to move to safer areas, and
other people came from traditionally migration areas replacing them. Because of this, the
ethnic mosaic, religious–confessional structure and demographic picture of Sjenica–Pester Plateau often changed.
Коначни резултати пописа 2002. Становништво према националној или етничкој припадности и према полу и старости у Републици Србији,по општинама. Републички завод за статистику, СН31, Београд 2002: 10.
66
Попис 2011, Коначни резултати, Републички завод за статистику, Београд 2013.
67
Исто.
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УТИЦАЈ ПОЛНИХ СТЕРЕОТИПА НА
ПРОЦЕС СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Апстракт: Анализа друштвене интеракције међу половима
наметнута је непосредношћу свакодневног сусретања са полним улогама, као и специфичностима ауторитарног посредовања у друштвеном уобличавању тих улога. У овом раду, анализа је организована око
појма стереотип, при чему се посебан нагласак ставља на термин
полни стереотип. Друштво у коме живимо налази се у свеопштој
кризи, која се одражава на материјално стање, идентитет, вредности које покушава да успостави, а која је у вези са континуираним
процесом транзиције који никако да се заврши. У процесима који су
болни, али за циљ имају побољшање друштва на корист свих грађана
и грађанки, појединац је препуштен сам себи услед отпора променама
који се јавља у институцијама.
Кључне речи: Стереотип, полни стереотип, идентитет,
предрасуде.
У савременом демократском друштву велика пажња се посвећује полној равноправности, инсистира се на томе и доносе се закони како би мушкарци и жене имали једнака права и могућности.
Међутим, полни стереотипи почињу самим рођењем детета. Уче нас
најпре родитељи и родбина а затим васпитачи(це) и учитељи(це) које
понашање је прихватљиво и пожељно за дечаке а које за девојчице.
Тако се девојчицама дају играчке кухињских елемената, лутака–беба,
минијатурног козметичког прибора, а дечацима се дају пластични камиони, пушке, ножеви, мачеви. Чак су и боје подељене на розе за девојчице и плаво за дечаке.
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У Србији је веома раширено мишљење да дечаци никад не плачу. Ипак, не може бити да „дечаци не плачу“, већ само да ми очекујемо да они не плачу, тј. да је друштвено прихватљивије да се види плач
девојчице него плач дечака. Такође, много пута смо чули апсурдну реченицу: „Она је женско, шта ће јој школа ионако ће се једном удати?“.
Од дечака очекујемо да буду храбри, јаки, успешни, ауторитарни, а од девојчица да су добре, лепе, да имају саосећање према
другима.
Ова „очекивања“, која су у ствари дубоко усађене предрасуде
и стереотипи, део су средине, обичаја, културног наслеђа. Утичу на
формирање наших ставова и могу да битно ускраћују или неправедно
фаворизују одређени пол.
У овим кризним временима више него икад је изражена потреба за поједностављивањем других, услед приоритета који су диктирани свакодневицом, па се тако појединац ослања на познате механизме перцепције других. Истовремено, док посматрамо друге, имамо у
виду и себе и у односу на те друге позиционирамо своја достигнућа.
У време свеопште утакмице на глобалном плану појединац покушава
да позиционира вредност свог народа/државе у односу на остале народе/државе. Однос Срба према свом народу сматрам јако интригантним, нарочито егоцентричност која се јавља у процесу сагледавања
своје величине, снаге у свету.
Различите теорије наглашавају значај одређене групе фактора
у настанку полних разлика и полно типизираног понашања. Теорије
о социјализацији рода заснивају објашњење настанка полних разлика на схватању да се дечији конструкти рода не могу схватити без
разматрања притисака социјализације и срединских утицаја којима
су изложени. Средински утицаји којима се највише баве су породица, вршњаци и носиоци бриге о деци, уз уверење да су ови утицаји
често суптилнији и моћнији него што се претпоставља. Највише се
ослањају на теорије учења и когнитивне теорије. У овим теоријама
обично се говори о роду и родним разликама, чиме аутори настоје да
нагласе да се не ради о разликама које су директно везане за биолошки пол, већ онима које су настале услед узајамног утицаја биолошког
пола и социјалних чинилаца. Док се свако рађа као јединка одређеног
пола, род настаје током социјализације.
Свака позната друштвена заједница обухвата базичне чињенице о функцији пола системом друштвених правила и обичаја који се
односе на то шта мушке и женске особе треба да буду и да чине. Док
деца савладавају и интернализују овај систем, она уче да дискриминишу и означавају себе и друге на основу пола, да препознају атрибуте,
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ставове и понашања која су типична или се сматрају одговарајућим
за сваки од полова, да чине оно што се третира као одговарајуће и да
избегавају оно што то није. Штавише, систем категорија пола је од
утицаја као мало која друга основна знања, чинећи тако за мало дете
можда најистакнутији параметар друштвене категоризације.
1. Социјализација, предрасуде, стереотипи
Социјализација представља процес социјалног учења којим
чланови друштва усвајају облике понашања карактеристичне за културу и окружење у којем живе и формирају се као личности. Под облицима понашања подразумевају се конкретне радње, али и одређена
знања, вештине, ставови, веровања и слично. Данашњи приступ разматрању социјализације полази од уважавања чињенице да се људско
биће рађа са генетским потенцијалом који тежи сазревању кроз развој, као и чињенице да друштвена средина поставља своја очекивања
која врше притисак на јединку у правцу прилагођавања.
Резултат процеса социјализације видљив је кроз два аспекта:
индивидуални и друштвени. Кроз индивидуални аспект се наглашава
чињеница да је формирање личности јединке немогуће без учешћа
друштвене средине. То је посебно видљиво крз ставове и веровања
одређене друштвене групе које је јединка усвојила као део свог идентитета. Друштвени аспект долази до изражаја кроз потребу друштва
да формира јединке које су „униформне” и односу на важеће стандарде друштва и да осуди појединце који се нису социјализовали означавајући их као „девијантне”.
Предрасуде су ставови који су логички неосновани, веома
су емоционално обојени и тешко се мењају. Оне су важан чинилац
друштвеног понашања и могу да се јаве код већег или мањег броја
припадника неког друштва, односно неке земље. Предрасуде могу
да постоје према неким групама, професији или према друштвеним
појавама и институцијама.
Појам стереотип је у социјалну психологију увео амерички писац и новинар Волтер Липман 1922. године у књизи „Јавно мњење“,
а до тада се овај појам употребљавао од стране психијатара да означе
понављање истог покрета, положаја, истих речи и облика понашања
значајних за одређене облике психопатолошког испољавања. Основна
одлика стереотипа огледа се у генерализовању карактеристика појединца на читаву групу појединаца са нпр. истим етничким пореклом.
Стереотипи представљају одраз наше когниције, а њихова функција
је лакше сналажење у мору информација са којима се сусрећемо сва203
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кодневно. Липман је тај израз употребио да би њиме описао систем
разумевања који утиче на стварање погрешних, самоиспуњујућих и
етноцентричних предрасуда о људима и појавама око нас. Тај систем
се понавља у свим релевантним ситуацијама са правом схизоидном
упорношћу и усиљеношћу.
Ђурић, Францешко и Костић (2010) издвајају следеће карактеристике стереотипа:
• Ефекат социјализације у великој мери одређује начин комуникације
и интеракције са члановима друге групе;
• Заједнички су, у значајној мери, за припаднике исте културе или
неке групе;
• Одређене когнитивне шеме које снажно утичу на непосредну перцепцију сваког члана групе, па се због тога веома тешко мењају;
• Упрошћене слике (сачињене од мањег броја придева);
• У први план се стављају заједничке особине.
Два кључна извора предрасуда и стереотипа код деце јесу породични модели и модели које нуде медији. Истраживања показују
јаку позитивну везу стереотипа и предрасуда родитеља и деце: родитељи представљају деци модел по којем деца обликују мишљење и
понашање.1
Свакодневно опажамо припаднике различитих група (полна,
етничка, старосна, спортска) којима можемо и сами припадати. Стереотипи о властитој групи називају се аутостереотипи, а стереотипи о
групама којима сами не припадамо хетеростереотипи. Истраживања
су показала да су аутостереотипи увек позитивнији у односу на хетеростереотипе, што се назива стереотипним нарцизмом.
Стереотипни начин размишљања подстиче култура путем агенаса социјализације као што су породица, школа, црква, средства масовних комуникација. Подстицање оваквог начина перцепције других
може бити извор сукоба припадника две групе, па се због тога мора
радити на истраживању и смањењу системске стереотипизације појединих група.
Школа такође утиче на настанак стереотипа и предрасуда.
Примарни и први стереотипи су полни и етнички.

Настран–Уле, М. 1997. Темељи социалне психологије. Љубљана: Знанствено ин
публицистично средишче.
1
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2. Полни стереотипи
„Полни стереотипи су очекивања о одређеним квалитетима и
типичном понашању мушкарца и жене, као преставника двеју различитих категорија. настају на претпоставци о урођенима разликама
међу њима, с обзиром на телесне и психичке особине. Полни стереотипи упозоравају на то шта би морало бити типично за већину мушкараца, односно за већину жена, али не уопштавају индивидуалне посебности између особа истог пола. ако особа не испуњава очекивања
у складу са стереотипном улогом пола који јој припада, она се обележава као девијантна особа. У односу на последице које могу имати на
психичко стање особе и њен положај у друштву, стереотипи могу да
буду деструктивни.”2
Данас Азији недостаје 60 милиона жена, највише у Кини и Индији. Жена која роди ћерку ризикује да је муж напусти и потражи
другу која ће му родити сина наследника. Политика једног детета захтева да то дете буде дечак, јер је од пресудног значаја имати мушког
потомка. То је довело до абортуса више десетина милиона девојчица,
као и сталних отмица деце, углавном дечака. У Кини се дневно отме
више од 200 дечака, што је скоро дупло више него у Великој Британији за годину дана.
Данас, владе држава Кине, Индије, Непала мењају своју политику и све гласније подржавају рађање женске деце. Ипак, сматра
се да у Кини данас има већ 20 милиона мушкараца који неће моћи да
се ожене, управо због недостатка жена, а овај ће се број сваке године
повећавати за 1,5 милион.
У неким другим земаљама развијеног света ситуација је много више наклоњена женама. Истраживања широм западне Европе и
Америке показују, на пример, да је школство највећим делом прилагођено девојчицама и њиховом начину усвајања знања који захтева
много вербалног објашњавања, дугу концентрацију... Да ли то значи
да су девојчице повлашћене?
У најразвијенијим земљама се на факултете уписује (и завршава их) знатно више жена него мушкараца. Тако, у САД на сваких
100 мушкараца који започну високо образовање долази 140 жена, а у
Шведској их је чак 150. Према томе, претпоставка је да ће у годинама
које долазе жене бити боље припремљене и још више променити свој
положај у друштву.
Ринц–Урошевић А. 2006. Утицај полних стереотипа на васпитање и образовање.
Педагогија 61, (3): 320– 330.
2
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Познато је да се у појединим крајевима Црне Горе још увек на
питање колико у породици има особа (или људи у племену, на пример), одговара бројем пушака, што значи да се женска деца ни не рачунају.
Често се кроз интеракцију са другим људима, лична искуства
или у литератури сусрећемо са следећим ставовима: дечаци испољавају бол бурно и експлозивно а девојчице га преживљавају; под стресом, дечаци забораве оно што је било стресно а девојчице памте и
желе да „поделе”, са неким тј. повере своја осећања; дечацима треба
више независности и простора, имају израженију потребу да докажу
шта све могу да ураде самостално, без ичије помоћи, важне су им
похвале, охрабрење, осећање да су потребни; дечаци су индивидуалци, девојчице су део заједнице; дечацима треба више игре, а девојчицама разговора; девојчице су алапаче; дечаци су агресивни. Овакве
предрасуде у каснијем узрасту прерасту у оне које се тичу одраслих
особа: „Женама је место само у кући”, или: „Жене не умеју да возе”.
Неки стереотипи су реални, неки потпуно бесмислени, а за
неке се још не зна да ли су реални или не. Е. Маццобy и Ц. Н. Јацклин
су на основу анализе резултата више истраживања закључили да не
постоји основа за следеће стереотипе: да су девојчице друштвеније од
дечака, да су девојчице сугестивније, да су девојчице мање сигурне у
себе, да су девојчице успешније у механичком учењу и задацима са
понављањем, а дечаци у задацима који захтевају већи степен когнитивних процеса, да су дечаци склони наслеђивању, да су девојчице
под утицајем наслеђа, а дечаци под утицајем околине, да девојчице
немају довољно мотивације за достизање успеха и да су девојчице
аудитивни а дечаци визуални типови. (Малеш, 1988)
Полни идентитет значи схватање, осећање властитог пола и реаговање на пол. Психолози тврде да прихватање полне улоге настаје
између друге и треће године старости. Неки социолози тврде да полна
социјализација почиње одмах по рођењу са различитим реакцијама
родитеља на пол детета.
Кад се дете роди, бабица, доктор и родитељи прво погледају
његов полни орган и утврде којег је пола. Занимљиво је да су прве
речи које смо у животу чули, у ствари речи које описују наш пол: „Девојчица је!“, „Дечак је!“ Наш пол је био предмет погађања целих девет месеци. Та погађања су много пута повезана са људским причама.
Ако је жена за време трудноће више пута лоше воље, биће девојчица,
ако је добре воље, биће дечак. Ако жена високо носи плод, биће дечак;
ако има „шпицаст“ трбух, биће девојчица. Све што је позитивно за
време трудноће, најављује рођење сина. Кад се дете роди, родитељи
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га различито описују у односу на пол: ако је девојчица, описују је као
малу и лепу, ако је дечак, описују га као јаког мушкарца.“3
Највећа разлика у родитељском приступу дечацима у односу
на девојчице је различит приступ емотивности. Желећи да заштите
своју децу, на њихова осећања реагују тако што их банализују и праве стереотипе: „Дечаци не плачу. Није то ништа. Само се кукавице
плаше.“ Емоције су посебно ускраћене дечацима, јер се бесни дечаци
кажњавају, тужнима скреће пажња а застрашени узимају у заштиту. С
друге стране, њима је дозвољено више слободе, од скакања у предшколском узрасту до времена дозвољеног за враћање из вечерњег изласка у пубертету. За разлику од дечака, девојчицама је допуштено да
одрастају јасно показујући своје емоције, зато се оне боље сналазе у
социјалним односима, веште су у комуникативним способностима,
јер су од малена подржаване да говоре и разговарају. Нажалост, од
њих се у мањој мери очекују јасни, чврсти ставови што утиче да касније, када одрасту, многе жене имају проблем да директно траже оно
што желе. Када на школском игралишту падне дечак, од њега се очекује да брзо устане и настави игру. Када падне девојчица, њој прилазе
друга деца и одрасли и питају је да ли је добро.4
„Познато је да се девојчице васпитањем усмеравају ка кући и
породици и да им се говори да је за њих отворен простор и спољашњи
свет опасан, јер им се на улици увек може догодити нешто непријатно. Насупрот томе, мушка деца се просто истерују напоље, како би
се тамо играли. Чешћа појава агорафобије (страх од отвореног простора) код жена и клаустрофобије (страх од затвореног простора) код
мушкараца, могла би се објаснити и различитом социјализацијом и
полним улогама.“5
Дете препознаје свој пол већ пред крај раног детињства. Постоје докази да деца схватају своју полну улогу већ у другој години старости, што се примећује у њиховим играма и избору играчака.
Дете почиње на себе да гледа као на дечака или као на девојчицу,
поистовећује се са одраслима и са децом истог пола. У истом периоду
почиње да опажа да се људи и животиње деле у две групе и да свака
има сопствено понашање. У традиционалној породици у којој отац
одлази на посао, а мајка остаје у кући, дете јасно види како се разликују улоге мушкарца и жене.
Ринц–Урошевић А. 2006. Утицај полних стереотипа на васпитање и образовање.
Педагогија 61, (3): 320–330.
4
http://www.b92.net/zdravlje/roditeljstvo.php?yyyy=2008&mm=5&nav_
id=298276&start=–10
5
Исто.
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3. Техника непознате бебе
При рођењу не постоје видне разлике у понашању међу половима и немогуће је на основу понашања или спољашњег изгледа (ако
је сакривен полни орган) одредити дететов пол.
У породилиштима се често користе плаве и розе тракице како
би се разликовали дечаци и девојчице, а родитељи пре или одмах
након рођења различитим бојама одеће или различитим играчкама
упућују на дететов пол. Родитељи иако убеђени у равноправност полова, различито поступају са децом с обзиром на то да ли су мушког
или женског пола. (Маyес, 1989)
Спроведено је истраживање у коме је посматрано понашање
жена у игри са шестомесечном бебом о којој су знале само њено име,
Бет или Адам. Реакције на бебе које су представљене као дечаци биле
су другачије од реакција на бебе – девојчице. Жене које су мислиле
да се играју са девојчицом смејале су јој се, описивале је као „срце
са нежним плачем” и нудиле јој за игру луткице. Друге жене, које су
мислиле да се играју са дечаком, биле су активније, нудиле му возиће
и друге „играчке за дечаке”. Плач бебе за коју су мислиле да је дечак
означиле су као љутњу, а плач девојчице као страх. На крају посматрања две особе су изјавиле да је Бет сигурно девојчица, јер је слађа
и плаче нежније од дечака. У ствари Бет је био дечак. Све жене које су
учествовале у истраживању тврдиле су да би поступале исто са дечаком или са девојчицом, али су у понашању показале полне стереотипе.
Родне улоге можемо означити као збир свих карактеристика,
начина понашања, обавеза и очекивања која се приписују појединцима у односу на њихову полну припадност.6 Губљење идентитета због
поистовећивања с узором поражавајућа је и понижавајућа последица
немогућности да се реално сагледају и истакну сопствене вредности.
Према савременим друштвеним наукама родни односи су културне конструкције и није могуће посматрати категорије мушкости
и женскости као природне датости. Другим речима, „мушкарац“ и
„жена“ представљају социјалне и културне конструкте.7 Одредити
сопствени идентитет не значи сврстати се само у категорију мушкараца или жена на основу полних и сексуалних карактеристика, већ и
укључити и интеракцију са друштвом у целини.
http://sezamweb.net/hr/rodne–uloge/
З. Ивановић, Антроплогија жене и питање родних односа у измењеном дискурсу
антропологије, у: Антропологија жене, Друго издање, Библиотека XX век, Београд,
2003.
6
7
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Сматрам да је неопходно је превладавање патријархалног модела и усклађивање у језику, друштву и култури како би се уклонила
полна типизација у процес социјализације. Наравно да је полну диференцијацију немогуће избећи нити је то пожељно. Нико не очекује
да се дечаку стављају машнице у косу и да се облачи у розе сукњице,
дете треба одгајати у духу његовог пола. Зашто дечак не би знао да
пере судове или да подгреје ручак? Зар је то искључиви задатак његове маме данас, а сутра његове жене? Или, да ли су игре са аутићима
заиста само за дечаке? Зар неће и девојчица сутра желети да вози
аутомобил? Или је за њу мање важно да савршено добро познаје и
сналази се у саобраћају?
4. Медији преношења полно специфичних
информација детету
Реч „медиј“ има више значења, а многозначност појма проистиче из различите историјске и концептуалне употребе речи. Нека од
тих значења сасвим су неочекивана и нису повезана са данашњом,
устаљеном применом овог термина у писаној и говорној комуникацији. У савременој друштвеној пракси може да означава неку средину
или простор у којем нешто постоји или се нешто догађа, особу која
посредује између стварности, времена и бића, али има и значење које
упућује на технички канал комуникације (штампа, радио, телевизија,
интернет). Широки спектри значења термина медиј данас ипак најчешће служе да се њима означе историјска средства за пренос комуникација. Медијска продукција преноси и чињенице о стварности, али
и слике о чињеницама, преноси догађај, али и његов контекст, говори
о људима и о њиховим мишљењима, преноси идеје, али и њихова различита тумачења и значења, указује на информативну страну догађаја,
али и на њихова дубља значења за јавност. Данас су медији значајни
јавни тумачи догађаја и токова који умногоме утичу на младе.
Медијска писменост деце је битан фактор, јер су медији део
наше свакодневице и њихов утицај је велики на формирање вредносних ставова младих. Када кажемо медији, прво помислимо на телевизију, радио, новине, интернет. То су средства масовне комуникације,
која најлакше преносе поруку до највећег броја прималаца. Међутим,
медији су и књиге, стрипови, фотографије, билборди, постери, мобилни телефони. Сви они су преносиоци информација, што и јесте
најшире значење медија. Тек када то схватимо, постајемо свесни да
су медији већи део дана уз нас и да сви они шаљу неку поруку. Ипак,
најзаступљенији медији у животима младих су телевизија и интернет.
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Данас деца од најранијег узраста свакодневно користе нове технологије и то отвара низ питања на која родитељи, педагози и на крају
друштвена заједница покушавају да дају одговоре. Проблем је што се
нове технологије развијају много бржим темпом, него што стручњаци, заинтересовани за ову област, успевају да испитају све њихове
позитивне и негативне утицаје на децу. Резултати многобројних истраживања у свету у вези са утицајем телевизије на децу још нису ни
усаглашени, а Интернет је већ додатно окупирао младу популацију.
Као посебан сегмент нових технологија појавили су се друштвени
медији или друштвене мреже које су за децу постале „бити или не
бити“, те се Декартова мисао „мислим, дакле, постојим“ међу припадницима нових генерација може конвертовати у „конектован сам,
дакле, постојим“.
Развој електронских медија у другој половини XX века одвијао се, углавном, кроз експанзију радија, телевизије и филма, а последњих година нагло се развијају дигиталне комуникације, интернет
и нови медији. Може се сматрати да медији не само да посредују између подсистема у оквиру одређеног друштвеног система већ узимају улогу колекционара и усмеривача јавне пажње. Они наиме, нису
само професионални центри за прикупљање информација него су и
значајни селектори догађаја и сервиси спремни да обраде и емитују
важан догађај и са аспекта одређеног подсистема и из угла важног за
ширу јавност, односно систем у целини. Медији се могу одредити као
промотери стварности, који се битно одређују потенцијалима продукцијске рутине, усмерене на селекцију и одабир информација према
принципима важности и хитности. Али, и према интересима одређених интересних центара моћи, који, не тако ретко, врше директан утицај на медијску продукцију. Медији имају активан однос и са другим
друштвеним подсистемима и секторима. Они продукују велики број
информација за различите потребе људи и друштва у целини. У том
односу повремено откривају нове, неистражене просторе, којима посвећују јавну, професионалну пажњу. Добри примери оваквог „откривања“ друштвених простора од стране медија у новијој историји јесу
фаворизоване теме из екологије, области људских права, цивилног
друштва. Све развијеније информације и бржа обрада тих информација, као и израженије потребе друштва за информисањем, информацијама у медијима дају посебан значај. Критеријуми за одређење
квалитета медијске информације усмерени су на утврђивање мере
примене принципа истинитости, тачности, објективности, актуелности, али и занимљивости, оргиналности и атрактивности. Посебно
је при томе важан принцип истине, који је основни и најважнији но210
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винарски постулат у медијском деловању. Важно је још напоменути
да су медији моћни покретачи, усмеривачи и контруктори друштвене
стварности.
4.1. Играчке
Дечаци и девојчице развијају различите интересе и способности великим делом због тога што девојчицама дајемо „играчке за
девојчице” као што су луткице, сет за медицинске сестре, шерпице...
а дечацима „играчке за дечаке” аутомобиле, пушке, лопте и слично.
Такав избор играчака помаже обликовању полног идентитета и помоћу њих деца „вежбају” своје улоге одраслог.
Лепо је када родитељи имају могућности да детету приуште
сваку играчку коју пожели. Оно што би требало да се зна јесте да некад умеју и да му кажу НЕ, како се дете не би превише размазило. Некада једна играчка може да представља и шерпу у којој се кува ручак
и аутић и луткицу и све што дете пожели. Уз помоћ коцкица може да
направи дворац, кућу, меду… Тако развија машту и кроз један облик
добија све што пожели. Уколико има све те играчке, посебно онда
дете губи интересовање и не развија довољно машту. Такође, у односу на узраст детета би требало да се бира играчка. До друге године
је довољно купити неке играчке које могу да се „вуку” како би деца
могла да товаре свашта и вежбала покрете. Дете узраста од око три
године највише воли да црта прстима па је за њих идеално да купите
глину, пластелин и бојице или играчке у облику животња како би кроз
игру могли да уче… Већ годину дана касније им треба сликовница,
пузле и коцке како би стварали разне облике и учили да боје будући
да им је тада моторика савршена. Каснија доба се већ интересује за
друштвене игре.
Игре никада није одвише, а такође и времена за играње. Дете
које прекидамо, као на пример: „Однеси ово да се пере па онда настави игру”, онемогућавамо да се у игру удуби и уживи, и стога је прикраћено у развијању способности за истрајан и усредсређен рад. Исто
тако родитељ који препусти дете само себи под паролом „нека се оно
игра само, играње није за одрасле”, пропушта да му помогне и да игра
добије прави смисао. Свакако није добро ни да родитељ буде креатор
игре и да се игра уместо детета, јер тако гуши његово испољавање и
иницијативу.
Кроз игру дете развија мотивациону сферу, превазилази сазнајни егоцентризам, развија интелектуалне операције, а савладавањем
страхова све успешније контролише сопствено понашање. Деца живе
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под сталним унутрашњим притиском да треба ићи даље у развој, али
увек желе да у исто време сачувају везу са оним што су већ прошли.
Дете воли да му се бајка чита, али још више да му се она исприча.
Што је судбина јунака сличнија његовој позицији, то је дете више
одушевљено. Добро је да се бајка прича тако да се и детету дȃ могућност да само по свом нахођењу импровизује садржај бајке, да додаје
детаље, коментаре, питања. Сопствене фантазије које у себи магловито осећа, оно сад види као могућност доживљаја који није само његов.
Још некоме се слично дешава. Осећања се могу превести у слике и у
сликама се могу препознати осећања. У бајкама су сви психолошки
конфликти као опште људска судбина, на спонтан и директан начин
преточени у доживљаје који су и узвишени и страшни, па чак и смешни. Бајке имају срећан крај. Оне су утеха и нада, али и илузија. Дете
често баш овај срећни крај доживљава као превару. Радује се што се
све лепо завршило, али и испитује могућности. Често ће шеретски
рећи: „Три прасета су појела вука”. Прича бајке толико га се лично
тиче да оно развија све врсте идентификације. Може бити и вук и
Црвенкапа, и прасе и Пепељуга, и добра вила и вештица. Зависно од
узраста и развојног периода у коме се налази оно ће из бајке примити
оно што може да прими и што жели, а да при томе не осећа кривицу
јер је изневерило здрав разум. Родитељ не може поуздано да зна у ком
ће узрасту одређена бајка бити значајна за дете и на који начин, и због
тога ће читати или причати разне бајке и приче. За оне које га одушеве дете постаје заразно везано. Воли да му се често причају и читају.
Свакако, не значи да већ у неком скором периоду и приче које у први
мах нису биле занимљиве то неће постати. Исто тако тумачења одраслих, ма колико могу да буду тачна, лишавају дете прилике да осети
како је самостално схватило известан смисао. На питања које дете постави у вези са бајком, као и на сва друга, потребно је врло обазриво
одговорити. Мудро је прво дете приупитати: „А шта ти мислиш”, па
тек онда, препознавајући његов доживљај, дати прикладан одговор.
Да би се имала и подигла деца, потребно је много стрпљења и спремности да се дете од почетка стави изнад себичних интереса родитеља.
4.2. Бајке и приче
Језички облик преношења информација је такође веома битан
за обликовање полног идентитета детета. Путем бајки и прича деца
се рано упознају са сасвим различитим улогама мушкарца и жене или
бића мушког и женског пола. Мушкарци или мушке животињске фигуре су доминантније представљени, имају важније улоге, док су жене
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пасивније, оне чекају на мушкарце као спаситеље. Оне су мајке и жене
које кувају, чисте, или су имагинарна бића као што су виле и вештице.
За разлику од њих, мушкарци нису само мужеви и очеви, они су полицајци, судије, истраживачи, астронаути, ратници, краљеви итд.
4.3. Масмедији
Једно од кључних питања данашњице односи се на масовне
медије и њихов утицај на друштво, а посебно на његове најмлађе чланове. Утицај масовних медија постаје тим већи што су разноврснији
садржаји које они посредују, с једне стране, а што су доступније техничке могућности служења масовним медијима, с друге стране. Посредовани садржаји су манипулисани, а с друге стране су приређени
на такав начин да манипулишу својим корисницима увлачећи их у
жељене трендове и начине мишљења. Да би у тржишној утакмици
привукли што више потрошача, маркетиншки стручњаци рекламирају своје производе и услуге користећи се и прикривеним утицајем
на младе и настојећи их привући лако памтљивим стиховима и интригантним сликама. Уз блештавило рекламнога света велик је изазов
те риалити шоу постаје популаран облик савремене забаве заснован
на лажној, конструисаној стварности. Једнак је, ако не и још већи,
изазов и интернет који, уз информативне садржаје, пружа и разне могућности забаве и комуникације. Са свим тим је потребно да се, уз
родитеље, суоче и учитељи и наставници настојећи првобитно и правоваљано доскочити замкама масовних медија и њихових садржаја.
Да би могли контролисати утицај масовних медија и заштитити децу
и младе, сви одрасли на које су они упућени морају бити медијски
писмени, а медијска педагогија, оријентисана критички и аналитички, постаје императив савременог васпитања и образовања. Етичка
питања о медијима и њиховој манипулативној моћи неизоставна су
ставка и у родитељском и у професионалном одгајању.
4.4. Вршњаци
Деца већи део времена проводе са вршњацима истог пола с
којима се идентификују, стога је ова група изузетно значајна за схватање дететовог понашања. Деца се заједно играју и касније заједно
излазе и друже се. За већину је веома важно да их група прими, зато се
добровољно подређују очекивањима вршњака и њиховом притиску
који може бити велики.
Деца данас расту с медијима, како традиционалним ’старим’,
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тако и новим медијима и, за разлику од својих родитеља и васпитача,
не познају другачије окружење и не познају свет без телевизије, мобилног телефона или компјутера. Деца која су рођена у периоду када
је идентификован проблем „зависности од интернета” увелико су пунолетна, тако да ни они, као ни данашњи предшколци и основци, не
познају време без мобилних телефона, фејсбука, видео игрица, комуникације и дружења у виртуелном свету. Детињство и одрастање данас изгледају другачије, захтевају нова знања и вештине за оријентацију у стварности, при чему медији и у том контексту остају једна од
кључних институција социјализације, за нову будућност, коју још не
можемо са сигурношћу ни да појмимо. Начин на који деца приступају
и користе медије потпуно се разликује од начина на који то раде њихови родитељи и васпитачи, којима је главна мисао како децу да заштите
од онога што је њихова животна свакодневица. Покушаји одраслих да
децу заштите од штетних медијских садржаја данас често изгледају
немогући или анахрони. Да ли се овде заиста ради о потреби заштите
и склањања детета, или о нечему сасвим другом? У страху да ће деца
бити лаке жртве опасних медија, и родитељи и државе често покушавају да на нове изазове одговоре старим језиком, у најбољем случају
језиком традиционалних електронских медија, при чему су усмерени на трагање за неким видом чврсте регулације медија којим би се
ублажили потенцијални ризици изложености деце медијима. Овде се
често ради о експлицитним и имплицитним законима и правилима о
медијима, којима појединачне државе покушавају да регулишу њихов
штетни утицај. С друге, опрезније стране, јављају се покушаји да се
избришу оштре границе између офлајн и онлајн света и трага се за регулативном акцијом која би у новом медијском окружењу заштитила
темељне комуникационе вредности и права. Чини се, као да водимо
неки тихи рат, чије су последице несагледиве.
Према досад прикупљеним сазнањима о улози медија у животима деце, заиста се чини како они на децу могу истовремено имати и позитивне и негативне последице, зависно од садржаја које у
њих укључујемо, контекста у ком се доживљавају, начина употребе и
од индивидуалних особина деце која их користе. Медији нису сами
по себи природно добри или лоши: ради се о технологији која може
да се користи на различите начине. Из истраживања спроведених у
различитим деловима света, закључено је како квалитетни медијски
производи намењени деци (телевизијски и радио програми, књиге,
интернет странице, информативни сервиси мобилних телефона, образовне кампање путем посебних ознака на улицама, луткарске представе, драмске представе), могу бити ефикасни у промовисању разли214
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читих развојних циљева. На пример, образовне телевизијске емисије
код предшколске деце доказано подстичу спремност за школу, рану
писменост, као и да делотворно подучавају одређеним елементима
наставног програма.
У медијским садржајима је кључно питање инклузије. Будући
да медији одражавају ко или шта је у друштву вредно, деца и одрасли
би могли да поставе различита питања. Представљају ли ме медији
често? Ако није тако, шта ми то говори? Ако се и када се угледам, како
сам приказан, поготово ако сам девојчица, припадам обесправљеној
или мањинској групи, имам сметње у развоју или пак, живим у изразито неповољним условима. Деца која живе у различитим облицима
тешких услова ретко ће или неће уопште бити приказана у медијима.
Ако и када до тога дође, често су приказана као обесправљене жртве
којима је потребан спас такозваног „развијеног света”.
Путем дечијих играчака, књига, прича и песама, као и путем
масмедија и вршњака, деци се преносе одређене полне информације
и утврђује се полни идентитет и полно типизирано понашање.
До друге године старости деца схватају да постоје различити
начини играња који су полно условљени. То показује пример разговора са дечаком и девојчицом у једној телевизијској емисији на Би–Би–
Си–ју (BBC) из 1981. године: Новинар: Шта раде девојчице? Девојчица: Правимо ствари, одећу за луткице. Новинар: Шта раде дечаци?
Дечак: Играм се Супермена. Новинар: Да ли се дечаци играју кућицама
за лутке? Деца (се смеју): Не! Новинар: Зашто не? Дечак: Зато што
се девојчице играју њима. (Маyес, 1989)
5. Школа – институција за репродукцију стереотипа?
Образовање је веома битно за процес социјализације, јер има
развојно–формативну улогу, утиче на развој ставова, целокупног система вредности, а тиме и на понашање јединке у свакодневном животу. Увођењем масовног школовања школа се појавила као доминантна
институција секундарне социјализације, а тиме се појачао и проблем
културног дисконтинуитета: дете током примарне социјализације усваја једну културу, а доласком у школу среће неку „нову“ културу, која
није његова.
У истраживању Америчког удружења факултетски образованих жена из 1992. године под насловом „Како школа вара девојчице“
и у књизи „Непостојећа права: како америчке школе варају девојчице“
закључује се да су девојчице у школама у горем положају у односу на
дечаке. Ово је посебно изражено у вишим разредима основне школе,
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где је нагласак на математици и природним наукама које ученици у
нижим разредима процењују као једнако примерене за оба пола, док
на вишим узрастима сматрају да су ови предмети примеренији за дечаке. Често су се дешавала и дељења у самом школском распореду
– девојчицама које су поред домаћинства желеле учити и технику, то
је било онемогућено, јер су се оба предмета одржавала истовремено.
(Ринц–Урошевић, 2006)
5.1. Полни стеротипи у школским уџбеницима
„Уџбеници су битан аспект квалитетног образовања и имају
веома важну улогу у процесу социјализације детета. Својим експлицитним, али и скривеним, имплицитним порукама уџбеник доприноси развоју одређеног система вредности код деце и младих, нуди им
пожељне моделе појединца и понашања у датом друштву, делује и на
подржавање или сузбијање одређених стереотипа и предрасуда према
припадницима других група.“ (Пешикан & Маринковић, 2006)
Спроведена је компаративна анализа типичног женског и мушког лика у уџбеницима природе и друштва за први разред основне
школе. Једна анализа је урађена 1999. године, а 2005. су урађене анализе три нова алтернативна уџбеника за овај предмет. Добијени су
следећи резултати: ликови девојчице и дечака појављују се подједнако често, али се дечаци у различитим активностима појављују чешће
од девојчица; дечаци су главни носиоци интелектуалних активности;
дечаци су приказани као физички активнији док су девојчице чешће
дате у улози посматрача; лик дечака више одговара савременом детету, док су девојчице чешће дате у романтичној варијанти (у сукњици
или хаљиници, са машнама у коси, без обзира на врсту активности
којом се баве); међу одраслим ликовима знатно чешће се јављају
мушки ликови; главне женске улоге су породична и професионална,
али се у односу на старе уџбенике знатно повећао проценат приказивања жена у професионалној улози, док су мушкарци били и остали најчешће приказани у професионалној улози, у породичној много
мање; листа мушких занимања је много богатија од листе женских;
најчешће приказана мушка занимања су пољопривредник, послови
у здравству, музичар, занатлија и наставник, док је убедљиво најчешће женско занимање наставница; у оквиру исте струке мушкарци
се чешће баве занимањем које захтева факултетски ниво образовања,
а жена пратећим, која најчешће подразумевају средњошколски ниво
(нпр. мушкарац је лекар, а жена медицинска сестра). (Пешикан & Маринковић, 2006)
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„У односу на стару генерацију уџбеника, има промена на боље
у приказивању мушких и женских ликова. Лик жене се помера од
лика мајке и домаћице, ка личности која је присутна и компетентна
и у другим подручјима, посебно професионалном. Ипак, и у новим
уџбеницима има традиционалног гледања на мушку и женску улогу и
јављају се полни стереотипи.“ (Пешикан & Маринковић, 2006)
Закључак
Кроз многе животне ситуације упознајемо велики број интересантних особа различитог нивоа образовања и социјалног статуса.
Један од проблема данашњице, с којим се већина особа сусреће током
свог живота јесу предрасуде о некоме или нечему, понекад и о њима
самима. Предрасуде постају главни проблем нечијег неуспеха и одбачености, а главни објекат истих су и даље вера, нација, пол, физички
изглед као и телесне и менталне мане.
Неопходно је превладавање патријархалног модела и усклађивање односа међу половима у језику, друштву и култури како би се
уклонила полна типизација у процесу социјализације.
Наравно да је полну диференцијацију немогуће избећи нити је
то пожељно. Нико не очекује да се дечаку стављају машнице у косу и
да се облачи у розе сукњице, дете треба одгајати у духу његовог пола.
Међутим, где је граница између одгајања детета у духу његовог пола, са једне стране, и устаљених стереотипа са друге стране?

Зашто дечак не би знао да пере судове или да подгреје ручак?
Зар је то искључиви задатак његове маме данас, а сутра његове жене?
Или, да ли су игре са аутићима заиста само за дечаке? Зар неће и де217
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војчица сутра желети да вози аутомобил? Или је за њу мање важно да
савршено добро познаје и сналази се у саобраћају?
Стереотипи су опет у моди. Док је пре неколико деценија девојчица кратке косе, у фармерицама и карираној кошуљи која се пентра по дрвећу била израз духа времена које је презирало класични
појам женсвености, данас је та девојчица поклекнула пред ружичастом принцезом која машта о улепшавању и шопингу док чека свог
принца на белом коњу. Зашто у двадесет првом веку децу опет васпитавамо по старом и шта им савремена култура поручује када су у
питању улоге полова?
Наравно, родне поделе нису од јуче нити их је измислила индустрија производа за децу, а и не би се тако лако „лепиле” за децу да
нису засноване на неким објективним факторима. Историја људских
друштава представља историју таквих подела, и оне су свакако резултат како биолошких предиспозиција, тако и прилагођавања околностима и човекове борбе за опстанак. Наиме, специјализовање полова за
различите животне сфере повећавало је људским заједницама у тешким и немилосрдним условима шансе за преживљавање.
На крају, шта родитељ може учинити да се супротстави „принцезификацији” девојчица и укалупљивању у одређене полне стереотипе које сервирају медији и индустрија производа за децу? Супротставити се клишеима и заобилазити у широком луку ружичасте
рафове продавница играчака, или толерисати тренд, али се трудити да
се интересовања прошире на неке друге ствари, које се можда више
нуде дечацима? И како се поставити према дечацима, како њима понудити играчку попут колевке или варјаче и тиме им послати поруку
да и то треба да их интересује, а да се не наиђе на отпор, како детета,
тако и околине? Клишеима се треба супротставити. Али не тако што
ће се детету „прописати” чиме и како треба да се игра – уосталом,
родитељи (они прави) неће грубо програмирати живот свог детета и
стављати га у стаклени кавез. Сматрам да детету треба дозволити да
бира: девојчици треба понудити и коцке, и аутомобиле, и лутке и роботе. Ствари не одређују оно што јесмо: ми стварима на различите
начине (понекад мимо њихове од стране друштва „задате” употребе)
изражавамо оно што желимо или што можемо да будемо.
За почетак, родитељи бар не би требало да одмажу својој деци
у изградњи идентитета који није превише оптерећен клишеима. Што
значи да ни сами не смеју да верују у њих. Јер, уколико и они сматрају да у девојчицама чуче искључиво мале принцезе рођене да се
улепшавају и чекају на принчеве, а да је на дечацима да спасавају
свет и да презиру „женска посла”, и ако им то поручују свакодневним
218

Утицај полних стереотипа на процес социјализације
опхођењем, избором играчака и активности, тешко да ће деца уопште
и моћи да поверују у било шта друго. Деца данас расту с медијима,
како традиционалним „старим“, тако и новим медијима и, за разлику
од својих родитеља и васпитача, не познају другачије окружење и не
познају свет без телевизије, мобилног телефона или компјутера. Деца
која су рођена у периоду када је идентификован проблем „зависности
од интернета“ увелико су пунолетна, тако да ни они, као ни данашњи
предшколци и основци, не познају време без мобилних телефона,
фејсбука, видео игрица, комуникације и дружења у виртуелном свету. Детињство и одрастање данас изгледају другачије, захтевају нова
знања и вештине за оријентацију у стварности, при чему медији и у
том контексту остају једна од кључних институција социјализације,
за нову будућност, коју још не можемо са сигурношћу ни да појмимо.
Начин на који деца приступају и користе медије потпуно се разликује
од начина на који то раде њихови родитељи и васпитачи, којима је
главна мисао како децу да заштите од онога што је њихова животна
свакодневица. Покушаји одраслих да децу заштите од штетних медијских садржаја данас често изгледају немогући или анахрони. Да
ли се овде заиста ради о потреби заштите и склањања детета, или о
нечему сасвим другом? У страху да ће деца бити лаке жртве опасних
медија, и родитељи и државе често покушавају да на нове изазове одговоре старим језиком, у најбољем случају језиком традиционалних
електронских медија, при чему су усмерени на трагање за неким видом чврсте регулације медија којим би се ублажили потенцијални ризици изложености деце медијима. Овде се често ради о експлицитним
и имплицитним законима и правилима о медијима, којима појединачне државе покушавају да регулишу њихов штетни утицај. С друге,
опрезније стране, јављају се покушаји да се избришу оштре границе
између офлајн и онлајн света и трага се за регулативном акцијом која
би у новом медијском окружењу заштитила темељне комуникационе
вредности и права. Чини се, као да водимо неки тихи рат, чије су последице несагледиве.
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Influence of gender stereotypes on the process of socialisation
Summary
Through many life situations, we meet a great number of interesting people of
different levels of education and social status. One of the problems of nowadays, which
most people encounter during their lives are prejudices about someone or something,
sometimes even about themselves. Prejudices become the main problem of someone’s
failure and rejection, and their main object are still faith, nationality, gender, physical
appearance as well as physical and mental defects.
It is necessary to overcome the patriarchal model and to harmonize gender relations in language, society and culture in order to eliminate full typification in the process
of socialization.
Of course, gender differentiation cannot be avoided nor is it desirable. No one
expects the boy to wear ribbons in his hair and dress in pink skirts, the child should be
raised in the spirit of his/her gender.
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However, where is the limit between raising a child in the spirit of his/her gender,
on the one hand, and established stereotypes on the other?
Why would not a boy be able to to wash up the dishes or heat lunch? Is this the
sole task of his mom today, and of his wife in the future? Or, are car games really just
for boys? Won’t the girl want to drive the car tomorrow? Or is it less important for her to
know it perfectly well and get on in traffic?
Stereotypes are in fashion again. While a few decades ago, a girl with short hair,
in jeans and a checked shirt, climbing a tree, was an expression of the spirit of the time
that detested the classic notion of femininity, this girl has knelt in front of a pink princess
who dreams of embellishment and shopping while waiting for her prince on white horse.
Why are in the twenty–first century children educated again in an old–fashioned way and
how does modern culture advise them about gender roles?
Naturally, gender divisions have not existed since yesterday, nor have they been
invented by the industry of children’s product s, and they would not be so easily “glued”
to children if they are not based on some objective factors. The history of human societies
is a history of such divisions, and they are certainly the result of biological predispositions, as well as adaptation to the circumstances and human struggle for survival. Namely,
the specialization of sexes for different spheres of life increased chances for survival in
human communities in difficult and ruthless conditions.
In the end, what can a parent do to oppose the „princessification“ of girls and
moulding into certain gender stereotypes offered by the media and the industry of children’s products? Either oppose the clichés and stay away from pink shelves of toy stores,
or tolerate the trend, but try to expand the interest to some other things that may be more
likely to be offered to boys? And how to behave towards boys, how to offer them a toy
like a cradle or a cooking spoon , and thus send them a message that they need to be interested in them, without encountering resistance of both the child and the environment?
Clichés should be opposed. But not so that the child will be “prescribed” what and how
to play – after all, parents (the real ones) will not program roughly the life of their child
and put the child in a glass cage. I consider that the child should be allowed to choose:
girls should also be offered both cubes and cars, both dolls and robots. Objects do not determine what we are: using objects in different ways (sometimes beyond their “assigned”
usage by society), we express what we want or what we can be.
To begin with, parents at least should not deceive their children in building an
identity that is not overloaded with cliches. That means they themselves do not even have
to believe in them. For if they also think that in little girls only small princesses are born
to beautify and wait for princes, and that boys are to save the world and despise “women’s
work”, and if they say that to them by daily treatment, the choice of toys and activities,
it is difficult for children to be able to believe in anything else. Children today grow with
the media, both traditional “old” and new media, and, unlike their parents and educators,
they do not know a different environment and do not know the world without television,
a mobile phone or a computer. Children who were born in the period when the problem
of „Internet addiction” was identified have already come of age, neither they nor today’s
preschool and primary school children, know the time without mobile phones, Facebook,
video games, communication and socializing in the virtual world. Childhood and growing
up look different today, they require new knowledge and skills for orientation in reality,
whereby in this context the media remain one of the key institutions of socialization, for
a new future, which we cannot yet understand with certainty. The way children approach
and use the media is completely different from the way their parents and educators do it,
which is the main idea of protecting children from their daily life. Attempts by adults to
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protect children from harmful media content soften seem impossible or anachronistic. Is
there really a need to protect and deter a child, or something completely different? In fear
that children will be lightly harmed by dangerous media, both parents and states will often
try to respond to new challenges with the old language, at best the language of traditional
electronic media, focusing on searching for some kind of so firm media regulation by
which potential risks of children’s exposure to the media would be mitigated. This is often
the case with explicit and implicit laws and media rules, by means which individual states
are trying to regulate their adverse impact. On the other hand, more cautious one, there
are attempts to erase sharp borders between the offline and the online world and to look
for a regulatory action that would protect fundamental communication values and rights
in the new media environment. It seems as though we are leading a silent war, whose
consequences are inconceivable.
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Индира ГЕНЏИЋ				
кустос етнолог
Народни музеј Ужице
Завичајно одељење Нова Варош

615:929 Приморац П.

АПОТЕКА „СВ ЂОРЂЕ“ У НОВОЈ ВАРОШИ
мр ПАВАО ПАВЛЕ ПРИМОРАЦ

Апстракт: У најшире потребе човека наука сврстава здравствене потребе, као предуслов физичког, психичког и социјалног благостања. Сматра се да су старе колико и људски род. Велику улогу у задовољавању здравствених потреба савременог друштва има систем
здравствене заштите, чији је важан део фармацеутска делатност.
Малобројна грађанска класа, која се на почетку 20. века јавља у Новој Вароши, имала је пресудан утицај на локални друштвени развој.
Њене активности биле су усмерене ка развијању различитих људских
потреба (привреда, школство, култура), а текст који је пред нама
потврђује и почетке организованог развоја апотекарства. Наиме,
по конкурсу за дипломираног фармацеута, који је расписала Зетска
бановина, у Нову Варош је 1932. године дошао мр Павао Приморац
и отворио прву апотеку. Његов рад је имао велики утицај на развој
здравствене заштите широког слоја људи и подизању свести о њеном
значају, што је у сиромашној и конзервативној средини било веома важно. За допринос развоју здравства у Општини Нова Варош награђен
је 1983. године Повељом са златном плакетом, после чега је написао
своја сећања на Нову Варош и почетак свог професионалног ангажовања.
Кључне речи: Мр Павао Приморац, апотека, Нова Варош
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Увод
Мр Павао Приморац је своју успешну професионалну каријеру
започео у Новој Вароши, где је живео од 1932. до 1951. године. Био је
власник прве апотеке „Св. Ђорђе“, коју је отворио у кући Милутина
Борисављевића, а како је у граду био тек понеки лекар, обављао је и
лекарске послове. Нововарошани га памте по хуманом односу према
пацијентима и професионалном приступу свом послу. Због непосредности и господског држања звали су га „Павле – дубровачки госпар“.
Рођен је 18. децебра 1899. године у Дубровнику, где је 1918.
године завршио Класичну гимназију, а фармацију је дипломирао на
Филозофском факултету Свеучилишта у Загребу 1926. године. Након
тога је три године остао у свом родном граду, прво као стажиста, а
онда без запослења.
Потиче из угледне дубровачке породице. Отац Влахо (1867–
1926) је био часовничар и имао је радњу на Страдуну. Мајка Кате
(1871–1973), домаћица, је била рођена сестра Марка Мурата, истакнутог сликара. Родила је тринаесторо деце, али је, у оном тешком
времену, преживело само њих петоро: четири сина и ћерка. Павао је
рођен други по реду.

Павао Приморац, Беч 1921.
(фото бр.664, ХММФ, Загреб)
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Његов рукопис, настао у
јуну 1983. године, односи се на
време проведено у Новој Вароши. Доступан нам је у целости,
а значајан је, пре свега, због аутентичности података који говоре
о почецима развоја апотекарске
делатности у Новој Вароши и
начину справљања многих фарамцеутских препарата од природних благодети нововарошког
краја. Из њега сазнајемо и имена
неколико лекара који су у овом
периоду обављали лекарску праксу у општини. На крају, ово је и,
на сликовит начин, приказана
интимна причао томе како је једну санџачку касабу и њене људе
доживео млад човек који долази

Апотека „Св Ђорђе“ у Новој Вароши
из потпуно другачије средине и културе.
У сиромашном нововарошком крају, у
којем је лекарска помоћ била привилегија
имућних, Павле Приморац ју је, својим
знањем и радом, а изнад свега хуманим
односом, прилагодио и учинио доступнијом, помажући широком слоју људи
да превазиђу различите заразне болести
и друге тегобе. Његова апотека у Новој
Вароши је у читавој Зетској бановини
пословала међу најуспешнијим. У тексту
су наведени и подаци о ратним дешавањима у Новој Вароши, сменама власти
и значајној улози једног фармацеута и лекара у таквим временима.
Павао Приморац, Београд 1924.
(фото бр.665, ХММФ, Загреб)

Час анатомије на Медицинском факултету у Београду, 1921. година
(фото668, ХММФ, Загреб)
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Диплома магистра фармације, Загреб 1926.
(фото 457, ХММФ, Загреб)

Повеља редовног члана Апотекарске коморе КСХС, 1927.
(фото 456, ХММФ, Загреб)

226
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Мр Пх Павао Приморац
Био сам апотекар у Новој Вароши
Вјерујем да мало тко од вас зна гдје се налази то мјесто, мада
се о њему доста писало у току НОБ–а, а и послије. Први пут сам чуо
за Нову Варош кад сам негдје 1930. године прочитао да је Зетска бановина расписала натјечај за отварање апотеке у том мјесту. Истовремено је било објављено и расписивање натјечаја за апотеке у
Рашкој, Андријевици и Невесињу, али се за ово претходно нисам јавио
јер се тражио квинквенијум (петогодишње искуство), који још нисам
имао. Желио сам се осамосталити и ослободити послодавца, чији поступци нису увјек били најугоднији. Нисам се надао успјеху, јер нисам
имао утјецајне особе која би ми могла помоћи. Стога сам сеугодно изненадио када сам слиједеће 1931. године обавјештен да ми је додјељена
концесија за апотеку у Новој Вароши. Како ми нитко није знао рећи
гдје се то мјесто налази, ни како се путује до тамо, потражио сам га
на географској карти, те открио и пут којим морам ићи.
Било је то једне суботе у дубокој јесени, када сам кренуо. Пут
ме је водио на Сарајево, па даље преко Пала и подно Романије пругом
за Ужице, а код Међеђе морао сам пријећи на огранак, који је водио за
Увац, а који је баш у то вријеме продужен до Прибоја. То је било уједно
све што је стара Југославија урадила у том крају.
У влаку сам сазнао да се од Прибоја путује поштанским аутобусом, па да се код Бистрице пошта и путници за Нову Варош превозе даље фијакером. Такођер сам сазнао да се може већ од Прибоја
ићи „луксузним аутом“, што је брже, али и нешто скупље. Нашло се
у влаку и путника за Нову Варош, па смо се договорили да путујемо
скупа аутом, а они су преузели обавезу да пронађу шофера и с њиме
погоде цјену. Кола нахерена, расклиматана и на више мјеста упадно
привезана захрђалом жицом, нису баш оправдавала назив „луксузнним“. Опћи дојам у мени је будио сумњу да нећемо стићи до циља, али
моји супутници су познавали и кола, и газду и одлучили да кренемо у
ту авантуру. Ја сам понудио 100 динара, а за других сто динара возила су се остала три путника.
Неких 23 км до Бистрице води пут кањоном Лима, који ту
пјенуша уклијештен међу стрме падине брда обрасла шумом. Негдје
је пут једва усјечен у стијене толико да могу туда проћи само једна
кола, па су друга, ако би наишла, морала чекати за мимоилажење на
ширем мјесту. На Бистрици, код хана, пришли су нам један инспек227
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тор из бановине и један жандармеријски наредник, ушли у наша кола
и без питања се прикључили вожњи. Сада је нас седмеро наставило
пут, који је постао још стрмији, ужи и са више окука, поново међу брдима, па док се доље пјенила, а често и у водопадима, рушила Бистрица, са друге стране су се видјели трагови започете жељезничке пруге,
коју је Аустро–Угарска планирала саградити кроз цијели Санџак. То је
био дио њеног плана у продирању на исток.
Ускоро, по уласку у Нову Варош, кола су се зауставила пред Кулића ханом и ту су изашли инспектор и жандар, а шофер са нама преосталима продужио уз стрму чаршију. Када је стао да и други путници изађу упитао ме камо желим. Замолио сам га да ме повезе до неког
хотела, а он ми је тада објаснио да је једино преноћиште у мјесту
хан. Понудио ми је да ме одвезе онамо, али ја сам му се захвалио, јер
није било далеко, а и желио сам боље видјети мјесто гдје сам намјеравао дуже остати. Сматарам да ми је дужност да овдје одам признање
Алилу (тако се звао шофер) и његову ауту, који је, мада преоптерећен
и по врло стрмом путу, без сметње и застоја превалио и задњих 17 км
друге етапе пута.
Била је недјеља поподне, па су на дућанима били спуштени ћепенци. Чаршија је била недавно изнивелирана и уваљана, па онда добро одржаване куће, чиниле су добар утисак. Дошао сам до хана, гдје
сам затекао доста мјештана и службеника, а газда ми рече да има за
госте собу са три кревета, од којих је још један слободан, па га могу
добити ако хоћу. Ускоро се замрачило, па су у хану запалили петролејке, а дошло је и још нових гостију на картање, ракију, турску каву
и бучне разговоре.
Нова Варош, мјесто од непуне двије хиљаде становника, већином муслимана, грађена је у тјеснацу између два брда и на њиховим
обронцима, била је сједиште среза и опћине, а имала је још и нижу
гимназију, основну и женску радничку школу, пошту, жанадармерију,
финансијски одсјек и пореску управу.
Куће су биле дрвене, тзв. станбул–чатме, а било их је и од плетера и земље. Приземни дјелови кућа грађени су од камена, а осим пар
њих, све су биле покривене шиндром. Електрике није било, већ је улицу
освјетљавало неколико фењера. У мјесту је било постављено неколико дрвених чесми, на које је стално текла вода, па се одатле носила у
куће, а ту су се неријетко напајали коњи, а и испирало рубље.
Наредбе и обавјести објављивао је неписмени добошар, кога би
некад искупљени слушаоци збунили својим добацивањима, па би ли заборавио да огласи неко наређење или би промјенио значење и садржај.
Брда која прате пут и укљештују Варош, састају се на истоку
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код задњих варошких кућа полукружно, па преко тог превоја прелази
пут, који води до 10 км удаљеног Кокиног Брода, гдје је у своје вријеме, била граница између Србије и Санџака–Турске. Према Западу је
отворен поглед, а ту се негдје према Бистрици, диже доста високи
Битовик, чији врх, често обаијен облацима, служи становницима за
предвиђање временских промјена. Вјетра нема, односно до Нове Вароши доспјева само јужњак, који вијугајући долином Лима, онамо долази
са запада већ споменутом продором. Мјесто јена висини од скоро 1000
м, а лежи на огранцима Златара, чији највиши врх прелази 1600 м.
Кроз Нову Варош протјече поток, који примајући воде других извора
и потока, прелази Бистрицу, која код истоименог села утјече у Лим.
На Бистрици је смјештено више воденица, а и једна пилана, гдје је
касније подигнута хидроцентрала, која је дала струју и ослободила
нас до тада незаобилазних петролејки.
У Новој Вароши сам остао тада свега неколико дана, па ступио у везу са лијечником и неким грађанима, од којих сам сазнао да је
Нова Варош углавном сточарски крај, а да је те године због незапамћене суше, дошла у питање зимска прехрана стоке, па ми је препоручено да у тако неповољним приликама нипошто те године не отварам
апотеку, него да то одгодим за идућу годину, када будем видио какви
ће изгледи тада бити. Вратио сам се у Дубровник, гдје сам био у кондицији.
Стицајем околности, крајем те године прихватио сам понуђено мјесто администратора апотеке на Цетињу, па одлучио ту остати до краја августа, када ћу моћи процјенити каква је ситуација
у Новој Вароши и каква се зима очекује. Негдје у то вријеме писао ми
је на Цетиње мој Дубровчанин, колега Антун Чубелић, питајући ме
знам ли можда неко мјесто, гдје би могао радити на замјени за неко
боловање или за вријеме годишњег одмора, а са циљем да заради додатно. Одговорио сам му да би могао доћи на Цетиње мене замјенити,
што је и учинио, а то је мени омогућило да одем у Нову Варош. Мој
колега Чубелић је касније, 1940. године отворио апотеку у Прибоју.
Дошавши у Нову Варош, сазнао сам да су прилике много повољније него претходне године, па сам нашао и погодио локал за смјештај
апотеке, а и погодио се са столаром за израду намјештаја, те, пошто
ми је обећао да ће га завршити до два мјесеца, уговорили смо да и ја
тада дођем. Прекопута хана затекао сам тада у градњи нови хотел,
власништво истога газде. Тада ми је Нова Варош и околина у љетном
руху изгледала још привлачнијом.
Вративши се на Цетиње, обратио сам се веледрогеријама за
испоруку лијекова, али за разлику од раније, када су ми сви нудили јед–
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ногодишњи бескаматни кредит, сада су сви, без изнимке, тражили да
им новац дозначим унапријед. Једнако је било и са стојницама, па сам,
пошто сам имао нешто уштеђевине, пошиљком унапријед осигурао
набавку истих и потребног прибора, а имао сам још и за подмирење
столаревог рачуна. Једино је фирма, којој сам раније предао наруџбу за
завојни материјал, пристала да ми га да без плаћања унапријед, али
је, ипак, скратила рок плаћања.
Приближило се вријеме када сам планирао пут у Нову Варош, па
је на Цетиње дошао новоангажирани колега, а ја сам кренуо у Дубровник на нешто дужи одмор. Никако да дођем до робе, а ни потребног
новца, док ми није један познаник донио вијест да ће банка изузетно,
знајући у каквој сам ситуацији, дати мом ујаку Марку Мурату, сликару, могућност да подигне нешто новца који је имао положен у банци.
Мр Варда из Сиња ми је након пријема тога аванса послао наручене
лијекове.
Пошто сам обавјештен да су ми лијекови послани, кренуо сам
половином новембра дефинитивно у Нову Варош, гдје сам се по доласку одмах дао на уређење апотеке и припрему галенских препарата.
Почетком децембра сам обавјестио срез да сам готов са припремама
и затражио комисију која ће ми прегледати апотеку и одобрити рад.
Пријевоз робе преко Прибоја доста би се отегао, па сам стога
набављао скоро све поштом, а обично бих уз тражене специјалитете наручио и нешто кемикалија до предвиђене тежине поштанског
пакета, чак и од оних за које сам знао да ми у скорије вријеме неће
затребати. На тај сам начин дошао до резерви, које су ми касније
добро дошле, а биле су од велике помоћи обољелим становницима, а
у току НОБ–а и борцима. Махинације које је овај доктор изводио у
жељи да ме отјера из Вароши, натјерале су ме да о томе обавјестим
Београд, али како није било реакције, покушао сам добити концесију
негдје другдје. Али, ни ту нисам имао среће. Послије двије године тај је
лијечник добио премјештај и то у мјесту гдје није могао имати приручну апотеку, па ми је тада понудио на откуп преостале ињекције.
Дошао је после њега други лијечник, па онда још неколико њих, а некад
смо остајали и на дуже вријеме без иједнога. У току НОБ–а остајали
смо често без иједног лијечника, па сам морао вршити и његову дужност, што ми је добрано и успјевало, па су људи често говорили да им
не треба бољи. Помагало ми је, свакако, и то што сам прије студија
фармације дуже вријеме био на медицини, а много ми је помогао и неки
лијечнички приручник до кога сам случајно дошао.
У Нову Варош, окружену брдима, могло се доћи путем од Бист–
рице, али и од Кокина Брода, ако би се могло наћи неко пријевозно сред–
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ство, док су се сељаци, а једнако и грађани, за своје потребе, па и пренос
робе, путника и болесника, служили коњем или пјешачили. Постојали
су ту, више–мање, сачувани дјелови „дубровачког пута“, којим се, све
до изградње жељезнице кроз Босну, преносила сва роба караванима у
Дубровник, а оданде набављала друга роба потребна становништву
овога краја, а и оних даљих према Цариграду. Намјерио сам се на једног
човјека који ми је причао како је и сам судјеловао у караванима, који
су бројали и по стотину коља и којима се преносио восак и друго у
Дубровник, а оданде довозили индустријски и занатски производи, а
скоро редовито понеки прошверцани пиштољ, који би најчешће, већ
унапријед, имао осигураног купца или га врло лако налазио.
Понедељак је био пазарни дан. Мало тко је остајао код куће,
већ се силазило у чаршију да се што купи или прода, а и само да се прошета, да се састане са познаницима, а понеки да се напију. Ако природа болести није захтјевала другачије, доводили су тада и болеснике,
а свраћали су у апотеку и да набаве што у ручној продаји за потребе
укућана или обољеле стоке. Народ је био сиромашан, па се није лако
одлучивао за лијечника, већ би покушао прво домаће лијекове, а онда и
врачаре, траваре, а ишли су и код некога тко је правио записе. Имућнији су понекад позвали лијечника да им у селу прегледа болесника, а
десило би се да ту лијечник нађе и друге пацијенте, па да се у њиховом
обиласку задржи и више дана ван мјеста, јер санџачка села нису била
групирана, него кућа од куће била удаљена и по више сати пјешачења.

Апотека „Св Ђорђе“ у кући Милутина Борисављевића
11.11.1935. године (фото бр.661, ХММФ, Загреб)
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Радним даном, особити изван зиме, мало је тко долазио лијечнику, па и у апотеку, тако да сам могао често подузети и дуже шетње
по околини. Брда око Нове Вароши су обрасла разноврсном шумом, а
међу њом и на чистинама налазило се опет изобиље разног лијековитог биља. Највећи дио биља нисам ни познавао, него га, на основу
описа и слика у књигама, препознавао. Неко биље ми је показао локални травар Јефто Матовић. Идентифицирао сам, чини ми се, више
од стотине врста, па сам, касније, када је у мјесту основан Народни
универзитет, на потицај његова оснивача, директора гимназије Свете Тадића,1 одржао једно предавање о том биљу, описао врсте, дјелове
који се примењују, за коју сврху, па у које вријеме се сабире, како суши
и чува, те по којим би се цијенама могле продавати. У апотекама гјде
сам дотад радио израђивали су се многи галенски препарати, па сам
то и ја сада радио и тако избјегаовао тешкоће око набавке.
Када је затопило, почео сам са пријатељима ићи на купање у
Злошницу. До ње се стизало путем на исток 2 км, а онда још један километар стрмог силажења. Вода је била плитка, али смо подизањем
бране од различитог материјала, успјели направити тридесетак метара дугачко језерце, у коме се могло и пливати. Убрзо је порастао
број купача на том купалишту, које су дјеца прозвала „Апотекарев
вир“. Ту бисмо остајали до смираја дана, да избјегнемо дневну жегу.
Недјељом бисмо отишли на удаљени Кокин Брод, гдје је било угодније
за купање, а гдје бисмо остали цијели дан.
Пошто сам схватио да нећу тако скоро остварити жељу да
одем из Нове Вароши, а у жељи да средим своје прилике, послије седам
година самовања, одлучио сам се на женидбу. Године 1939. ступио сам
у брак.
*
Своју супругу Жозефину Тулешкову (1912–1971), која је са родитељима и млађом сестром, избегла из Бугарске 1927. године, упознао
је у Новој Вароши, када је 1939. године дошла у посету својој пријатељици Добрили Мичијевић, учитељици. У Београду је завршила
гимназију, Музички конзерваторијум, а касније и Правни факултет.
После неколико месеци интензивног дописивања, Павле је отишао у
Београд, упознао њене родитеље и запросио је. Венчали су се 1939.
Свето Тадић, отац глумаца Љубе и Растка Тадића (који је рођен у Новој Вароши),
био је учитељ из Чачка и једно време директор Основне школе у Новој Вароши.
Његова сестра Миља је, такође, била апотекар. Докторирала је фармацију у Загребу
1923. године.
1
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године. Већ 1940. године им се родио син Владимир, који је умро од
шарлаха 2. новембра исте године и сахрањен у Новој Вароши. О томе
др Приморац пише: „У то вријеме су за мене настале нове, повољније
прилике, па смо се понадали једном љепшем периоду нашег живота.
Међутим, погодила нас је велика несрећа, умро нам је син првјенац,
коме смо се само три мјесеца радовали и уживали у његовом лијепом
напредовању. Однио га је шарлах, којем тада још није било лијека.“
Брачни пар је 1941. године добио ћерку Катарину, која се родила у Новој Вароши, док је друга ћерка Марија рођена 1947. године у Софији,
јер је Жозефина већ била срчани болесник, а Нова Варош није имала
адекватан лекарски кадар.

Венчање, Београд 1939.

Добрила и Жозефина, Београд 1928.

Нова Варош, 1939.

На сахрани сина Владимира,
Нова Варош, 1940.
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*
Доктор (Рус, избјеглица) предао ми је тада нешто лијекова из
своје приручне апотеке, а задржао ињекције и оне лијекове које је надаље употребљавао код пацијената. Тај исти лијечник, још увијек са
жељом да ме натјера на што скорији одлазак, прописивао је све нове и
нове лијекове, док су ми раније набављени лијекови остајали непродани. Да би ми још више отежао опстанак, пошто би скупо наплатио
своје услуге, написао би на рецепту ознаку „статим“, што је значило
да пацијенту морам дати такав лијек брзо и без наплате. Ријетко би
такви пацијенти касније подмирили свој дуг, више је било оних који су
схватили да је то „згодан“ начин за набавку бесплатних лијекова, па
понављали истим начином.
Ситуација се у Европи сваким даном погоршавала. Хитлер се
обарао на државе једну за другом, а послије пуча и демонстрација у
Београду 27. марта, било је очито да ни нас неће оставити на миру.
Очекујући најгоре, моја пуница је са кћерком напустила свој стан у
Београду те дошла к нама, у нади да ћемо ту, далеко од граница и
беспућа, остати на миру и поштеђени од многих зала коју је рат са
собом носи. Ипак, њезине, а и наше наде у томе погледу нису се ост–
вариле, а Нова Варош ради своје забачености, постала је поприште
многих окршаја, па је у преко 120 промјена власти, често и по неколико пута у једном дану, имала „срећу“ да буде својатана и од Срба и од
Хрвата, па и од Талијана, који су је чак прикључили Црној Гори.
Недуго после бомбардирања Београда доспјели су у Нову Варош
бахати Нијемци, који су ту покупили доста оружја, спалили дрвене
дјелове, а остатак послали у своје творнице за прераду у ново оружје
за поробљавање и уништавање Европе. Сјећам се да су Нијемци у Новој Вароши врло свечано прославили Први мај, па су се ускоро спремили за одлазак. Доласком Нијемаца, неки су муслимани покушали
да тадашњег предсједника опћине замјене својим човјеком. То су захтјевали од команданта још на првом састанку, који се одржао по
његовој наредби. Мотивирали су тај захтјев својом вјећином, мада су
присутни Срби тврдили супротно. Тада се тај командант обратио
мени, као неутралној особи, да ме упита каква је истина. Ја сам рекао
да су муслимани у већини, али само у граду, али да је у околним селима
обратно, а и они су, такођер, у саставу опћине. Касније је ондашњи
народни посланик, који је са тим командантом више пута ишао у лов
на Златар, предложио да мене именује за предсједника, јер онда нитко
неће моћи имати примједбе. Ја сам то одлучно одбио, изговарајући се
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послом. Командант је касније у више наврата долазио код мене у нади
да ћу промјенити одлуку.
Још су у Вароши били Нијемци, када се чуло да од Бистрице
долазе Хрвати. И стварно, мало касније стиже једна чета младића
(нешто Хрвата и пуно више муслимана), којима су натакли фесове
и прогласили их жандармеријом, те их распоредили у Варош и околне станице. Са овим жандарима или ускоро послије њих, стигао је и
њихов командант потпуковник Јаковљевић, који је дошао да Санџак
прогласи „Хрватском крајином“, а истовремено је наредио да сви православци који нису рођени у Хрватској, ни у Хрватској крајини, морају
смјеста одселити. То наређење је проузроковало да је једини лијечник у
граду др Момир Дамјановић – Црногорац морао отићи.
Многи муслимани, под утјецајем жандармерије, су подбуњивали народ против Срба, желећи доћи до власти. Ја сам их у више
наврата одвраћао од потпиривања мржње, па им скретао пажњу на
обавезност суживота. Умјесто да схвате и прихвате моје сугестије и
објашњења, рекли су ми да сам и ја као и „они“. Касније сам сазнао да су
већ били нашли у Сарајеву једнога апотекара који би ме требао замјенити у мојој апотеци, док би мене упутили у Јасеновац или неки други
логор. Охрабрени од жандармерије у својој објести и злоћи, појединци
су палили понеку кућу, пљачкали стоку, понеко платио и главом. Из
дана у дан низала су се зла, пуна четири мјесеца од њиховог доласка,
и то је коначно натјерало сељаке да се докопају оружја и једног дана
припуцају на Нову Варош. Помогла им је и густа магла, која је скривала видик. Кроз њу су се повремено чули пуцњеви пушака и митраљеза,
а и понеке бомбе. Једној групи устаника успјело је и да се спусте до
саме Соколане, која је усред мјеста, а у којој је била смјештена војска.
Послије тродневне непрекидне пуцњаве, Хрвати су искористили ноћ
и маглу, па одступили забаченим путељцима. Ујутру су нападачи, не
добивајући одговор на своја изазивања, увидјели да Хрвата нема, па
се са својих положаја спустили у Варош. Видјели смо међу њима многе
грађане, препознали и многе сељаке, па смо видјели да су се у тој акцији измјешали комунисти, четници и они неутрални, а све са циљем
да прекину ситуацију која је већ дуго трајала. Пошто је на радију
дана обавијест да се проглашава НДХ, пошао је један жандармеријски
поднаредник са намјером да ме убије, а ни данас не знам чему морам
захвалити што ту намјеру није ни извршио. Вође овог напада пошле
су по мјесту да нас питају да нас није тко узнемиравао, па су чак
пред моју капију поставили стражара са задатком да спријечи било
чији улазак. Послије пар сати задржавања у Вароши сви ови људи су
се повукли, јер се сазнало да стижу Талијани. И доиста, ускоро се чуло
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брујање бројних камиона, а стигла је и пјешадија, која је на мазгама у
колони по један, пошла право на околна брда да заузме положаје, које
им је њихов командант унапријед одредио.
Као и Нијемац претходно, тражио је и тај талијански командант да му дођу представници грађанства, гдје је наредио безувјетну
покорност, као и предају оружја и радио апарата. Противио се одласку службеника, који су дошли из НДХ, али на њихово упорно тражење,
напокон им је дозволио одлазак. Сутрадан рано ујутро чула су се прво
два пуцња и нетко рече да Талијани гађају вране. Међутим, учестали
пуцњи пушака и митраљеза, а и бацача и артиљерије, увјерили су нас
ускоро да је то, ипак, нешто озбиљније од гађања врана. Талијански
командант, који ме је упознао дан раније, дошао је ускоро до моје капије и позвао ме да изађем и да се прикључим патроли, са налогом да
прикупимо људе који су присуствовали јучерашњем састанку, па сви
дођемо у Команду. Пошли смо од куће до куће, али нисмо нашли никога
од позиваних, већ нам њихови укућани рекоше да су изашли још прије
почетка пуцњаве. Куршуми су летјели око нас, а кад смо изашли на
брисани простор, гдје се управо превијао један смртно рањени младић, Талијани су одлучили да не иду даље. Тада су однекуд наишла два
муслимана, а касније још неколико њих, па нас патрола све спроведе
до команданта. Он нам је наредио да пођемо до нападача, па затражимо прекид ватре, јер ће, у супротном, издати наредбу авијацији
да се бомбардира Нова Варош. Ту сам сазнао да су нападачи четници
из Ужичке пожеге, који су обавјештени да је дошло свега тридесетак
Талијана, па су ту видјели прилику да се докопају њихова оружја, па
да нападну муслимане и опљачкају њихове куће. Већ су са собом довели стотињак коња за пренос плијена. Успјели су се прикрасти неким
кућама, па су и поклали неке старце, жене и дјецу, али увидјевши да је
талијанска војска бројнија од онога како им је било јављено, одлучили су се на повратак, па су н акоње потоварили своје мртве и рањене. Касније су Талијани пронашли још једног мртвог и једног тешко
рањеног, које су заборавили повести са собом. Талијани су имали десет
мртвих и више рањених.
Ускоро послије престанка пуцњаве наредили су Талијани да
се све грађанство скупи у црквеној порти. Ондје су одвојили жене од
мушкараца, које су натјерали у камионе који су брзо наишли. Наступила је опћа кукњава, јер нитко није знао који је слиједећи корак Талијана и каква судбина чека људе натоварене у камионе. Одвезли су
нас у двориште Ђачког дома, у који су већ били смјестили команду
свога батаљона. У тјесном дворишту, под ведрим небом, провели смо
бесану ноћ, мучени мислима што нас још чека. Слиједећег јутра поку236

Апотека „Св Ђорђе“ у Новој Вароши
пили су Талијани кључеве свих кућа, да би у њима вршили претрес и
провјерили да није који нападач остао сакривен. Претрес је завршио
тако да су из кућа узели све оно што је иоле вриједило, па се и наофицирима нашло џемпера и кошуља, које су биле опљачкане, а пакети,
које су слали у домовину, садржавали су многе ствари „за успомену“.
Неки оштећени жалили су се команданту, али нису ништа с тиме
постигли.
Талијани су често мјењали своје трупе, али и новодошли, као и
претходни су се понашали слично. Сви они су често претресали кокошињце у потрази за јајима и кокошкама. Често су чепркали из земље
тек посађене крумпире, јер су им, ваљда, били укуснији од макарона,
које су добивали у команди.
Цвјетала је онда сваковрсна трговина, довлачила се разна роба
из Србије и Босне, особито из Албаније. Улице су биле пуне људи и дјеце, а трговци су продавали ракију, печени крух, месо и још којешта.
Да би се осигурали од нежељеног новог изненађења, Талијани су
наредили сјечу шуме на околним брдима, гдје су за смјештај војске и
мазги, подигле бројне бараке, па све оградили густом мрежом бодљикаве жице. Шуму су сјекли немилице на све стране, па прерађену и непрерађену грађу слали у Италију. Те године биле су изразито неповољне
атмосферске прилике, снијег је падао и у априлу, а поново смо га имали
првих дана септембра, када је много штете нанио још незрелом воћу
и поломио многе гране навоћкама. Ући у град и изаћи из њега могло се
само на два мјеста, гдје су, уз усташке војске, били и карабињери, који
су прегледали легитимације, а и претресали оне који су пролазили као
њихов пртљаг.
За вријеме боравка Талијана у Новој Вароши, упутио сам преко
њихове команде некој фирми у Милану једну наруџбу за лијекове, па
сам успио и добити доста од те робе, али су брисали све што би могло
користити за лијечење рана.
Првих дана децембра ненедано се Талијани одлуче на повлачење, да им се не догоди као у Пљевљима, гдје су изненада у град провалили црногорски партизани, па су се на улицама града, а и по његовим
кућама три дана водиле крваве борбе. Тада је страдао и пљеваљски
апотекар мр Риста Вукотић, који је, као и син му Илија, студент
фармације и зет му, активни официр, сви убијени од Талијана, јер су
у његовој апотеци нашли рањеног партизана који је дошао на превијање. Свакако је бојазан Талијана била утолико оправданија што се
у Радоињи и оближњим селима налазило доста партизана, који су се
онамо повукли по напуштању Ужица.
Ускоро су Талијани добили нову наредбу да остану још 24h, те
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да за то време утоваре у камионе, који им се шаљу, најприје муницију,
а онда и хране, колико стигну. Имали су, како су и сами рекли, у сваком
мјесту потребне залихе за шест мјесеци. Тутњали су камиони цијели
тај дан и ноћ која слиједи, натоварени до крајњих граница. Ујутро
су нешто од залиха хране продавали становништву, вјероватно им
више није стало у претрпане камионе. Око поднева су коначно кренули у правцу Бистрице, гдје су и остали. Цијелим путем, а и касније
у Бистрици, партизани их нису остављали на миру.
Ускоро по одласку Талијана, дошли су у Варош партизани.
Било их је много, рекоше 5000, а међу њима доста болесних и рањених,
а и врло оскудно одјевених, јер су неколико мјесеци раније, од како је
проглашен устанак, напустили радове на својим њивама, па се придружили организаторима борбе. Био је онда мјесец јул, а сада децембар са –30*C, што нису памтили ни старији мјештани. Био јетада у
Вароши и Врховни штаб, па и Тито, који је оданде отишао у Рудо, па
ондје образовао Прву пролетерску бригаду.
Још исто вече дошао ми је у апотеку један младић са списком
грађана који се позивају на састанак, накоме ће се именовати разни
одбори, а са позивом за мене. Рекао сам му да сам болестан, па једва
чекам да завршим израду лијекова по примљеним наруџбинама, па да
легнем и покушам се презнојавањем оспособити за нови радни дан. Ускоро ми је у апотеку ушао и помоћник команданта мјеста, мој добар
знанац, Варошанин Муса Мусић, па сам и њему рекао да сам стварно
болестан и да због тога не могу доћи на тај састанак. Такођер сам га
упозорио да кад бих ушао у неки од одбора, морао бих са осталима
напустити Варош у случају повлачења, а што би онда било са становницима и њиховим потребама за лијековима. Ту су биле и бројне
партизанске фамилије. У случају мог напуштања Нове Вароши, моји,
моја жена, тек рођена кћер, пуница и женина сестра, били би међу
првима жртве четничког клања. Друг Муса је имао потпуно разумјевање за све што сам му образложио и рекао је да се не требам бојати
ничијих замјерки, те да ће сам ствар представити друговима.
Температура која је пала ниже него икада то тада, потрајала
је сва три мјесеца, колико су партизани остали у Новој Вароши, па је
иста, уз густу маглу и сталну наоблаку, можда и сачувала Варош од
бомбардирања, а припомогла и да се партизани ту опораве од болести и рана, а и да се снабдију боље рубљем и одјећом, у чему је сватко
свесредно помагао и судјеловао. У апотеци сам имао толико посла да
нисам стизао одржавати ватру у пећи, па сам на оваквој студени
једва издржавао, а радио сам без прекида до касно у ноћ, јер не само
да је требало лијечити обољеле, него и снабдијевати потребним лије238
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ковима све могуће одреде. Порасла је и потрошња лијекова од стране
грађанства, јер је успостављена посебна амбуланта за цивиле, у којој
је стално радило више лијечника без наплате прегледа, постојала је
и друга амбиланта, која је примала само припаднике војних јединица. Код мене у апотеку су на почетку неки, испред војске долазили
са врећама, па у њих трпали све што им се допало, па тек послије
испостављали попис узетих ствари. Видећи да се носи много више
него је потребно и да ће се то непотребно разбацивати, обратио сам
се главном лијечнику др Миши Пантићу, који је наредио да никоме
ништа не издам прије него прегледа требовање и исто овјери другарица Јудита Аларгић. Међу докторима који су тада били у Вароши запамтио сам још др Папо, др Јулку Мештровић и њеног брата др Ђура
Мештровића, др Андерсона, даље се не сјећам. Једног дана при изласку
из Команде мјеста, гдје сам био службено, скоро сам се сударио на степеништу са некадашњим колегом са медицине у Београду др Војиславом Дулићем, који се, такођер, изненадио кад ме је видио, те кад сам
му рекао да сам већ девет година ту са апотеком, обећао ми је да кад
идући пут дође из Радојине, да ће ме посјетити и дуже поразговарати са мном. Но, ускоро сам сазнао да је додјељен Првој пролетерској
бригади и са њом отишао. Касније сам сазнао да је успио преживјети
све ратне недаће и да је произведен у чин генерал–пуковника, те да се
налази на положају управитеља Главне војне болнице у Београду, али
нисам имао среће да се са њим нађем. Касније сам сазнао да је умро.
Како су се смењивале залихе лијекова, од којих неке нисам добио
још од самог почетка рата, био сам присиљен снаћи се, па уз помоћ
упута из Фармакопеје, Хагера, Diettericha, Gehe Codexa и других књига, почео сам правити многе препарате, које вјерујем да није радио
ниједан или ријетко који апотекар под оваквим увјетима. Требало
ми је за то више времена, а олакшавала ми је ситуацију супруга, која
ми је свесрдно помагала (а имала је за собом двије године студија на
Фармацији, који је уписала изванредно, након нашег вјенчања). Нашу
кћеркицу смо препустили на чување њеној мајци и сестри. Потпуно
смо се посветили изради и издавању лијекова, јер је врло мало тога остало од оригиналних паковања, па смо проналазили од чега се састоје
и онда тако састављали. То је изискивало пуно више рада и времена.
Правио сам сада Јодоформ, бизмутове соли, Carbo tannicum,
Albumen tannicum, Chininum ferrocitricum, Ferrum oxydatum saccharatum,
а оставши уз то и без алкохола, добивао сам вишеструким дестилирањем шљивовице потребну концентрацију за израду тинктура и
друге потребе, те додавајући угљена ихипермагана, успјевао и да тај
производ у довољној мјери ослободим посебног мириса. Ни шећера нис239
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мо имали, па сам за израду сирупа употребљавао густи укухани сок
шећерне репе, што ми је, кад сам ускоро остао и без папира за увијање
прашкова, више пута послужило као везивно средство за формирање
пилула од тих ингредијенција (састојака). У ономе крају била је и прије
рата честа шуга – свраб, а сада је било много више случајева, јер су се
хигијенске прилике још више погоршале, а уз то било је више мјешања
са избјеглицама и војском. Услијед велике потрошње нестало ми је ускоро и ланеног уља, од којег сам према Фармакопеји правио Сапо калинус. Покушао сам тада са свињском масти, па од ње добивао мекани
сапун, а када ми је ускоро нестало и лужине, правио сам и њу од одговарајућег карбоната и вапна. Не сјећам се баш свега што сам правио,
али знам да сам, када ми је нестало Oleum cacao, успио добити смјесу
која се отапа на приближно истој температури као и овај. Споменуо
сам већ да је око Нове Вароши расло много љековитог биља, сада сам у
помањкању веледрогеријског, често узимао оно из природноих извора.
Десило се тако да ми је и залиха Folia Digitalis titrata примакла крају,
па нисам имао од чега направити одговарајућу тинктуру. Официјелну дрогу нисам нигдје нашао, али је врста Digitalis ambiqua расла у великој количини, а пошто сам у Фармакогнозији нашао да је квалитативно и квантитативно потпуно еквивалентна првој, рјешио сам се
за ову које је било у изобиљу. Али нисам имао прилику да по прописима
осушим дрогу, а посебно да је титрирам, па сам се послужио упутом,
коју сам нашао у Dietterichovom manalau и направио Tinctura Digitalis e
herba recentis. Довијајући се на разне начине успио сам тада да укажем
помоћ, а и спасим многе животе како становништву, тако и војсци.
То ми признају и грађани, а и руководиоци, тврдећи да сам за вријеме
борбе вриједио више него батаљон бораца.
Некако првих дана марта 1941. године одлуче партизани да напусте овај крај, па да се пребаце преко Лима у Босну. То су и учинили,
па сам чуо да се при прелазу Лима утопио др Пантић, којег сам раније
споменуо, а не знам да ли је било и других губитака.
Послије партизана, у Нову Варош су стигли Недићевци, а са
њима и разне групе четника. Тада смо припали Србији, али ни оданде
нисмо могли добити ништа редовитим путем, ваљда и зато што је и
сама Србија у много чему оскудјевала. Пошто није било другог начина,
моја супруга је у неколико наврата ишла у Београд, па ондје некако успјевала набавити најпотребније лијекове. Још је већи успјех био када
се оданде сретно враћала са свом набављеном робом кроз све страже и
контроле. То ми је омогућило да и надаље са успјехом указујем обољелима потребну помоћ.
Недићевци и четници су се задржали два мјесеца. За то врије240
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ме су се иживљавали на људима на разне начине. Често су вјежбали
гађање пуцајући у живе људе као мете, а непоћудне су неријетко ликвидирали ноћу ножем у каквом потоку, вртачи или каменој удолини.
Када су отишли, дошли су Талијани. За вријеме њиховог другог
боравка у Вароши, успио сам поново набавити нешто лијекова, поново од исте фирме из Милана, а и овог су пута из наруџбе брисали
забрањени материјал. Опет је било као и раније, поново су страдале
кокоши и јаја, а понекад и неко прасе и јање. Ако су некуд и одлазили
увјек су ишли у већем броју. Тако је то трајало до 25. марта, када су
дефинитивно напустили Нову Варош. Послије тога су само понекад
навраћали скупа са Нијемцима, у намјери да претресу Златар, гдје
су се појавиле групе партизана, али су те акције завршавале јалово
по њих. Тако је то трајало све до септембра, када је капитулирала
Италија. Тада је мањи дио Tалијана остао уз Нијемце, па су понекад,
као њихови потчињени, долазили у ове крајеве. Послије капитулације
Италије настала је ера честих промјена, па смо некад у току једног
дана и по више пута мјењали власт, а дешавало се, исто тако, да смо
некад и по више дана остајали без икакве војске, па са страхом ишчекивали тко ће слиједећи доћи и како поступати. Многи су становници тада напустили Нову Варош, посебно велики број муслимана.
Неко се је склањао испред четника, други испред партизана, а највише испред Нијемаца. Неки су отишли из једноставног разлога да сеослободе вјечног страха од нових „освајача“. Знало се десити да је неко и
страдао у том склањању и бјежању.
Једнога дана дошли су партизани изненада. Била је то Друга
далматинска бригада. Тада сам замало остао без апотеке. Сплићанин
др Ратко Виличић нашавши апотеку затворену, хтио ју је обити и
узети што му је потребно, а остало уништити. Мислио је да сам и ја
побјегао као већина грађана, међутим, само сам се склонио у кућу док
не прође пуцњава. Касније сам се спријатељио с овим земљаком, те ми
је при поновним сусретима навраћао у стан.
Нешто касније, у саставу 37. дивизије навраћао је више пута
као шеф кируршке екипе др Antonio Zuanazzi, који је након капитулације одмах дошао на то мјесто, па са споменутом дивизијом крстарио кроз Црну Гору, Санџак и Србију. Причао нам је о својим јадима,
када је као антифашиста био интерниран. Пошто смо дуго времена
били без новина и радија, нисмо знали никакве новости, па би често
увече дошао к нама и под својом широком пелерином доносио мали
радио апарат, а и маленог пса, кога је већ неколико година имао са
собом. Тада смо се споразумјевали што да прописује болесницима, јер
ни тада није ситуација у апотеци била боља. Био је он тада једини
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лијечник у мјесту, па су ми по лијекове долазили бројни пацијенти.
Поткрај љета 1944. године дошли су у Нову Варош руководећи
чланови АВНОС–а за Санџак, који су се повукли из Пријепоља, на
вијест да са стране Сјенице долазе Нијемци. Многе смо од њих познавали још од раније. Сада су дошли у Варош у намјери да причекају док
се не сагради мост којим су намјеравали прећи преко Увца, па га одмах
и уништити. Касније је стигла обавијест да Нијемци не иду тим путем, већ према Прибоју. То су биле трупе које су се повлачиле из Грчке,
па им се чинило лакшим продријети преко Прибоја, него кроз Србију.
Партизани су стално нападали њемачке колоне, па су онеспособили
многа превозна средства, а доста Нијемаца је и погинуло. Нијемци
нису имали ни воље, ни времана да тјерају нападаче, па ипак су на
сам дан Св. Николе 1944. године, са раније споменутог врха Битовика,
гађали из топова Нову Варош. Једна од граната експлодирала је баш у
часу, када је по завршеној служби, народ излазио из цркве. Двоје људи
је на мјесту погинуло, а било је и рањених.
На вјест да су партизани ослободили Нову Варош, послана је
из Ужица једна група Нијемаца са задатком да их изненади и нападне.
Партизани су стварно били неколико дана у Вароши, али су је напустили баш тога дана изјутра. Кроз мјесто се пронио глас да ће доћи
неки четнички капетан да одржи састанак у Кулића хотелу. Умјесто
очекиваног четничког капетана дошао је неки други четнички капетан и са њиме један пратилац и одмах послао гласника свом команданту да је ОН ослободио Варош. Тада сету створио један Нијемац и
испалио из своје машинке у четников трбух. На то његов пратилац,
који је стајао поред пећи, дохвати своју машинку и опали у Нијемца и смртно га погоди. Нахрупише на то остали Нијемци, па осуше
по присутнима, затим се попеше на кат, па, пошто опалише више
метака у сваку собу, све полише бензином, па запалише. Погинуло је
тада ту неколико Варошана, међу њима и газдин сулуди брат, а газда
се извукао са пребијеном руком и још неколико рана. Ускоро је и оздравио. Задесио се тада у хотелу и стари прота Илија Пурић, који се у
оној гужви попео на кат и одозго искочио кроз прозор. Сви су држали
да је са осталима и он изгорио, па су се изненадили када су га слиједећег
дана видјели на коњу како жив и здрав иде низ чаршију.
Него да се вратимо на борце из АВНОС–а, који су ишли на разне задатке, али остајали, ипак, у Вароши, коју су напустили тек кад
су започете припреме за ослобођење Београда, па су пошли и они да
узму удјела у њему.
Иза тога су дошле нове, јаче снаге. Сјећам се да је дошло више
лијечника из Чачка, па су били код нас дуже времена, гдје су пружали
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помоћ рањеницима из борби дуж Лима. По одласку ових, дошла је од–
некуд једна већа формација припадника Албанског покрета отпора,
па се њихов штаб смјестио у нашем стану. Ускоро је међу Албанцима
завладао пјегавац, обољели су и неки наши сустанари, па смо били у
страху да се и ми не заразимо. Да би се сузбила та зараза, послан је
из Београда мр Бранко Коркоделовић, са којим сам студирао у Загребу.
Донијели су са собом некакав инсектицид њемачке производње, врло
јаког и неугодног мириса, под именом „Русол“. И ја сам се сваког дана
трљао тим прашком јер сам тих дана и ја понекад налазио на себи
понеку уш, а не знам јесам ли их добио од пацијената у апотеци или
од наших гостију, којима су стално долазили војници по службеним
пословима. Тада нам је кћер била нешто болесна, па је чешће навраћао
лијечник, који је дошао са Командом области, па бисмо, по његовом од–
ласку, на столици гдје је сједио и око ње на поду, пронашли понеку уш.

Катарина Нена Приморац са родитељима и сестром
у Новој Вароши, 1945 –1949. године

Рат је завршио, уморни ратници су се враћали својим кућама, уколико су их још имали. Градиле су се нове куће и поправљале
оштећене. Живот се помало нормализирао. Наша је кћер била већ у
четвртом разреду основне школе, а послије рата моја је жена родила
још једну кћер. Рат и све доживљено током њега, оставило је трага на свима нама, а поготову на мојој жени, која је постала тешки
срчани болесник. Лијечници су препоручили безувјетну промјену мјеста, па сам ја, увиђавношћу неких другова, успио добити премјештај.
У фебруару 1951. године кренули смо из Нове Вароши, мјеста многих
лијепих и ружних доживљаја. Народ онога краја са захвалношћу ме
спомиње и сјећа се помоћи коју сам им указивао, па ми се и сада још
јављају и позивају, а пошто се десило да је мјесто, послије мог одласка,
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остајало више пута без апотекара, и службено су ме питали да ли
бих опет дошао, па сам им могао једино одговорити да ми то прилике
у обитељи не дозвољавају, јер сам због тога и отишао.
*
Поред овог, постојао је још један разлог због чега су Приморци
напустили Нову Варош, а то је национализовање апотеке. У таквим
условима, они се одлучују за повратак у Хрватску. Породица се настањује у Супетар на Брачу, где су живели неколико година, после
тога се селе у Бјеловар, где је мр Павле Приморац био шест година
шеф апотеке која је била у саставу Опште болнице, са ког места је
пензионисан. Радио је, затим, као хонорарни апотекар у Ријеци две
године, све док се 1962. године нису стално настанили у Загребу, где
је мр Павле Приморац четири године био хонорарни спољни сарадник „Пливе“.
Међу пријатељима Мр Павла Приморца и његове супруге Жозефине у Новој Вароши помињу се Мила Борисављевић, Ката Мајцан,
која је касније одселила у Бјеловар, Јока Томић, Гора и Гојко Цуцић,
др Тихомир Марковић, Михајло Обућина, Милутин Борисављевић...
У апотеци је као физички радник испомагао извесни Реџо. Докторова старија ћерка Катарина Нена је у Новој Вароши завршила четири
разреда основне школе и дружила се са Шаном Андровић, са којом је
остала у контакту и после одласка.
Године 1983. је још једном дошао у Нову Варош, на позив тадашњег председника општине Хусеина Ибишбеговића, а поводом
обележавања Дана општине “4. децембра“. Том приликом му је уручена Повеља са златном плакетом за заслуге у развоју здравства у
Општини Нова Варош.2 После те посете је настала белешка о Новој
Вароши, као и песма коју јој је посветио.
Сада Нова Варош није оно што је била док сам ја ондје био.
Подигнуте су двије творнице, изграђени добри путеви, па дневно пролази кроз мјесто двадесетак аутобуса, подигнуте су и велике хидроцентрале на Кокином Броду и Бистрици, саграђена је лијепа и велика
болница, а и нова школа, у коју је смјештена гимназија. Мјесто јед–
ног или ниједног лијечника, као у вријеме кад сам ја био, сада има 7–8.
Подигнута је и нова зграда за апотеку, а у њој и станови за особље.
Мјесто Кулића хана, са свега једном собом, сада је саграђено неколико
М. Веруовић, Узбудљива исповест Павла Мр. Приморца, Златарске новости бр.
81, 15.децембар 1983: 5.
2
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модерних хотела, па се од мјеста, гдје су некада упућивани непоћудни
за режим у интернацију, ондје, уз обновљене шуме и створена пространа језера, све више развија туризам. Изграђен је и нови водовод,
па се више не страхује од епидемије, која би настала од пропалих дрвених цијеви. Нова Варош, која је дала бројне жртве, чији су гробови
свугдје посијани, развија се и напредује у сваком погледу. Чуди ме да се,
и поред свих наведених промјена на боље, неке колеге тешко одлучују
да пођу онамо, чак и на краће вријеме. Данас су увјети рада потпуно
другачији него у моје вријеме, када сам ја био без права на одмор, па и
на боловање, а и зарада ми је била знатно мања него што је данас.
За многе од набројаних новости сазнао сам из писама и приликом ријетких сусрета са мјештанима, па мада желим бројне пријатеље поново видјети, није ми се до сада указала могућност за то.
Недавно сам сазнао да се у Новој Вароши ускоро очекује и
пуштање у погон нова творница лијекова, што је свакако добрим дјелом заслуга врло активног и предузимљивог др Тихомира Марковића,
који је из свог родног Београда, још за мог бављења у мјесту дошао онамо, а сада припомогао да се сагради и добро опремљена болница, а и та
творница. Сигуран сам да ће та творница лијекова искористити и
обилну базу лијековитог биља, па да ће његовим сабирањем, откупом
и прерадом, проширити круг својих сурадника, а производњом и извозом својих производа учинити да тај крај не остане и надаље забачен
и непознат, чему ће свакако много доприњети и довршење жељезничке
пруге Београд – Бар, која ће се, прелазећи преко Златибора, приближити Вароши, а достигнућем Бистрице, отворити врата већој посјети
и даљнијем напретку, што онај крај свакако заслужује.

Мр Павле Приморац пред одлазак из Нове Вароши
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Новој Вароши – Павле Приморац
Вароши стара, сада си „нова“
Проширила се у времена ова,
Куће ти никле по брду и долу
Добила већ си и многу школу,
Прешла си Поток, па изнад њега
Од једнога до другога бријега,
Нижу се куће као у граду
Свуда се виде и оне у раду.
Потоком више не тече вода
Прекрит је, па по њему народ сад хода,
Туда сад јуре и аутомобили,
Који су некад преријетки били.
Свуд се црвене кровови нови
Све више ничу топли домови.
А у граду све врије и ради
Запослени су стари и млади.
Ту су већ никле фабрике нове
Радника за себе требају ове
Свуда се ради, сви задовољни су,
Ни круха, ни меса сада жељни нису.
Расти и даље, бујај ми драга,
Нек ти се множи број кућних прага.
Нек се не врати оно што си била
Свима си нам драга и свима мила.

246

Апотека „Св Ђорђе“ у Новој Вароши
*
Први нововарошки апотекар мр Павао Павле Приморац је умро
1990. године у Загребу. Његова старија ћерка Катарина Нена Приморац је завршила на Филозофском факултету француски, енглески и
италијански језик и студије Вањске трговине. Има једног сина и две
унуке. Умрла је 2004. године. Његова млађа ћерка Марија Фурковић је
пензионисани стоматолог, живи у Загребу, има сина и ћерку и четворо
унучади

Повеља са златном плакетом, 1983.3		

Мр Павле Приморац

„Одбор за друштвена признања Општине Нова Варош додељује Повељу са злат–
ном плакетом Приморцу Мр. Павлу за допринос у развоју здравства у Општини
Нова Варош пре рата, у току Народноослободилачког рата, као и после рата и помоћи јединицама Народноослободилачког рата у снабдевању санитетским материјалом.“ У потпису, Радоје Бошковић, председник Одбора за друштвена признања,
Нова Варош, 4. децембар 1983. Године.
3
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Закључак
У циљу побољшања здравствене заштите становништва, у Новој Вароши је 1932. године отворена прва апотека „Св Ђорђе“ у кући
Милутина Борисављевића. Њен власник и први апотекар је био мр
Павао Приморац (1899–1990), родом из Дубровника. У Новој Вароши
је живео и радио до 1951. године. У вишеструко значајном рукопису из 1983. године, насталом након последњег боравка у златарском
крају, оставио је много информација о почецима и условима рада апотеке, као и о значају који је имала у двадесетогодишњем периоду, од
којих је онај ратни посебно истакнут.
Друштвени развој Нове Вароши текао је веома споро. Образовни ниво становништва био је веома низак. Ово је једна од многобројних прича о томе како су образовани људи пореклом из других
средина, који су се у Новој Вароши запошљавали, утицали на развој
нововарошке општине. Општи је утисак да су у нововарошкој средини били веома лепо прихваћени и поштовани, али и да су и они понели дивне успомене на народ овог краја и његове природне лепоте.
*
Завичајни музеј захваљује на сарадњи Хрватском музеју медицине и фармације из Загреба и директорици Силвији Бркић Миџић,
као и госпођи Марији Фурковић, ћерки господина Приморца, на
уступљеној документацији, која нам је омогућила да сазнамо о почецима развоја апотекарства у Новој Вароши и неизмерном значају мр
Павла Приморца.

248

Апотека „Св Ђорђе“ у Новој Вароши

Indira Gendžic, curator ethnologist
The National Museum of Užice
Homeland Department Nova Varoš

Pharmacy “St George” in Nova Varoš
MSc Pavao Pavle Primorac

In order to improve the health care of the population, in 1932 the first pharmacy
“St George” was opened in the house of Milutin Borisavljević in Nova Varoš. Its owner
and the first pharmacist was MSc Pavao Primorac (1899–1990), a native of Dubrovnik.
He lived and worked in Nova Varoš until 1951. In a multiply significant handwriting from
1983, created after his last stay in the goldsmith’s area, he left a lot of information about
the beginnings and conditions of the pharmacy’s work, as well as the importance that it
had in the twenty–year period, of which the war period is particularly prominent.
The social development of Nova Varoš was running very slowly. The educational
level of the population was very low. This is one of the many stories about how educated
people originating from other communities, who were employed in Nova Varoš, influenced the development of Nova Varoš municipality. The general impression is that they
were very well received and respected in the region of Nova Varoš but also that they also
had wonderful memories of the people of this region and its natural beauties.
The Homeland Museum thanks on the cooperation with the Croatian Museum
of Medicine and Pharmacy from Zagreb and the director Silvija Brkic Midžic, as well
as Mrs. Marija Furkovic, the daughter of Mr. Primorac, on the provided documentation,
which enabled us to learn about the beginnings of pharmacy development in Nova Varoš
and the immense importance of Pavle Primorac.
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МЕШОВИТИ БРАКОВИ У ИСЛАМУ

Апстракт: Под појмом мешовити брак у свим светским религијама се мисли на брак мушкарца и жене различитих вероисповести.
Циљ овог рада је да, на основу извора исламског права и ставова релевантних исламских учењака и правника, укаже на важност институције брака у исламу, те да појасни околности у којима су мешовити
бракови дозвољени и укаже на позитивне и негативне последице таквих бракова. У истраживању ове теме на првом месту смо користили
кур`ански текст и Мухамедове изреке – хадис. Затим смо се позвали
на мишљења и ставове признатих исламских учењака, како традиционалних тако и модерних (рационалистички и реформистички оп–
редељених). Да би овај рад имао потпуну научну тежину користили
смо радове правних теоретичара који су припадници хришћанства
и ставовима СПЦ у периоду између два светска рата. Будући да од
породице зависи какво ће бити једно друштво, исламско право посебну пажњу посвећује браку и породици, што је доста олакшало наше
истраживање. Осим разматрања свих важних аспеката мешовитих
бракова, до којих смо дошли ослањајући се на темељне исламске изворе
и класичну и савремену литературу, у овом раду смо користили бројне одлуке, наредбе и пресуде Врховних шеријатских судова у Сарајеву.
С обзиром да живимо у мултиетничкој, мулитиконфесионалној, секуларистичкој Европи, овa темa jе од изузетне важности и значаја.
Кључне речи: мешовити брак, породица, ислам, мушкарац,
жена, Кур`ан
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Ниједној установи ислам не придаје толику пажњу и значај као
установи брака и породице. То је због тога што је породица главна
ћелија људског друштва и што од ње зависи будућност једног народа.
Ислам дозвољава заједнички живот мушкарца и жене само у шеријатски1 ваљаном браку.
Одржавање ванбрачних односа по Кур`ану сматра се великим
грехом, развратом и преступом за који следи одређена шеријатска казна.
На то нам указује 32. ајет суре Ен–Нур:
„Udajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje;
ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno
dobar i sve zna.“2
Бројним дефиницијама брака указује се на смисао и циљ брачне заједнице код муслимана, а овде ћемо навести две:
Исламски се брак може дефинисати као уговор о заједници живота између два лица супротног пола који се закључује у нарочитој
форми а циљ му је: морално употпуњавање и усавршавање и рађање
потомства.3
Brak je jedna sveta veza i ugovor, koji sklapaju među sobom
muškarac i žena na neizvjesno vrijeme, u čvrstom uvjerenju, da će oboje u
ljubavi i braku živjeti i sebi potomstvo izroditi i odgojiti i tako svoj život
produžiti.4
Из наведених дефиниција разумемо да је први услов за ваљаност брака и брачног уговора, да је брак склопљен између два лица
супротног спола. Дакле, хомосексуализам и лезбејство су по исламу
неприродне и забрањене везе, које су шеријатски строго кажњиве, и
не постоји теоретске шансе да такве везе исламом буду легализоване.
Други услов ваљаности шеријатског брака је његово склапање
Етимолошки реч шеријат значи „пут до воде“, „пут ка појилишту“, „стаза“, „јасан пут који се следи“. Реч шеријат је кур‘ански израз, који означава прави пут и
закон. У овом значењу је у Кур‘ану употребљена на пет места. Шеријат, дакле,
означава Божији закон, од Бога одређен пут, којим човек треба ићи кроз свој живот. По шеријату, Бог је тај који одлучује шта је за човека праведно, добро и дозвољено (халал) а шта погрешно, штетно и забрањено (харам). Види: Teufik Muftić,
Arapsko–srpskohrvatski riječnik I, Izvršni odbor Udruženja Ilmijje u SRBiH, Sarajevo,
1973: 1702. Ibrahim Dženanović, Islamsko pravo i šerijatski sudovi, Islamska zajednica u
SFRJ, Sarajevo, 1996: 5.
2
У овом раду користили смо превод Кур`ана од Бесима Коркута издатог у Сарајеву
1977.
3
Др Мехмед Беговић, Шеријатско брачно право, Издавачко и књижарско предузеће
Геца, Београд, 1936: 27.
4
Abdulah Bušatlić, Porodično i nasljedno pravo Muslimana, Islamska dioničarska
štamparija, Sarajevo, 1926: 9–10.
1
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на неодређено време. Фиктивни брак и брак на одређено време, по
свим признатим правним школама, не може бити легализован.
Један од услова ваљаности брачног уговора је слободна воља
супружника. Брак присиљене особе неће се сматрати пуноважним и
исправним. Према бројним усменим предајама све до седамдесетих
година 20. века у нашим крајевима је била пракса да родитељи бирају
брачног друга својим синовима и кћеркама без њихове сагласности и
без њихове воље.
Мешовити брак
Ипак, једно од најважнијих питања у исламском породичном
и брачном праву, како у класичном тако и у савременом добу ислама, јесте питање мешовитих бракова и односу исламског права према
таквим браковима. Посебно је ово питање важно у Европи и европским државама у којима су муслимани мањина и у којима живе у мултиконфесионалним и мултикултуралним срединама.
Апсолутно ништаван брак у свим околностима и према свим
правним школама је брак муслиманке и немуслимана. Расправе о мешовитом браку се односе само на брак између муслимана и следбенице књиге – хришћанке или јеврејке, док се све друге врсте мешовитог
брака шеријатом одбацују и строго забрањују. Према консензусу свих
правних школа политеисткиња је и жена која је била муслиманка па је
извршила апостазију. Са таквом женом је муслиману трајно забрањено ступити у брак.
Ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice; uistinu
je robinja–vjernica bolja od mnogoboškinje, makar vam se i sviđala.
Ne udavajte vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici; uistinu je
rob–vjernik bolji od mnogobošca, makar vam se i dopadao. Oni zovu u
Džehennem, a Allah, voljom Svojom, nudi Džennet i oprost, i objašnjava
ljudima dokaze Svoje, da bi razmislili.5
Разлози забране брака између муслиманке и немуслимана су
многобројни а овде наводимо следеће:
– Муслимани признају веру хришћана и јевреја јер су њима долазили посланици са Божијом објавом. С друге стране, јевреји
и хришћани не признају Мухамеда као посланика нити Кур`ан
као Божију објаву.
– Муслиманка, удајом за немуслимана, углавном следи веру,
обичаје и културу свога мужа.
5 Ал–Бакара, 221.
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– Деца су углавном у вери свога оца. Она одлазе у цркву или синагогу и славе хришћанске или јеврејске празнике. Мајка најчешће нема начина да децу задржи у својој вери.
– Самим венчањем у цркви или синагоги муслиманка је по исламском учењу извршила апостазију.
Начелна дозвола брака муслимана са хришћанком или јеврејком је утемељена на следећем куранском ајету:
Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela; i dozvoljavaju vam se
jela onih kojima je data Knjiga, i vaša jela su njima dozvoljena; i čestite
vjernice su vam dozvoljene, i čestite kćeri onih kojima je data Knjiga
prije vas, kad im vjenčane darove njihove dadete s namjerom da se njima
oženite, a ne da s njima blud činite i da ih za prilježnice uzimate. A onaj
ko otpadne od prave vjere – uzalud će mu biti djela njegova i on će, na
onome svijetu, nastradati.6
Исламски правници, брак између муслимана и следбенице
књиге, сматрају допуштеним у нужди и у ретким случајевима. Овакав
брак, због својих негативних последица, никако се не може сматрати
похвалним и препорученим. Сматра се, чак, јако покуђеним делом.7
Мешовити бракови су критиковани још од времена другог
халифе Омера ибн Хатаба. Разлог његовог критиковања Хузејфе б.
Ел–Јемама, који је оженио хришћанку, и Талхе б. Убејдуллаха, који је
оженио јеврејку, јесте тај што ће и други муслимани следити њихов
пример па ће многе муслиманке остати неудате.8
Због наведених разлога, многи владари, муфтије и шеријатске
судије, кроз историју су ограничавали или чак забрањивали брак између муслимана и следбенице књиге.
Постоје извесне разлике између мешовитог брака и брака између муслимана и муслиманке. Сведоци код склапања мешовитог
брака могу бити и немуслимани док код брака између муслимама и
муслиманке сведоци су искључиво муслимани. Супружници из мешовитог брака се по шеријату међусобно не наслеђују, али им се
може оставити тестамент у висини једне трећине. Ако су супружници
муслиман и муслиманка онда једни од других наслеђују, али не могу
једни другима остављати тестамент.
Ако муслиман ступи у брак са следбеницом књиге која жели
остати у својој вери дужан је обезбедити јој упражњавање свих верских прописа. Међутим, услов који муслиман мора испунити пре сту–
Ал–Маида, 5.
Vidi: Spaho Fehim, Mješoviti brakovi, Glasnik VIS, br.1/1938: 1–10.
8
Vidi: Al–Šayh Muhammed Ali Al–Says, Tafsir ayat al– ahkam (Tumačenje ajeta pravne
naravi), Misr, Matbah Muhammed Ali Sabih we awladuh, Al–Kahira, 1953: 128.
6
7
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пања у мешовити брак је да постигне договор са супругом да деца из
таквог брака буду у исламу тј. да су муслимани.
Често се дешавало да муслимани који нису чврсти у својој вери
а живе у немуслиманској средини, буду асимилирани па је с разлогом
мешовити брак у таквим околностима био забрањен.
Треба нагласити да је муслиманско друштво у време Краљевине СХС Југославије било много конзервативније и традиционалније
него данас. За муслиманску породицу тог времена мешовити брак је
представљао велико понижење, срамоту и велики грех. Тугу и жалост
код таквог брака је доживљавала цела породица, која често није могла схватити среске шеријатске судове пред којима су се такви бракови склапали. Као пример наводимо притужбу Исламској заједници
у Сарајеву коју је упутила сестра и тетка Сеада Куловића из Високог. Наиме, оне су тражиле од највећег органа Исламске заједнице за
БиХ да реагује код Земаљске владе и Врховног шеријатског суда да
се венчање Сеада Куловића са кршћанком, пред шеријатским судом у
Високом поништи.
Због свих наведених разлога мешовити бракови су представљали велики проблем Исламској заједеници и шеријатским судовима, нарочито када се ради о статусу деце. Било је доста случајева да
жена – немуслиманка после смрти мужа преведе децу у своју веру. Да
би избегла одговорност пред шеријатским судом пред којим се венчала за муслимана, немуслиманка би се иселила у други град.
Шеријатски судови и Исламска заједница су били немоћни да
спрече покрштавање деце од стране мајки након смрти оца. Исти случај са децом је био и након развода муслимана са немуслиманком,
само што се тад покрштавање вршило тајно. Као пример наводимо
случај Јустине Мајер из Зенице која је била удата за Алију Грахића.
Наиме, након развода од Алије, њој је, према одлуци СШС у Зеници,
припало старатељство над малолетном кћерком Наимом. Она је кћерку одвела код римокатоличког свештеника у Зеници, покрстила је и
променила јој име у Јозефина.9
Исламска заједница, на челу са реис ул–улемом Фехимом Спахом, је на важним и дугим седницама покушавала да изнађе начин
да се мешовити бракови забране или бар ограниче. У том погледу од
изузетне користи су им били ставови хришћанске – православне и католичке Цркве. Наиме, представници православне и католичке цркве
у Краљевини Југославији су увидели опасност мешовитих бракова
и заузели јако оштре ставове по питању истих. Тако се у службеном
9 Архив БиХ, број 495/1931.
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гласнику Српске православне Цркве објављују „Брачна правила Српске православне Цркве“, из којих се види колико је Црква била строга
и традиционална по питању мешовитих бракова. Ради илустрације
наводимо само неколико Брачних правила СПЦ:
„Разлика вере чини сметњу, ако једно брачно лице припада
верској заједници која нема тајне крштења или чије се крштење не
признаје пуноважно“ (чл.23)
„Брак православног лица са лицем друге вероисповести мора
се склопити у православном храму, од православног свештеника и
по православном обреду“ (чл.13)
„Деца из мешовитог брака, иако брак био склопљен и од верских представника других вероисповести морају се крстити у православној вери“ (чл.121)10
Из наведена три члана се јасно види да је став СПЦ да је потребно конвертирати у хришћанство да би се ступило у мешовити
брак. Такође, венчање се мора обавити у цркви и да деца из таквог
брака морају бити крштена и одгајана у друху православља. Идентичан став према мешовитим браковима је заузела и католичка Црква.11
Након подршке бројних исламских интелектуалаца и шеријатских судија, широки савет реис ул–улеме је предложио највећим представницима ИВЗ доношење званичне одлуке о забрани мешовитих
бракова. Након доношења закључка о мешовитим браковима, врховни
поглавар муслимана – реис ул–улема Фехим Спахо је овај закључак
прихватио а спроведен је 21.12.1938. По овом закључку овлашћен је
реис ул–улема да он једини може одобрити мешовити брак. Подршка
реис ул–улеми дошла је и путем штампе од најпознатијих исламских
учењака и правника БиХ тог времена. Готово да није било ни једне
критичке речи о одлуци широког савета реис ул–улеме.12
Због неспособности среских шеријатских судова, као и због
њихове самовоље и непоштовања одлуке, реис ул–улема је био принуђен да одлуку појашњава. Врховни шеријатски суд је, такође, често
морао да интервенише бројним дописима.

Ibrahim Dženanović, Primjena šerijatskog porodičnog prava kroz praksu Vrhovnog
šerijatskog suda 1914–1946. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 2004: 92.
11
Види: Vladimir Blažević, Mješovite ženidbe u pravu Katoličke Crkve, Zagreb, 1975.
12
Види Mehmed–Ali Ćerimović: „Mješoviti brak“, časopis el–Hidaje, br. 3, 1937. Ibrahim
Trebinjac, „Kriza braka“, Glasnik IZ Kraljevine Jugoslavije, broj. 8, 1938. Husejn Jahić,
„Opasne posljedice mješovitih brakova“, Novi Behar, broj. 1–4, XII/1938. I Mehmed
Handžić, „Mišljenja islaмskih učenjaka koji su bili protiv mješovitih brakova“, Novi
Behar, broj. 1–4, VIII/1938/1939.
10

256

Мешовити бракови у исламу
Пошто се код шеријатских судова постављало питање разлике
између грађанских бракова и бракова склопљених у цркви и по верским обредима друге конфесије, било је потребно појаснити разлику.
Реис ул–улема је у јулу 1939. године обавестио Врховни шеријатски
суд да о мешовитим грађанским браковима није донесена никаква одлука. Ако су се брачни парови венчали код грађанских судова треба
им дати могућност да легализују свој брак пред шеријатским судом.
Такве случајеве не треба брисати из матичних књига.13
Мешовити брак који је склопљен у цркви и по законима друге конфесије не може бити идентичан оном који је склопљен пред
грађанским судом. Исламска заједница је изричита у томе да се мешовити бракови склопљени по законима друге вере не могу легализовати код шеријатских судова. Муслимани који су склопили такав
брак не сматрају се више припадницима Исламске верске заједнице,
а имам матичар је обавезан таквог муслимана избрисати из матичних
књига.
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Mixed marriages in islam
Summary
According to Islamic law Shariah a marriage between members of mixed religions is allowed in the case of members of monotheistic religions (Islam, Christianity,
Judaism). Muslims recognize the faith of Christians and Jews, although they do not recognize Muhammad as God’s messenger. Solemnizing a mixed marriage is not desirable,
but it is tolerated under certain conditions. The marriage is solemnized by free will and
every force is excluded although in the past most often parents used to choose spouses. In
a mixed marriage, the spouses do not inherit one another. It is permitted that a follower of
a book, i.e. a Christian or a Jewish woman, can keep her own faith, but the children of that
marriage must be Muslims. Despite the chaotic possibilities, rulers of Muslims, Sharia
judges and muftis sometimes issued orders to restrict and prohibit marrying non–Muslims
on the grounds that Muslim women would remain unmarried.
The leadership of the Islamic Community, the Orthodox and Catholic churches
during the Kingdom of Yugoslavia made attempts to limit or prohibit mixed marriages
for their understandable reasons. At the time of the existence of socialist Yugoslavia,
there was much more tolerance towards mixed marriages. However, regardless of social
conditions, mixed marriages were not desirable in principle.
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Драгана ОБРАДОВИЋ		
кустос историчар уметности
Народни музеј Ужице

75.071.1:929 Ковачевић Б.

ГРАД БРАНКА КОВАЧЕВИЋА

Апстракт: У овом раду прикупљене су и обрађене све слике ведута града Ужица сликара Бранка Ковачевића, које се чувају у умет–
ничкој збирци Народног музеја Ужице. Почевши са најстаријом сликом
збирке, на којој је насликан град, а која је заменом, у сарадњи са Народним музејом у Београду, 1963. године стигла у Народни музеј Ужице,
започета је сакупљачка делатност овог мотива. У годинама које су
следиле, настављено је прикупљање и чување уља на платну, цртежа
и акварела са представом града Ужица, што нам говори да је та тема
била једна од популарних ако не и најпопуларнија међу сликарима тог
краја. Циљ рада је да се љубитељима уметности, широј публици и
онима који су стручно везани за ову област презентује тема ведуте
града у сликарству Бранка Ковачевића, као део уметничке збирке Народног музеја Ужице.
Кључне речи: ведута, Ужице, уље на платну, сликар
Као посебну групу уметничке збирке Народног музеја Ужице1
као стецишта најзначајнијих уметничких остварења везаних за град
и уметнике који су живели и стварали у њему, препознали смо ведуте
града, пределе са архитектуром, као представе реалног простора. На
њима је, за разлику од ведута града Ужица из ранијег периода, када су
Народни музеј Ужице свечано је отворен 1948. године као историјски музеј –
„Музеј устанка 1941“, на иницијативу Друшва за заштиту и прикупљање старина;
о историјату Народног музеја Ужице: Ристановић, Јелена, Народни музеј Ужице
(1946–2008), „Ужички зборник“ бр. 32, Ужице, 2008: 161–234.
1
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представљани имагинарни простори, очигледна намера да се прикаже
стваран изглед и слика града, понекада чак и у виду топографског документа. Најстарија панорама сачувана у музејском фундусу датира
из средине XIX века, да би почетком XX века био забележен све већи
број слика тематике која сведочи о зачецима жанра ведуте на ужичкој
ликовној сцени, као поджанра пејзажа.
Ведута, реч која на италијанском значи поглед или видик, у
уметности је слика или графика која детаљно приказује део града или
архитектонске објекте у пејзажу. Први познати пример слике предела
са архитектуром у Србији јавља се у српском црквеном сликарству
XVIII века, када се преношењем западноевропских узора, у позадини слика појављују пејзажне кулисе, а о чему сведочи монументално
сликарство Бођана и Крушедола, а о чему је више писала Радмила
Михаиловић у тексту „О кончетистичким основама слике природе у
српској уметности XVIII века“.2 Иако је идеја о самосталном пределу
са архитектуром имала корене у антици и описима класичне уметности у књижевности старог Рима3, дуго је била само оквир у коме су
се одвијале религиозне и митолошке сцене или је служила као позадина портрета.
Ликовна уметност на подручју Ужица и околине има историјску традицију, али је, нажалост, мало тога сачувано да би се могао
потврдити дужи историјски континуитет развоја сликарства у овом
крају.4 Сликари који су живели и стварали на овом поднебљу, често
су инспирацију налазили управо у самом граду и његовој околини,
у уским, забаченим улицама које су почетком XX века више личиле
на оријенталне сокаке. Као контраст оваквом скромном изгледу града, може се узети пример Венеције, као најрепрезентативнији пример
сликарства ведута.5 За разлику од познатих европских ведутиста који
су слике града израђивали пре свега због њиховог раскошног изгледа
као створеног за ову врсту мотива, славећи раскош, богатство, значај,
утицај и моћ, на ведутама Ужица, малог града који није имао раскошну лепоту богате архитектуре, до изражаја више долази нешто што
се често не препознаје на ведутама великих, богатих градова. То је
Михаиловић, Радмила, О кончетистичким основама слике природе у српској уметности XVIII века, Зборник за ликовне уметности, „Матица Српска“, Нови Сад,
1968: 193.
3
Холингсворт, Мери, Уметност у историји света, Београд, 2006: 352.
4
Јанчић, Зоран, Развој ликовне уметности у Титовом Ужицу од 1945. до 1985. године, „Ужички зборник“ бр. 40, Народни музеј Ужице, 2016: 278.
5
Непи Шире, Ђовани, Венецијанско сликарство XVIII века, Народни музеј Београд,
1990: 17.
2
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атмосфера којом одише град, интимност кутка, топлина, али и емотивна везаност уметника за овај мотив. Душа самог града и душа уметника увезане су у једну специјалну нит спајања, у љубав. Такве слике,
старог и касније модерног Ужица, уједно нам пружају и могућност да
боље упознамо и сагледамо активност и стваралаштво доајена ужичке ликовне сцене, посебно оних којима је ова тема била лајт мотив
и који су били уско везани за њу. Мотив града Ужица, практично су
сликали сви ужички сликари, како они који су ту рођени и себе и свој
рад трајно везали за родно тло, тако и они други који су у овом граду
боравили на одређени, дужи или краћи период. Бавећи се овом темом, можемо закључити да је скоро код свакога од њих главни разлог
избора датог мотива, поред карактеристичног, природно атрактивног
положаја Ужица, у долини, окруженог брдима и доминантне средњовековне тврђаве, била љубав коју су гајили према граду на Ђетињи.
Поред уметничке, ведуте Ужица имају и историјску и документарну
вредност. Значајан су сведок прошлости и историје, кроз који можемо
да пратимо преображај ужичке паланке у модеран град.
У формирању уметничке климе Ужица, заједно са колегом
Драгољубом Вуксановићем – Вуксаном који је оставио изузетан траг
и обележио ликовну сцену Ужица, непоредно пре и после Другог
светског рата, активно је учествовао и сликар Бранко Ковачевић. Након Вуксановог пресељења у Смедеревску Паланку 1953, Ковачевић
остаје на ужичкој ликовној сцени и цео свој уметничи стаж проводи
у овом граду. Био је носилац и организатор ликовног живота, покретач и учесник многих културних и образовних активности. Почетком
шездесетих година, ликовне манифестације у граду су учесталије и
уметнички актуелније, чиме почиње ново раздобље и замах уметничког живота у чему је умногоме допринео Бранко Ковачевић. Резутат
тога је био све већи број изложби и све веће интересовање за њих у
последње три деценије XX века.
Чињеница да је сликар Михаило Миловановић био Бранков
ујак који је одиграо судбоносну улогу у његовом одрастању и школовању, од малих ногу га је предодредила за позив сликара и умногоме
утицала на то да његов животни позив буде сликарство.6 Рођен у селу
Заглавку надомак Ужица 1910. године, као дечак од ујака добија прве
лекције о сликарству и, захваљујући њему, остварује први контакт са
Миловановић Михаило (1879–1941), први академски сликар из ужичког краја који
је завршио Уметничку академију у Минхену, био је ратни сликар у ослободилачким
ратовима Србије 1912–18 и скулптор. Легат сликара Михаила Миловановића који
презентује личну и уметничку заоставштину сликара отворен је 2003. године у Народном музеју Ужице.
6
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лепотама и тајнама боја. Након успешно положеног пријемног испита, уписује се 1927. у Уметничку школу у Београду, коју завршава
1933. године.7 По повратку из Прага где борави на усавршавању,
1934–35. године, Ковачевић ради у атељеу сликара Миловановића
и од тада траје његов континуирани уметнички рад. На дужност наставника цртања у ужичкој Гимназији постављен је 14. октобра 1936.8
Поред сликарских и педагошких активности, након завршетка Другог
светског рата, био је и сценограф Народног позоришта и активни културни прегалац. Између осталог, учествовао и у оснивању Друштва за
чување и заштиту старина што је било главни иницијатор оснивања
Музеја у Ужицу. Бранко Ковачевић је био један од најангажованијих
ужичких уметника, без великих иновација у свом сликарству које се
кретало у оквирима поетског реализма (са упливом експресионистичких схватања). Бавио се разним жанровима а склоност ка сликању
мотива града учинила га је једним од најпоузданијих ликовних хроничара старог Ужица.9
Каталог, приређен поводом ретроспективне изложбе Бранка
Ковачевића у Ужицу, којом је обележена 75 година живота и 50 година уметничког рада сликара, почиње речима Милице Здравковић:
Ако је сликар на платну осликао пут, улицу, капију и чесму, позвао
нас је да дођемо, да станемо испред заустављене пролазности. И то
није случајно, када узмемо у обзир да је склоност ка мотиву града
овог сликара учинила једним од најпоузданијих ликовних хроничара
старог Ужица. Оно што га издваја од других, посебно од сликара своје
генерације, јесте неугасла жеђ да се град из кога је поникао и у коме
је остао да живи, ликовно пројектује из свих могућих равни, као и
тежња да остави што више поетских доказа о необичној урбаној вароши, о њеној сложеној културној историји, о њеном срећном и несрећном настајању и нестајању. Павле Васић је, вреднујући Ковачевићеве
пределе, написао да ће они временом говорити о његовом стилу као о
стилу једног од најангажованијих уметника који је обележио ликовну
сцену града средином и у другој половини XX века.

У процесу формирања модерне у XX веку, у Србији је, након делатности Кутликове школе, преко школе Ристе и Бете Вукановић, затим Уметничке школе, формирана
1937. Академија ликовних уметности. Сликање му је предавала Бета Вукановић,
цртање Љуба Ивановић, вајање Симеон Роксандић, примењену уметност Драги
Стојановић, вечерњи акт Илија Шобајић и историју уметности Милан Кашанин.
8
Ћетковић, Вјекослав, Палета и завичај, Титово Ужице, 1985: 14.
9 Мићуновић Доганџић, Катарина, Ликовни живот у Ужицу 1945–1961, „Ужички
зборник“ бр. 36, Ужице, 2012: 268.
7
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Од самих сликарских почетака и првих радова Бранка Ковачевића, било је приметно да ће предео бити његово главно опредељење
током читавог стваралачког живота, нарочито градски предео. Сликарев омиљени мотив био је ведута града Ужица. У спектру интересовања налазила се река Ђетиња, Стари град, делови града под називом
Теразије и Царина, Златиборски пут и друге градске целине. Својим
сликама уметник нам пружа могућност да осетимо како је било лепо
живети у невеликом граду средином и у другој половини XX века и
уједно казује да је добро што смо рођени баш ту, на овом месту и у
овом крају. Изводи нас пред оне кутке града где смо често несвесно
и у журби остављали своје погледе. Оживљава мостове којих више
нема, памти обале. Ове мотиве обично обрађује у циклусима тако да
ће се десити да до 1954. године, па и касније, настане неколико варијанти слике на исту тему. Волео је да варира један мотив, али не серијски, већ му се враћајући у различитим раздобљима рада. Када слика градске пределе: Стари град, Велики парк, Ђетињу, ужичку плажу,
Ковачевић је немирнији и слободнији у изразу и боји. Тачније речено,
он је другачији када слика ведуте Ужица, рекло би се да му је та фактографија битнија па тежи прецизности облика, јасноћи извођења као
и потпунијем карактеру насликаног. Када узмемо у обзир чињеницу
да је рад на сценографији значајно подручје рада Бранка Ковачевића,
онда нас не чуди та очигледна повезаност и прожетост његових ведута које делују као сценске кулисе. Свестан нестајања многих вредности из једног другог времена, брзе урбанизације Ужица, честог и
непотребног рушења појединих градских четврти, чудесном снагом и
готово фотографском брзином бележио је и сачувао драгоцене појединости старе ужичке вароши.
Мотив из Великог парка II је најстарија датована слика Бранка Ковачевића са ведутом града у уметничкој збирци Народног музеја
Ужице. У инвентарној књизи се води под редним бројем 87, где се
наводи да је откупљена за цену од 250 динара, без других информација. Слика показује промену Ковачевићевог стила сликања, па кроз
овај пример можемо да пратимо фазу Бранковог сликарства шесте деценије, у којој мења колорит у односу на претходну соцреалистичку
фазу и уводи широк и слободан, али стишан потез.
Наиме, у шестој деценији, након завршене социјалне фазе,
почиње нови период сликареве уметности који је у знаку поетског
реализма са све већим упливима експресионистичких схватања, што
постаје најутентичнија вокација његовог уметничког израза, стасавања и зрелости. Сада користи експресионистички гест и боју која је
снажнија и сугестивнија, стављена више у службу естетског а мање
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фактографског. Централним делом доминирају дрвореди из ужичког
Великог парка који се огледају у реци Ђетињи а кроз чију призму се
назире град. То је, заправо, поглед на град из Великог парка. Река, сва
од сенки и одблесака, уводи нас у слику и стапа се са плаветнилом
неба. Сликар је онај тихи ходач између обале Ђетиње, стазама у Великом парку, између ужичких кућа, обузет блискошћу атмосфере и
омамљен лепотом града. Мирнија палета, земљаних и модрих тонова
претходне фазе соцреализма сада је уступила место интензивнијим,
чистим колористичким партитурама зелених, плавих, цинобер, окер и
наранџастих бојених односа. Ковачевић је био познат по непосредном
сликању, директно у природи, тада слика слободније, потискујући
ред и класичну јасноћу претходне фазе. Сва организација на слици је
подређена оптимистичком схватању живота. Овај период уметничког
стваралаштва Бранка Ковачевића ће потрајати све до 1968. године.
Изложбом из те године завршава се експресионистичка фаза, то је,
можда, најплодније време његовог уметничког стваралаштва.

Бранко Ковачевић, Мотив из Великог парка II, 1956, уље на платну,
54 х 70 cm, сигн: д.д. Б. Ковачевић 56, инв. бр. НМУ 87
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По узору на цртеж Ужице, тврђава и варош10, из књиге Феликса Каница, који је аутор забележио приликом прве посете граду
1860. године, настало је неколико цртежа Бранка Ковачевића а касније и уље на платну Стари град. На овој слици, на којој је приказан један од омиљених Бранкових делова града, мотив коме се стално
враћао, успео је да дочара сугестивно колористичко расположење и
интензитетом боја створи аутентичну колористичку концепцију. Слика показује богату палету са снажном фактуром и веома упечатљивом
атмосфером, пуном немира и експресивне садржајности. Фовистичка
црна којом подебљава контуре и наглашава немирни потез и облике,
даје драматичан тон старом ужичком утврђењу. Кобалтно плавичасту
боју средишњег дела слике, пресеца панорама града Ужица, представљена у даљини у виду црвених кровова. Тај средишњи плави део
заједнички је за велики број Бранкових слика, у уметничкој збирци га
пратимо на сликама Стари град, Мотив из Великог парка II и Стари ужички град на којима уочавамо исто стапање неба са модрим брдима у даљини и реком у првом плану, као средишњом нити око које
је организована композиција са обе стране. Хоризонт пресеца стари
железнички мост, наглашен црном бојом. Иако је сликар тематски
остао у традиционалним оквирима, већ виђеног мотива на његовим
сликама, на овом примеру, свој посебан уметнички занос исказује
снажним и тактилним потезом и доживљајем.
Ведуте Ужица Бранка Ковачевића, Стари град и Стари ужички град, настале у истој деценији, сведоче о једном периоду развоја
града и показују да је сликар и даље, у сликарском смислу, остао везан за пределе који га окружују, градске панораме. На њима показује
да је сада експресионизам претворио у властиту визију „реализма“ и
да је створио сопствени сензибилитет у коме му је као узор послужио
Сезан. Пут од сезановске фазе, водио је ка даљем продубљивању и изграђивању слике. На слици Стари ужички град насликан је део града
који се популарно зове „Ужичка плажа“, са делом Старог града који
се види у даљини, старим Железничким мостом и капијом Хидрое–
Каниц, Феликс, Србија, земља и становништво, прва књига, Београд, 1985: 502;
као и Kanitz, Felix, Das königreich Serbien und das Serbenvolk, Leipzig, Verlag von
Bernh, Meyer, 1904. Познати аустријски археолог, путописац, етнолог и картограф
Феликс Каниц (1829–1904) путујући по Далмацији, Херцеговини, Србији, Црној
Гори, Бугарској и Македонији бележио је археолошке и географске податке, при
томе радећи илустрације архитектонских грађевина. Кроз Каницову визуру радозналог истраживача и заљубљеника у античко наслеђе који је начинио стотине
цртежа предела и грађевина који сведоче о изгледу културно–историјских споменика и градови Србије у другој половини ХIX века, упознати смо и са изгледом града
Ужица.
10
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лектране „Под градом“. Приказан је супротан поглед у односу на онај
са слике Стари град, поглед из града на плажу. Бирајући мирније делове града, сликар нам казује да су то била места његове инспирације,
самоће и размишљања. То је слика мирног, ушушканог, интимног дела
града који сведочи о посебном тренутку и својој посебности, чиме је
баш он одабран да буде насликан. Кутак је у тренутку сликања само
сликарев са благом и страсном природом која подстиче дух. Спонтани
сликарски израз на слици Стари ужички град показује пун колорит
и слободне слапове боје, једно ново колористичко освежење. Слика је
весела и осунчана, окупана светлошћу са пастелним колористичким
сазвучјима, али и тежњом ка плавичастом сфумату. Део града окружен
брдима показује варљиво сетну атмосферу и доказује да су Ковачевићеве најуспелије слике оне у којима редукује и сажима непотребне
визуелне форме које оптерећују чистоту сликарског израза. Сликар се
временом специјализовао за овај поджанр пејзажа и дао изванредно
успела и трајна решења као беспрекоран ведутист, показујући своју
инспиративну везаност за поднебље на ком је одрастао.

Бранко Ковачевић, Стари град, уље на платну, 64 x 84 cm,
сигн: д.д. Б. Ковачевић, инв. бр. НМУ 196
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Бранко Ковачевић, Стари ужички град, 1979, уље на платну,
88 x 120 cm, сигн: д.д. Б. Ковачевић 79, инв. бр. НМУ 89

Пример следећег циклуса слика у уметничком опусу Бранка
Ковачевића, на коме су представљене панораме града са вишеспратницама изграђеним поред скромних, приземних кућа „осуђених“ на
рушење, јесте слика Поглед са плаже на Титово Ужице. Много труда
је уметник уложио последњих година свог рада да сликарски савлада
ту нову панораму урбаног предела. Модернизација града и изградња
високих зграда са хладним и врлетним кулама, пуним бетона, стакла
и гвожђа, у седмој деценији, коју Бранко попут хроничара бележи, наметнула је нове проблеме у компоновању слике. Те вертикале бетона,
нове форме које су стремиле висини и нагризале првобитну концепцију старог Ужица, морале су дуже да се граде, студирају и асимилују све до оног момента док сликар није постигао јединство ликовних елемената и колористичких усклађивања. Насликан је поглед са
ужичке плаже на архитектонски комплекс нових грађевина, приликом
чега је склад постигнут вештином повезивања предњег плана слике
са удаљеном, архитектонски различитом панорамом. Ковачевић је успешно уклопио ова два потпуно различита плана, први у коме видимо
остатке старог Ужица са приземним, старинским кућама дат у јаким,
интензивним бојама црвене и зелене са наглашеним црним контура267
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ма, карактеристичним за један период сликаревог рада, и други план
који је насликан иза тог Бранковог града детињства, са архитектуром
модерног града која је променила његов првобитни изглед. План слике, приказан у позадини, сав је у бледим обрисима и измаглици сивила које је потиснуло звук боје и пикторалну архитектуру првобитног,
старог Ужица. Губи се јак колорит из првог плана, као што се губи и
оштар кратак потез бојених намаза, чиме је нестала богата фактура
и свежина доживљаја. Стиче се утисак као да сликар ове две целине
није сликао истим заносом и жаром, да су му много битнији остаци
старог града од његовог урбаног дела. У последњим година свог стваралаштва, Бранко Ковачевић је насликао велики број панорама, као
да је желео да рекапитулира дотадашње искуство у сликању ведута.
Делове града сликао је са очигледном носталгијом према Ужицу какво је некада било.

Бранко Ковачевић, Поглед са плаже на Титово Ужице, 1978, уље на платну,
80 x 95 cm, сигн: д.д. Б. Ковачевић 1978.
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Вероватно је мало сликара који су једном граду подарили толико властитог сензибилитета као што је то случај са Бранком Ковачевићем. О томе је и сам једном приликом рекао: Сликао сам Ужице кроз
старе трошне куће, мале уличице, чесме, мостове, кафане. Све је то
имало посебну душу у односу на овај данашњи бетон. Било је случајева, дођем да сликам стару кућу а грађани одмах ће: Ено слика Бранко,
мора да ће ову кућу рушити. Сликао сам панораму Ужица са Доварја,
Теразија, са свих страна...11
Слике града представљају један од значајних сведочанстава
времена у којима су настајале, на њима из године у годину пратимо промене изгледа самог градског језгра, његову модернизацију,
изградње, промене плана, подизања и рушења мостова. Посматрачу ових дела предочава се уметничко историјска прошлост читавог
краја, као и изглед Ужица кроз XX век. Стога, поред ликовне, имају
значајну историјску и документарну вредност.
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Summary

As a special group of art collections of the National Museum of Užice, the focal
point of the most important artistic achievements related to the city and the artists who
lived and created in it, we have recognized the city‘s panoramic views, the areas with
architecture, as the representationof the real space in the paintings of Branko Kovačević.
One of light motifs in the painting of Branko Kovačević, a painter who lived
and worked in Užice, was a city‘s panorama. What distinguishes this artist from others,
especially from painters of his own generation, is the insatiable thirst that the city from
which he originated and where he remained to live should be designed in an artistic way
from all possible angles, as well as the desire to leave as many poetic proofs of this unusual urban settlement as is possible, about its complex cultural history, about its happy
and unfortunate emergence and disappearance. Paintings owned by the National Museum
of Užice The motif from the Big Park II, Old town, The view from the beach onto Tito‘s
Užice, Old town of Užice show the atmosphere by which the city is redolent of, the intimacy of the corner, the warmth, but also the emotional attachment of the artist to this
motif. Inspiration was found in the city itself and its surroundings, in all those narrow,
remote streets, which at the beginning of the 21st century looked more like alleys. In the
spectrum of interest there was the river Đetinja, Old town, parts of the city called Terazije
and Carina, Zlatibor road and other parts of the city. The inclination towards the motif of
the city, made this painter one of the most reliable artistic chroniclers of the old Užice.
The pictures of the old and later modern Užice provide us with the opportunity
to get to know and see the activity and creativity of the painter who left an extraordinary
trace and marked an uplifting art scene. In addition to the artistic, panoramas of Užice
have both historical and documentary value. They are a significant witness of the past and
history, through which we can observe the transformation of the province of Užice into
a modern city.
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Батрић ВОЈИНОВИЋ
професор философије
Нова Варош

323.233:378.18(497.11)"1968"(093.3)

ШЕЗДЕСЕТОСМАШИ
Будимо реални, захтевајмо немогуће!
Парола студената Сорбоне 1968.

Једне топле пролећне вечери док сам се враћао са факултета,
аутобус је стао пре станице на скверу Студентског града, негде на углу
Радничког универзитета, око кога је била велика група расрђених студената кoји су, моткама и коцкама изваљеним из калдрме, гађали зграду биоскопа. Убрзо је стигла и милиција да из зграде избави акцијаше
омладинске бригаде који су у њој били блокирани од студената гневних што нису пуштени да уђу на коцерт „Каравана пријатељства“.
Зашто је дошло до конфликта акцијаша и студената?
...Преко магистрале која се протеже поред Студентског града
према Земуну, непосредно са јуже стране стадиона Радничког, било
је изграђено монтажно насеље за смештај акцијаша који су помагали
прављење деонице аутопута кроз Нови Београд према мосту Газела.
Акцијаши су помало радуцкали на траси аутопута а мало више љубавили по шибљу Бежанијске косе и ишли у позоришта и на разне
излете и концерте. И док су они безбрижно проводили дане у велеграду лишени свих брига, студенти су полугладни, а понеки и сасвим
гладни, спремали тешке испите и дању и ноћу. И били љубоморни на
ове азгине џабалебароше који би после подне окупирали сваки лад на
Бежанији да се од њихових успаљених јецаја није могло ни сунчати а
камоли учити – док крче црева.
Испред бригадирског логора била је постављена бина на којој
је био јарбол са заставом која се ритуално подизала и спуштала сваког
јутра и вечери и на којој су свакодневно наступали популарни певачи
и глумци. Звуци мизике су се јасно чули преко улице у Студењаку па
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су неки студенти прилазили логору да из далека слушају омиљене
певачице и певаче.
Те судбоносне вечери на бригадирској трибини је требало да
наступи „Караван пријатељства“. Тако се звала група најпопуларнијих југословенских певача који су ишли од града до града обилазећи све републике Југославије. Но, киша је спречила одржавање концерта на отвореном па су се певачи преместили у биоскопску салу
Радничког универзитета, са друге стране Студењака, да певају само
бригадирима. У сали није било места за студенте који су покушали
да насилно уђу у њу због чега је дошло до кошкања, свађе и на крају
туче. у којој је неки бригадир мотком тешко повредио једног студента
који је одвезен у болницу.
Убрзо се пронела вест да је „наш колега преминуо“. Та гласина
је долила уље на ватру и потпалила жељу за осветом која се претворила у рушилачки напад на зграду у којој су се скривали бригадисти.
Пошто је срушена летња башта од бетонских блокова прешло се на
рушење прозора и врата, због чега су бригадисти животно угрожени
и, на смрт престрављени, побегли на таван. Шта је било са певачима,
остало ми је непознато.
Да би бригадире спасила од студентског линча дошла је милиција са неколико аутобуса градског превоза да их евакуише из опасне
зоне и да са ватрогасним цистернама растера демонстранте. Но, пре
тога је требало студенте потиснути што даље од зграде која је била
опкољена стотинама студената. Милицајци су ишли у колони са свом
опремом, према улазу опкољене зграде, кроз масу студената. Чули су
се узвици: „Уа Милиција!“ И чим је милиција почела потискивати
студенте, они су се наоружали коцкама којима је била калдрмисана
улица између Студењака и Радничког. Једни су вадили коцке, други
их носили у зону „ратних“ операција а трећи гађали милицију. Што
се тиче шмркова на њих нико није ни обраћао пажњу.
Тадашња милиција није имала штитове и панцире, осим пендрека и кацига па је била врло рањива. У том обрачуну није повређен
ни један студент, јер полицајци нису успевали да их стигну и опендрече док су студенти врло прецизно погађали милицајце као глинене
голубове. У том обрачуну је повређено преко 40 милицајаца, такорећи
целокупна милиција са Новог Београда, која се после пораза повукли
са бојишта. (Преко ноћи је стигло појачање београдској милицији из
целе Србије).
Студенти су клицањем славили своју велику победу. Неки су се
повратили и демолирали бригадирско насеље и „заробили“ дежурне
бригадире са којима су збијали шегу.
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И кад је изгледало да је све свршено, из правца Земуна се зачуло завијање сирена после чега се појавила једна необична цистерна
која се кретала полако у правцу Сквера, са циљем да на демонстранте
удари с бока. Ја сам у тој операцији препознао опасност која прети да
угрози „револуцију“. Стао сам иза угла кафане „Џакарте“ преко пута
Сквера и са великим каменом на рамену чекао кад ће се „непријатељ“
приближити, а тада сам камен хитнуо у кабину. За овај подвиг сам био
као богомдан јер сам још од другог разреда гимназије на вашарима
увек побеђивао у бацању камена с рамена. Кад је моја граната улетела
у кабину, погасила су се сва светла у њој и цистерна је стала. Један
други студент је ишчупаним саобраћајним знаком полупао светла на
кабини а онда је скочио и отворио кабину. Ја сам исто учинио са своје
стране, али када сам погледао унутра – кабина је била празна и у њој
није било људи осим њихове ватрогасне опреме. Као „ратни трофеј“
узео сам шлем и две беле рукавице. Колега је покупио неке друге реквизите. И док сам разгледао трофеје, неки старији човек, који је то
посматрао испред „Џакарте“, рече врло одсечно: „Баци то, кукала ти
мајка! Ако ти то нађу, убиће те!“
Ја сам га, не размишљајући, послушао и „трофеје“ бацио у
жбуње живе ограде.
Маса је неутрализовану цистерну одгурала преко Сквера све
до мензе са намером да је запали1. Одврнули смо вентиле из којих је
потекла нека тамна течност непријатног мириса која није могла да
гори јер је служила за гашење пожара. Вентили су поново заврнути а
цистерна с муком изгурана на Сквер, „да не загађује град“.
Познати „тучароши“, од којих је дрхтао Студентски град, нису
учествовали у борбама са милицијом већ су искористили гужву да
полупају стакла на оближњим продавницима и разбију сандуке за
сладоледом да би узели пиће и слаткише. Једино се они никад нису
разочарали у „револуцију“.
После краћег ликовања, на цистерну се попело неколико студената међу којима сам препознао колегу са групе Рајка Ђурића који је
одржао краћи говор и рекао да треба да „идемо на Београд и тражимо
ванредно заседање Савезне скупштине“. Студенти су с одушевљењем
прихватили ову идеју и кренули „на Београд“. Ја сам се попео на
цистерну и ухватио се за неку противпожарну справу сличну топу.
Возач цистерне је био врло неискусан па је цистерна стално трзала
да смо се једва одржавали да не попадамо. Цистерна је била на челу
То је била једина таква противпожарна цистерна у Југославији. Очигледно да је
могла да се креће навођењем.
1
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колоне док се иза ње кретала велика река бесних људи која је заузимала целу улицу и околне тротоаре а чији се крај није могао видети. Викало се оно што је коме било на души. Али најчешћа парола
је била: „Доле црвена буржоазија!“ Полетела је и понека каменица
у правцу „буржоаских“ станова, а преврнута су и понека луксузнија
„буржоаска“ кола. Ја сам се осећао као Ханибал који води своју огромну армију да освоји Рим. Понела ме плима одушевљења па је сасвим испарио мој урођени скептицизам што ме је тих дана могло скупо
да кошта. Али што је најгоре из тога нисам извео поуку за будући
живот. Остао сам наиван и искрен због чега сам добио много удараца
у животу, о чему не могу да мислим без стида и горког кајања. Често
сам због љубави према идеалима испадао себи највећи непријатељ.
Овај тријумфални марш је изненада зауставила милиција испред „подвожњака“, у непосредној близини Савезног Већа. Пролаз
испод подвожњака којим је пролазила пруга био је блокиран паркираним камионима (док су иза њега, према неким каснијим сазнањима,
била постављена митраљеска гнезда). Причао ми је један цимер наредне године, који је тада служио војску у Београду, да је због демонстрација био месец дана у тенку. Био је врло огорчен због тога, био
је спреман да нас гази и пуца да смо којим случајем били успешнији.
То ме је зачудило и уплашило, јер смо могли бити самлевени као кинески студенти на Тјен а Мену, само да нас је послужила срећа да
пробијемо барикаду испод подвожњака и спроведемо свој замишљеним план. Тако бисмо скупо платили порез наивној вери у социјалистичку хуманост.
Кад смо се приближили подвожњаку на тридесетак метара,
приметили смо да је пругу запосела милиција која је искористила
њен доминантан положај. Даље се није могло без крви... Милицајци
са подвожњака су строго и одлучно наређивали да се одмах вратимо
иначе ће пуцати. Иза њих је било Савезно Извршно Веће Југославије
које би, да је одбрана попустила, било заузето.
Студенти су били огорчени јер су неочекивано прекинути у
свом великом походу и без силе нису помишљали да се повуку. Да
би испробао одлучност милиције да изврши претњу, један младић је
загрљен са девојком пошао према подвожњаку. Али после десетак корака, милиција је „заљубљени пар“ засула каменицама са пруге па су
љубавници једва доклецали назад. Дакле, није било шале!
Обрачун је био неминован. Стајали смо једни наспрам других
као две постројене војске чекајући ко ће први да крене. А онда се из
густе групе студената зачуо пуцањ пиштоља. Вероватно је пуцао неки
милицијски доушник којих је био пун Студењак. За њих су на сваком
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спрату биле резервисане собе које нису плаћали. Један од њих ми је
поверио да их је било око сто. То су били већином пропали студенти
који су ишли у Трст да шверцују робу па су увек били најбоље обучени и могли су да водају добре „рибе“, све док не би добили неки
„добар“ посао где се ништа не ради.
Некоме је синула идеја да се запали цистерна и гурне низ низбрдицу према подвожњаку како би нам њена експлозија прокрчила
пут према Извршном Већу. Ми који смо били на цистерни сишли смо
доле и подигли поклопац мотора, а онда је један студент свукао своју
белу јакну, умочио је у гориво и запалио. Ја сам то исто учинио са
џемпером. Ватра је букнула а цистерну обавио пламен и дим док се
она полако кретала на лер као бакља низ благу низбрдицу према подвожњаку.
О њеној судбини смо сазнали касније из новина (ударила у
стуб, преврнула се и сагорела), јер је у том тренутку неко издао команду па су сви милицајци потрчали низ насип пруге према нама пуцајући из пиштоља. Ми нисмо знали да ли пуцају у нас или преко
нас. Окренули смо се назад бежећи према Студењаку. Нисам осећао
страх, али сам бежао трчећи не нарочито брзо. Нека милиција нас је
напала и из правца у коме смо се повлачили, па смо се раздвојили на
две групе. Једна група је бежала према згради Општине Нови Београд а друга према Земуну. Ја сам бежао према Новом Београду неким
пружним усеченим колосеком. Кад смо дотрчали до зграде Општине,
непотрошене коцке смо сасули у њене стаклене фасаде. Мало смо демолирали и неку школу у њеној близини, „да нам се ђаци придруже“,
како је неко рекао. У том тренутку сам приметио неки камион, стао
сам испред њега раширених руку. Он се зауставио и нас неколицина
смо се попели на каросерију и рекли возачу да нас вози у Студентски
град, што је он и учинио без противљења.
Кад смо стигли у Студењак увукли смо се у собе, угасили светла и из мрака гледали шта се збива. Била је прошла поноћ. Полицијске
патроле су непрекидно крстариле око Студењака док су са наше разгласне станице емитоване борбене песме као да ће почети рат: „Листај горо, цветај цвеће, Црна Гора у бој креће“, и сличне.
Док смо ми гледали шта се догађа око Дома, неко је радио целе
ноћи: правио транспаренте, писао захтеве студената, припремао тактику даље борбе, спремао ватрене говоре, јер, куцнуо је час!
Чим се разданило, Разгласна је објавила вест да су се професори Београдског универзитета, чим су сазнали за догађаје у Студентском граду, састали на ноћној седници неког универзитетског органа
(не сећам се ког) и донели одлуку да Универзитет ступи у штрајк у
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знак подршке студентима осуђујући дивљачко насиље полиције, тражећи да се сви ухапшени студенти пусте из затвора...
Та подршка нам је много значила и унела је још већу борбеност у срца студената. Уследио је позив за окупљање испред четвртог блока где ће се студентима обратити делегација професора која је
дошла да нам пружи подршку у име Универзитета. Било је то неколико професора са Пољопривредног факултета из Земуна. Сећам се
да се један презивао Лековић, запамтио сам то презиме јер је из мог
краја. Професори су у својим говорима осудили поступке милиције
и позвали студенте на „мирне демонстрације да се не би пролила ни
једна кап студентске крви“. Саветовали су нас да не носимо никаква
„борбена средства“ осим транспарената. Међу говорницима опет се
нашао Рајко Ђурић2, који је, после проведене ноћи у затвору, цитирао
Његоша.
Узели смо исписане транспаренте и пошли истим улицама као
и претходне ноћи, према подвожњаку. Ја сам са једним колегом носио
велики транспарент на коме је писало: „Доле убица Бугарчић“. Бугарчић је био шеф милиције града Београда. Кретали смо се полако
по врло врелом дану, мирно и ништа не слутећи. Неки су ради веће
сигурности на челу колоне носили велику Титову слику верујући да
им се са Титом „на челу“ не може десити никакво зло.
Док смо пролазили поред демолиране зграде новобеоградске
општине, приметили смо да је испред ње постројена једна милицијска формација. Испред подвожњака је милиција била постројена
у облику слова „П“ а ми смо наивно, као овце у тор, ушли у то полицијско плаво слово „П“. Било је врло вруће, сунце је жестоко пржило
наша темена а хеликоптери надлетали скуп. Милиција нам није дала
да се раширимо изван коловоза како би нам густо сабијеним било што
теже, рачунајући да ћемо због исцрпљености временом одустати и
вратити се у Дом.
Неколико професора који су били са нама покушавали су да
преговорима са руковадством милиције обезбеде пролаз у Београд,
али узалуд. Преговарачи су се смењивали, сати су пролазили а нестрпљење је све више расло али се студенти, упркос свему, нису разилазили. Било је прошло подне када се појавила Владина делегација да
нам се обрати и да нас одврати са погрешног пута. Пошто су студенти
„заробили“ један камиончић, он је постао „трибина“ са које се гово–
Рајко Ђурић је по завршетку факултета био новинар Политике, али је због једног
текста о Титовој умешаности у чистке српских комуниста у Москви истеран с посла. Доста се бавио питањем Рома, па је једном био изабран и за Председник свих
Рома света.
2
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рило. Прво се студентима обратио Мики Стаменковић, буџа, чије се
функције више не сећам. Студенти су га одмах извиждали па је после
неколико речи побегао са „трибине“.
Кад се појавио Вељко Влаховић, Црногорци, којих је у Студењаку било много, почели су да скандирају: „Вељко, води нас!“,
„Вељко, сети се Шпаније!“ Вељко је отирао зној са чела и као да се
нешто мучио и двоумио. Да бих га боље чуо, пробио сам се према средини улице где се налазила „трибина“ са које је говорио Вељко. „Другови, ви се борите за исте идеале за које сам се ја борио у Шпанији!“
Опет је уследио аплауз и узвици: „Вељко, води нас! Вељко,води нас!“
„Ви сте добра и напредна омладина“, настави Вељко, „највеће
богатство нашег друштва. Сви ваши захтеви су оправдани и сви морају бити испуњени. И зато немате потребе да демонстрирате и
губите време. Вратите се вашим књигама и полагању испита. Тако
ћете најбоље помоћи и себи и нашем самоуправном друштву које има
механизме да на сваки изазов и неправду одговори мирним средствима. Па зар код нас није власт радничке класе?“
У том тренутку на камиону се појавио и студент социологије
Владе Мијановић из Требиња. Владе је био апсолвент социологије,
висок, мршав, црних скоро састављених веђа и ватрених очију чиме
је неодољиво подсећао на Карађорђа.
„Другови, не слушајте лажове!“, викнуо је Владе Вељку у лице.
„Лагали су нас двадесет година! Опет ће нас слагати! Зато јуриш! Јуриш!“3
Викао је Владе претећи прстом и севајући очима. Због тог херојског чина Владе је добио надимак „Владе Револуција“. Није било
тога ко се није задивио његовој храбрости и ко би одбио да га следи.
Влаховић је негде нестао у гужви милиције и студената, вероватно су га његови невидљиви пратиоци изнели ван опасне зоне.
Студентски редови су се заталасали напред па је милицијски
кордон почео да попушта и за длаку је издржао. У том судном часу
неко је командовао: „Удри!“ Сви милицајци су распалили пендрецима,
што су најжешће могли, по младим, голишавим, ничим заштићеним
телима девојака и младића. Истовремено се разлегао прасак десетак
шок бомби од чега се све заковитлало, смрачило и засмрдело. Неко је
викнуо: „Сузавац!“, што је изазвало велику панику међу студентима
Тих дан штампа је објављивала како Американци користе сузавац у
Вијетнаму, што је наша влада осуђивала као крајње опасно и нехумано
Касније је створена легенда да је Влаховић зауставио демонстрације, што је чиста
лаж!
3
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хемијско оружје. Ко зна колико сам потписао петиција против тог
рата и сузавца. А види сад! Самоуправљање и сузавац!!!
Из метежа обавијеног димом сузавца, чуло се кашљуцање загушених, тупи ударци пендрека и јауци премлаћених. Нико није знао
шта да ради, осим да бежи. А бежати је било скоро немогуће јер су
студенти били густо сабијени једни уз друге а милиција је тукла са
три стране. Извукли би једнога из масе а онда би га њих тројица тукли све док је било душе у њему, све док не падне у прашину, а онда
би га прегазили цокулама и прешли да „обрађују“ следећег. Но, ја
то нисам видео нити сам знао шта се стварно догађа иза мене. Бежао сам гледајући само напред и пазећи да некога не нагазим, па сам
више скакутао у месту, него што сам трчао. Наједном сам осетио да
ми је неко стао на пету и да ми се једна ципела потпетила, тада сам
се окренуо да је наместим и видео ужасан призор: Двојица грмаља са
шлемовима ухватили су једну нежну девојку: један за једну а други за
другу руку и тргнули је на две супротне стране, док ју је трећи крвнички ударио по стомаку и викао: „И ти си, курво, дигла п...у против
државе!“ Несрећна девојка је крикнула и пресавила се као да је од
гуме и скљокала на пут, не дајући више гласа од себе. Милицајци су
је немилосрдно прегазили цокулама па је остала у прашини иза њиховог ешалона. Тада сам приметио да је цело поље у позадини било
прекривено великим бројем пребијених и прегажених тела која су се
копрцала у прашини без снаге да устану. Призор ме подсетио на Косовско поље после завршене битке са Турцима, али без Косовке девојке. Био сам слеђен јер сам био следећи на реду за пребијање.4
Суочен са страшним призором страдања добио сам неку натприродну снагу и окретност, а изгубио обзирност па сам прегазио
многе испред себе, који нису видели што и ја, и нашао се на пустој
улици којом се кретао неки камион. Стао сам испред њега и раширио
руке као и претходне ноћи. Он се зауставио да се попнем на карасерију. Кад сам се попео, довикнуо сам возачу да вози у Студентски
град. Тако сам правим чудом и по други пут избегао батине. Сам Бог
ме је у последњем тренутку спасио.
Обрачун милиције са студентима 1968. код Подвожњака, иако је трајао свега петнестак минута, био је далеко крвавији од оног 9. марта на Тргу Слободе, и по броју
пребијених и по суровости милиције. Само што то нису снимале камере и што је све
брзо заташкано, а пребијени нису ни својима причали шта им се десило да их не би
секирали. Милиција никад није признала да је пуцала на студенте јер се то десило
ноћу изван града, без сведока, мада су испаљене стотине метака. И морам признати
и да је један студент пуцао и то први. Вероватно је то био човек УДБЕ којих је у
Дому било много.
4
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Биланс сукоба је био преко 150 пребијених који су смештени
у болнице. Већину су чиниле девојке. Милиција је према њима била
суровија. Истина је да су неке девојке показивале већу храброст од
мушкараца.
После подне у Студентски град је стигао камион са изгубљеним ципелама и женским ташнама које су искипане испред мензе.
И ја сам покушао да нађем своју. Скоро све су биле исте, еспадриле
драп боје, па се проналажење ципела сводило на проналажење броја
који се може обути. Док смо узалудно тражили своје ципеле по гомили која се све више ширила, личили смо на кокошке које чепркају по
буњишту.
Радио је наставио свој револуционарни програм. Успостављена је и „студентска стража“ око Града, да нико без индекса не би
могао ући у Насеље. Била је то „стража“ са лозинкама као у војсци,
само без оружја, тако да је могла да заустави само ненаоружане цивиле, најчешће родбину студената. Милиција ниједном није покушала
да уђе у насеље, јер није ни имала потребе, јер је сва обавештења
добијала од својих бројних шпијуна из реда студената. Саобраћај је
поред Студењака, због разроване улице, био обустављен, па смо у Београд ишли преко Земуна да бисмо дошли на факултет. Кад сам се
увече некако пробио до Студентског трга, он је био закрчен тролејбусима и народом који је слушао говоре студената са терасе Капетан
Мишиног здања. Унутра нисам могао ући јер нисам понео индекс.
Све сам посматрао са трга, из масе народа која се стално увећавала.
Неки говорници су говорили и са тролејбуса. Претучени студенти су
са терасе показивали обнажена леђа ишарана пендрецима, на шта се
народ ужасавао говорећи да „то не чини ни Франко у Шпанији“. У
народу се ширио страх, неизвесност и радозналост у исто време. Али
су скоро сви подржавали студенте. Довољно је било имати студентску
значку на реверу па да те таксиста вози џабе где год пожелиш. У свим
аутобусима јавног превоза одвијала се политичка трибина на којој су
подржавани захтеви студената и осуђиван ненародни режим. Ако се
неко и усудио да јавно наступи против студената, убрзо би био ућуткан. Али је штампа, као и увек, лагала: „Студенти подметнули мину
у фабрици трактора да би уништили оно што је наша радничка класа с муком изградила“, итд.
Протести су се пренели са улица и тргова у дворишта и аудиторијуме факултета. (Тада је Универзитет уживао аутономију па милицији није било дозвољено да улази у зграде факултета.) Најзанимљивије је било на Филозофском факултету пошто су његови професори
и студенти били идеолози и вође целога покрета, а погодно је било
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и то што је имао велико унутрашње двориште, где је, међу столетним липама у цвету, монтирана говорница. На импровизованој бини
и дању и ноћу су се смењивали говорници. Говорници су, поред професора и студената, били и многи песници, глумци. Сви су осуђивали
режим и подржавали студенте. Професор Никола Милошевић је, сваког дана, у одређено време, са много ироничних жаоки, анализирао
писање штампе разобличавајући њене лажи. Једном нас је посетио и
глумац Љуба Тадић у фармеркама; сео је на асвалт испод једне липе
у дворишту и нама неколицини студената рекао: „И ја сам имао користи од оног бившег социјализма, али се овако даље не може! Ово се
мора променити.“ Али кад је ствар пропала, он је у неком рециталу
опет декламовао: „Тито! Тито! Тито!“
Многима се, тих дана, у стању еуфорије, погрешно учинило
да ће се десити нека велика промена, па су пожурили да се на време
престроје и прилагоде нечему што ће доћи, мада без јасне представе
шта би то могло бити. То су још мање знали демонстранти: знали су
шта неће али не и шта хоће. Једина јасна идеја је била уравниловка.
Нешто слично као што је било у Кини. Али је сама атмосфера била
романтична. Млади су уживали у чињеници што су против.
Нама који смо се забарикадирали на Филозофском стизала је
помоћ у храни и цигаретама тако да нисмо морали да излазимо. Било
је дирљиво видети професоре како у наручју носе храну (виршле, јогурт и цигарете) и деле је студентима. Ту смо слушали говоре, читали
саопштења и ванредна црвена издања „Студента“, спавали... Тако смо
по цео дан и ноћ проводили на факултету. Често се дешавало да неко
лешкарећи сагуби новчаник. Ко би га пронашао, тражио је власника
преко разгласа... Сви су дисали једном душом. У тим тренуцима ми
се чинило да је комунизам стварно могућ. Касније сам схватио да та
илузија може да траје врло кратко као ванредно стање у тренуцима
угрожености, док не прораде мотиви прљавих себичних интереса, а
онда се солидарна хомогена заједница цепа и дели на непомирљиве
појединце и групе.
Човек може да превазиђе самог себе али не за дуго, ако није
светац или велики филозоф. А ми са Филозофског смо били какви
такви филозофи. То потврђује и чињеница да се Студентски протест,
после Титовог говора, брзо распршио, осим мале изоловане групе филозофа која је до краја остала упорна годинама, упркос притисцима.
Међутим, ни сви наши професори нису били против титоизма, тако
да је половина њих остала лојална режиму.
За мене су то били најузбудљивији дани у животу, јер сам дисао пуним плућима и осећао се као слободан човек. Тај дах слободе
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никада није утрнуо у мојим грудима. Он ми је давао храброст да се
одупрем свим понижењима која носи живот, али и да западнем у неприлике.
После петнаесетак дана револуционарне еуфорије, колико је
трајао штрајк на Универзитету, долази „отрежњење“ и понижење. Говори Тито преко радија и у свом говору подржава своју „напредну
омладину“ и њене оправдане захтеве, обећавајући да ће дати оставку
ако се они не испуне. А онда пред студенте излази ректор, Драгиша Ивановић, комесар Саве Ковачевића са Сутјеске, иначе познат по
томе што је побијао теорију релативитета, јер се као буржоаска није
слагала са законима дијалектичког материјализма. Рођени демагог.
Кад су почеле демонстрације, ректор је био у Немачкој а Тито на Брионима где су се састали и смислили сценарио како да умире студенте
и угуше покрет. Чим је завршен Титов говор, на тераси четвртог блока, пред неколико хиљада окупљених студената, појавио се ректор и
боемски скинуо мантил бацивши га на под терасе и узвикнуо: „Друг
Тито је с намааа!“
После ове фразе, проломио се аплауз одушевљења.
„Друг Тито нас у свему подржава!“
Опет аплауз.
„Друг Тито је наша изрешетана застава са Сутјеске!“
Најжешћи аплауз.
„А сад, другови, после ове победе, треба да се се вратите да учите, пошто више нема ни једног разлога за протесте јер ће сви ваши
захтеви морати бити испуњени, јер вам је то гарантовао лично Друг
Титооо!“
На помен „учења“ изостаде аплауз, што ректора зачас збуни,
али се он брзо снађе као прави демагог и настави:
„Али више неће бити оног старог, конзервативног универзитета! Од данас ће свеки студент моћи да полаже испит кад то он жели.
Нема више испитних рокова и административних заврзлама.“ После
овог апсурдног обећања зачу се млак апалуз.
„А сад, у част ове велике победе, да заиграмо наше славно козарачко коло. И ректор је повео коло по прашини игралишта између
припремљених логорских ватри, које је вијугало као змија између студентских блокова губећи се иза углова заједно са играчима и њиховим
надањима. То је било сведочанство да је моћ партизанске демагогије
још сачувала своје отровно дејство на огромну већину народа.
После Титовог говора, протест је брзо спласнуо и свео се на
само неколико факултета: Филозофски (групе за филозофију и социологију), Филолошки и две академије. Тада су почела прогањања про281

Батрић Војиновић, професор философије
фесора и студената са Филозофског. Студент Владо Мијановић „Револуција“ био је у затвору неколико пута, као и његова девојка. Осам
професора дисидената је искључено из Партије, али Савет факултета,
упркос свим притисцима, никако није хтео да изгласа њихово искључење из наставе, па су они предавали још неколико година све док није
промењен један члан Устава Србије по коме Скупштина Републике
може да суспендује „неподобне“ професоре. А онда је под притиском
Титових пријатеља са Запада, за дисиденте направљен „Институт за
филозофију и друштвену теорију“, где су суспендовани професори
писали и објављивали шта су хтели, само да не буду међу студентима,
што је трајало све до деведесетих година када се из Института испилила политичка опозиција, пре свега Демократска странка.
Ја нисам био у затвору, због чега сам се понекад стидео, али
сам цео будући живот као „обележен“ провео у некој врсти кавеза
чије жице нисам јасно видео, али сам осећао како ми се усецају у
душу.
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Валентина ЗЛАТАНОВИЋ МАРКОВИЋ
др филолошких наука
Медицинска школа, Ужице

61:929 Вуксановић Д.

СЕЋАЊЕ НА ДОКТОРА ДРАГОМИРА
ВУКСАНОВИЋА (1942–2017)
Сви ми умиремо једном, а велики људи по два пута – једном кад их
нестане са земље, а други пут кад пропадне њихова задужбина.
Иво Андрић
Познате речи Иве Андрића увек
подсете на чињеницу о трајању дела великих људи који су се уздигли високо
својим моралним квалитетима, својим
стручним и преданим радом, својом племенитошћу и добротом. Такав је био доктор Драго Вуксановић. Њега смо могли
по господству познати. А господин је врлински човек, онај који поседује дарове
простосрдачности, одговорности, смерности, поштовања, саосећања, одважности, уредности, брижности, суптилности. Глас таквих људи, ако се одлуче
за јавно говорење, далеко се чује. Дела
Др Драго Вуксановић на својим таквих људи видљива су, велика и трајпрофесионалним задацима
на, и јасан су путоказ свима који, оства(лична архива др Наташе
рујући себе, на најбољи начин помажу
Ђурковић)
другима. Сложићемо се да су такви људи
ретки, али да их препознајемо међу нама и да смо готово сигурни да
свет опстаје, упркос злу, само зато што они постоје. Када се њихови
животи угасе, остаје сазнање и утеха да њихов траг треба следити као
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смерницу достојну дивљења, поштовања и јасног пута који води у избављење од пролазности и пропадљивости. Такав је био пут доктора
Драга Вуксановића. Они који су га са тугом испратили пре десетак
месеци, у децембру 2017. године, остали су утешени чињеницом да
је његова душа нашла смирење, а да су њихови животи надахнути
потребом да пред временом одбране лик и дело овог великог човека.
На том путу је, засигурно, његова ћерка Наташа Ђурковић. Она је
педијатар субспецијалиста неонатологије. Последње четири године
обавља посао начелника Одељења неонатологије у Ужичкој болници.
Довољно је да то знамо па да схватимо да је љубав према неонатологији и према људима доктор Вуксановић пренео и на своју ћерку...
На комеморативном скупу који је уприличен у Ужичкој болници, посвећеном др Драгу Вуксановићу, опраштајући се од блиског сарадника, доктор Милош Божовић, директор ЗЦУ, присутне је подсетио
на посвећеност доктора Вуксановића свему што је требало урадити,
на перфекционизам који није допуштао површност, на човечност свог
колеге у пружању помоћи пацијентима, сарадницима, колегама... И
аутор ових редова може посведочити речи доктора Божовића на основу личног искуства... Неизвесност коју мајка проживљава док се њена
беба налази у инкубатору, у сусрету и разговору са доктором Драгом
Вуксановићем лако се претвара у веру да ће беба бити добро јер се
„беба осећа најсигурније само у мајчиним рукама“... Његове речи су
у том тренутку отклониле страх и постале су лек. Његове очи биле су
израз човека који живи оно што говори и ради. У њима је била истина
потврђена његовим знањем, стручношћу, искуством. Израз лица био
је благ, откривао је добродушност и смерност, топлину бића и отменост која плени. Такви тренуци се памте целог живота. Такође, са
великом радошћу, памтим тренутак обележавања Српске нове године
у ужичком Породилишту, 2006. године, по његовој пажњи и поздраву,
приликом обиласка соба у којима су биле мајке са својим бебама. То
није било правило нити обавеза дежурног лекара. У питању је однос
човека према мајкама и деци. Лепа реч, у тој ноћи када се слави живот
са вером да ће будућност бити боља, изузетно је пријала, нарочито
зато што ју је упутио др Драго Вуксановић, велики познавалац људске психе. Негде се чула тиха музика, смех и разговор здравствених
радника... За то време, доктор Вуксановић је био са својим пацијентима...
Ово није једино сећање... Ево неколико речи о атмосфери на
једном од стручних скупова на Тари... Моји ученици казују стихове,
певају и глуме. Доктор Вуксановић брине о свима и свему. Срдачан је
са гостима који учествују на стручном скупу, професионалац у свом
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послу, беспрекоран у организацији... Побринуо се да гости добију поклоне као израз сећања на боравак у овом крају... Похваљује ученике
за наступ, захваљује професорки... Био је човек који је увек мислио
о свему и свима. Начин на који је разговарао са људима покретао је
и друге људе, зато што у његовом изразу и држању није било ничег
формалног и извештаченог. Ведрог лика, динамичан у покрету, јасан
у изразу, пленио је својом појавом и присуством. Његови сарадници
су желели да буду од помоћи у сваком тренутку. Подстицао је људе да
напредују, да се усавршавају, да буду вредни и упорни. Зато су његове
колеге осећале сигурност у раду са њим. Зато је, и по одласку у пензију, његова помоћ била потребна и значајна.

Др Драго Вуксановић са својим унуцима
(лична архива др Наташе Ђурковић)

Родио се 18. јула 1942. године у Дријенку код Колашина, као
шесто дете. Уз мајку Милену (рођена Бојић) и оца Ђура Вуксановића,
у бројној породици, која је основ сваког здравог човека, стичу се и
негују све праве вредности. Усвојио је то правило у раном детињству
негујући најчистије облике живота и рада у свом школовању, стручном усавршавању, преданом раду... После завршене основне школе у
Колашину и Гимназије у Никшићу, Медицински факултет је студирао
и завршио у Београду, 1968. године. По завршетку студија, почео је да
ради у Општој болници у Ужицу. До специјализације је радио на ин285
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фективном, неуропсихијатријском, пријемно–ургентном и интерном
одељењу. Специјализацију из педијатрије, са посебном едукацијом
из неонатологије, завршио је 1975. године и постаје један од првих
неонатолога у Србији. 1976. године, при служби за гинекологију и
акушерство оснива одсек неонатологије, а 1979. године Центар за угрожено и недошено новорођенче. Доктор Вуксановић је, 1985. године, основао службу неонатологије са два одсека – одсек физиологије
новорођенчета и одсек интензивне неге угроженог недонешеног новорођенчета. Ова служба збрињавала је и физиологију и патологију
новорођенчета у десет општина Златиборског округа, као и у општинама северне Црне Горе и источне Босне. Доктор неуморно ради на
развијању кадра и едуковању колега. Бројна постигнућа су обележила
његов плодан професионални век:
– Уводи тимски приступ реанимацији новорођенчета;
– Уводи затворени систем ексангвино трансфузије, 1975. године;
– Међу првима у Србији уводи скрининг тестове на фенилкетонурију и хипотиреозу;
– Уводи систем савременог праћења ацидобазне равнотеже и
електролитног статуса новорођенчета;
– Уводи систем континуиране инфузионе и фототерапије и систем катетеризације;
– Уводи транспорт „ка себи“ са комплетним тимом и специјалним санитетским возилом и комплетном опремом за транспорт;
– Отвара одсеке за интензивни надзор угроженог новорођенчета
у болничким породилиштима у Пријепољу и Прибоју и ванболничком породилишту у Сјеници.

Др Драго Вуксановић на својим
професионалним задацима
(лична архива др Наташе
Ђурковић)
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Од превођења у нови болнички блок, од 1988. године, доктор
Вуксановић је развијао Службу неонатологије. Употпунио је кадар и
у новој поставци је имао одсек физиологије новорођенчета, одсек за
збрињавање угрожене и недонешене новорођенчади, одсек за интензивну терапију и негу и Frendly baby
hospital. Такође, доктор Вуксановић
је успешно сарађивао са факултетима у Београду и Нишу, на постдипломским студијама. Објавио је
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више од осамдесет стручних и научних радова. 1985. године добио је
звање примаријуса. Као директор Опште болнице у Ужицу, од 1996–
1998. максимално се ангажовао на унапређењу и организацији свих
служби. Посебну пажњу посвећује увођењу нових дијагностичких
процедура. У сарадњи са Здравственим центром интензивно је радио
на адаптацији и опремању радиолошке службе и набавци ЦТ апарата.
У рад и едукацију кадрова укључио је преко двадесет професора –
консултаната са Клиничког центра Србије и Војно–медицинске академије. За време трајања његовог директорског мандата одобрено је
40 специјализација и 20 ужих специјализација, што говори о његовом
визионарском делању. Радио је на томе да се стекну услови за формирање клиничко–болничког центра.
Функцију председника подружнице Српског лекарског друштва
(СЛД) обављао је од 1990–1999. Његов стручни и људски ауторитет је
у тим тешким временима омогућио
унапређење струке и организације
здравствене заштите у Златиборском
округу, али и шире. Такође, учествовао је у раду Председништва перинатолога Србије и Југославије, Председ- Др Драго Вуксановић на својим
професионалним задацима
ништва Српског лекарског друштва,
(лична архива др Наташе
Експертског тима за интензивну теЂурковић)
рапију у педијатрији, Председништва
педијатара Србије. Поред ових признања, значајна су и: Орден рада
са сребрним венцем, 1983, Повеља Опште болнице за изузетан допринос у раду и развоју болнице, 1994, Повеља СЛД за организацију
здравствене службе, 2000. године... Пензионисан је 2005.
Лична импресија на почетку овог записа са подацима из биографије др Вуксановића и подацима који се тичу његовог професионалног живота, само су делић његове грандиозне фигуре, његовог
стваралачког потенцијала и људске ширине. Његова породица, супруга Светлана, деца – Наташа, Јелена, Предраг и унуци – Вук, Сташа,
Ива, Јагош, Андрија и Милош, фамилија и његови пријатељи, били су
извор радости и надахнућа за све животне позиве и изазове. Супруга Светлана је била највећа подршка. Са њеним одласком (упокојила
се у фебруару 2016. године) доктор Вуксановић доживљава велики
неспокој и празнину. Најближи су знали да „он просто није могао да
живи без ње“ иако је достојанствено носио терет живота и увек имао
умирујуће речи за патње других људи. Храбро је подносио и болест,
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не оптерећујући никога. И у таквим тренуцима, у њему је поносито
одзвањао одјек минулих дана дечачког ратног периода, наслеђеног
поноса и пркоса храбрих предака, речи Хипократове заклетве, дани
великог прегнућа и стварања, заноса и радости у оквиру породице,
и звуци новог доба у коме ће стасавати и своје животе градити генерације његових потомака... Верујем да ће умети да узврате на прави
начин јер су оплемењени великом љубављу једне дивне породице.
Доктор Драгомир Драго Вуксановић умро је 21. децембра 2017.
Сахрањен је 22. децембра 2017. године на гробљу Доварје у Ужицу.
Од суочавања са смрћу почиње да се одмотава клупко живота и сумирају се резултати... Чини се да тачка смрти једног човека одређује
његово место у трајању. О томе су писали велики и умни људи. А
доктор Вуксановић је имао богат живот, у једном – неколико живота...
И његово место је заслужено и достојно поштовања.
Овај малени свитак представља помен како би се историјска
улога др Драга Вуксановића у развоју ужичког здравства отргла од
заборава. Много су већи они невидљиви записи бројних породица
које нежно чувају лепу успомену на велико и племенито дело доктора
Вуксановића.
*
Захваљујем др Наташи Ђурковић на уступљеном материјалу и
фотографијама из породичне збирке, као и др Милошу Божовићу за
податке о професионалном раду др Драгомира Вуксановића.

Ужице,
Мала Госпојина,
21. септембар 2018.
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ВРЕМЕ КАО МОРА
Људи су више синови свога времена него својих очева.
Марк Блох
Срећан човек не гледа на сат.
Грибоједов
Онај ко прича о срећи има често тужне очи.
Луј Арагон
Трка с временом је душевна мора људи данашњице јер је „владање“ временом услов опстанка у суровој утакмици престижа чију
есенцију сажима крилатица: Време је новац. Људи смишљају тактику
како да се изборе с временом као да је у питању непријатељ који се по
сваку цену мора победити или ће људи у противном пропасти. Заточеници модерне „цивилизације жеље“ више стрепе да их не „прегази
време“ него да их не прегази аутомобил. Мислећи на оно прво, многи
су се стварно нашли под точковима. И док се губитак трке с временом
сматра животном трагедијом, губитак живота у тој трци је „несрећан
случај“. Зар не постајемо смешни ако не искористимо тренутак који
време диктира? Најнеразумније је ако се крећемо против тренутка
који време диктира у нашим животима. У том случају време ће нас
прегазити и још побећи са места несреће. Што се редовно догађа.
Међутим, што се више труде да „ухвате корак с временом“,
људи утолико више брину и стрепе тонући у апатију и чамотињу. Да
је прошло време узалудно изгубљено, сазнање је које ужасава, од кога
се седи и стари; а што је најстрашније, застарева. Јежимо се кад схватимо како минути пролазе... Секунде откуцавају ...Ако прислониш ухо
на часовник чућеш ритам свог пролажења кроз живот, ритам свог
нестанка.
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Свети Августин је говорио: „Ако ме не питате шта је време,
ја знам шта је. Ако ме питате шта је време, ја више не знам шта је“.
Време је једна од највећих мистерија која не мучи само амбициозне
људе већ је од давнина мучила и највеће филозофе. „Време је“, каже
Жан д’ Ормесон, „једина ствар на свету коју сви познају и осећају,
а не могу је ни видети, ни омирисати, ни опипати, нити могу њоме
управљати, нити је променити, ни дефинисати...Оно није ништа,
и све је. Не може се појмити.“1 Оно нема ни почетка ни свршетка. Једино што се може појмити о времену су његове три димензије: прошлост, садашњост и будућност. Међутим, пошто је прошлост прошла
а будућност још није дошла, остаје нам само садашњост. А шта је
садашњост? Апсурд је што садашњост у ствари и не постоји и у просторном смислу она је ништа јер је само невидљива граница између
прошлости и будућности, граница која се незаустављиво помера па
се не може фиксирати. Она нам непрестално измиче, пошто време не
може стати. Зато је и бесмислено јурити за временом, јер ма колико
журили, време ће нас ипак прегазити јер наша прошлост стално расте
на рачун будућности која се смањује. А то избећи, управо је оно што
узалудно покушавају људи данашњице.
Једино је сигурно да је сваки корак у будућност, па био спор
или брз, сигурно корак према крају, корак према смрти. Тај корак у
сваком часу представља победу прошлости над будућношћу, будућношћу која се непрекидно претаче у прошлост па ће је неминовно
бити све мање и мање, док једног тренутка све њене залихе не исцуре
попут песка из пешчаног часовника.
Данашњи људи су постали жртве те унапред изгубљене битке коју називају прогресом. Због тога су стално незадовољни оним
што имају и што јесу, а нарочито оним што немају и нису. Прогрес
им је постао неодољива опсесија којој приносе све веће жртве као
некаквом митском чудовишту. Једна од тих жртава је напетост која их
прати као сенка и од њих ствара бића која пате од унутрашњег конфликта и стрепње да не изгубе трку која живот значи. Презапослени
и оптерећени амбицијом и одговорношћу, заточеници прогреса живе
у журби која им убија смисао за све садржаје који имају неку духовну
вредност, чинећи их површним, напетим, збуњеним, незадовољним
и некреативним; јер им сумануто убрзавање прогреса осиромашује
свако задовољство: од јела до вођења љубави.
То важи и за разумевање.

1

Жан д’ Ормесон, Прича Јеврејина луталице, Плато, Београд 2003, стр. 338.
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Оно што се може разумети и спознати брзо изгуби чари јер му
сазнање одузима мистерију, после чега постаје предмет као и саваки
други који се анализом може расчланити на просте делове. Јер све
што је вредно: лепота, љубав, поезија, Бог, све што је заиста значајно,
све због чега је живот вредан, јесте загонетка, мистерија, нешто несазнато, тајна која нас мами и опчињава.
„Ако не верујете ономе што се не може спознати, како онда
можете да кажете да је ружа лепа? Где је та лепота? То није хемијски
састав руже. Можете ви да анализирате ружу , али тако нећете наћи
никакву лепоту у њој.“2
И што се животни темпо више убрзава, a убрзава се, у животу
ће бити све мање лепоте, људске топлине, љубави и блаженства. Рај
није могуће наћи нигде осим у души која је опуштена и безбрижна,
која се не једи. И не мисли на изгубљено време. Наука је доказала да
је људски мозак најкреативнији у доколици. Ако љубав, лепоту, истину, тражимо у журби, кад смо напети и незадовољни, љубоморни, кад
се ждеремо, тада нам ни Бог не може помоћи.
Исус је излечио слепог, глувонемог, оживљавао је и умрле; али
није записана прича да је код некога излечио амбицију, завист, сујету. То ни Богу није могуће. Зато је бесмислено трчати за срећом. „Ко
срећу не сретне неће је ни стићи“, говорио је стари народ. Срећа је
дар, као и живот. Догађа се или се не догађа. Ко је стварно срећан, он
тога није ни свестан, као што није свестан ни дисања. Помамна трка
за срећом није помогла никоме да се оствари и буде блажен.
„Никада се родитељи нису толико трудили да удовоље дечјим
жељама (као сада) и никада није било више поремећаја понашања и
душевних болести међу младима.“3 То су, по Липовецком, апсурди цивилизације парадоксалне среће усмерене на садашњи тренутак, цивилизације у којој је људима теже од свега да буду стрпљиви, да чекају
а да не очајавају. Док усмере децу на „прави пут“, родитељи скрену
са њега.
Суманута „трка с временом“ модерну „цивилизацију жеље“
лишава елитних вредности, па зависници shoppinga суманутом куповином само ублажавају нелагодност која их мучи због празнине
унутрашњег живота. Томе доприносе и школе које производе фах–идиоте, такозване стручњаке; који што су стручнији за неки специјалистички посао утолико су интелектуално обогаљенији и емоционално
празнији. Утолико мање уживају у ономе што раде јер мисле само на
2
3

Osho, Интуиција – спознаја изван логике, Leo commrrce: Београд, 2011, стр.184.
Жил Липовецки, Парадоксална срећа, Нови Сад, 2008, стр. 11.
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резултат, на успех, на престиж, на новац. И на крај радног времена.
Међутим, ако човек радећи мисли на крај радног времена, то је знак
да са његовим радом, а тиме и са њим самим нешто дубоко није у
реду. Деца никад не мисле на крај игре, она се заиграју и закасне као
и љубавници. Њима је свако време кратко, јер и не бораве у времену.
Јер све што је вредно то је безвремено. Бог је изван и изнад времена.
За њега су сви дани данас... Бог не предвиђа шта ћете сутра урадити
– он то већ види, јер је будућност за њега садашњост.4
Тајна човекова бића није само у живљењу, већ и у томе зашто
живи – каже Достојевски. Ми често погрешно мислимо да је замишљени успех који јуримо оно што ће нас трајно усрећити. То је обмана која води у још једно разочарење јер је управо најпролазније оно
„сада“ што нам изгледа најстварније.
Познавање добре књижевности, које је било свеопште међу образованим светом пре педесет или стотину година, каже Енглески
филозоф Расл, сад се свело на неколико професора... Неколико америчких студената повело ме је у пролеће у шетњу кроз шуму на граници
њиховог круга; била је пуна сјајног дивљег цвећа, али ни један од мојих
пратилаца није знао име ниједнога.5 Ко ће у свеопштој борби и утакмици размишљати још и о цвећу? И како ће се у глави таквог човека
који живи животом журбе и расипања зачети нека стваралачка мисао;
кад у њима, лагано умире сваки животни замах, као убрано цвеће у
каквој вази.6
Умови савремених људи стреме што већем успеху верујући
да само амбициозни могу освојити срећу, мада нико није видео амбициозног човека који је срећан. Срећа мора да се чека. Никад је нико
није заслужио. Срећа није „право“. Напротив, живот ће вам се чинити бесмислен и празан ако сте незадовољни оним што имате. Осећај
празнинe и настаје као последица тежње за нечим што се жели а није
остварено. Јер увек на место једне остварене жеље долази десет неостварених. Жеља траје дуго, а остварење је кратко и неизразито,
лепо каже Шопенхауер. Зато немојте желети па ћете осетити олакшање, јер сама тежња ствара осећање напетости и празнине. Док су
људи стварно били срећни, они нису ни знали за срећу нити су јој тежили. Јер кад нешто узме за циљ, човек постане његов роб напрежући
се да буде господар. Међутим, јадан је то господар који ни собом не
господари.
Ц. С. Левис: Хришћанство, духовна стварност. Загреб, 1984, стр. 149.
Бертранд Расл: Освајање среће. Минерва, Суботица, 1982, стр. 38.
6
Исто, стр. 47.
4
5
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Идеолози просветитељства су први уздигли срећу у ред врхунских идеала. Основни постулат њиховог учења о човеку је био да је
човек рођен да буде слободан и срећан, а да је потрага за срећом његова најважнија активност: Велика и једина ствар коју треба постићи
јесте срећно живети, говорио је Волтер.
Да би постигли срећу људи мисле да морају да се обогате. Али
ако то постигну убрзо схвате да их богатство није усрећило, јер им
није донело оно најважније – оно без чега све друго губи вредност, јер
им недостаје нешто што се за новац не може купити, а без чега је њихова „срећа“ непотпуна, некако стерилна. И пуна немира и неспокоја.
А где има неспокоја – ту СРЕЋЕ не може бити!
Један радник „Пиваре Апатин“ добио је 200.000 евра у кешу од
деоница када је пивара приватизована. И шта му се десило ? По цео
дан је размишљао где да сакрије толики новац. И где год би га сакрио,
чинило му се да није на сигурном. Због тога није могао да спава неколико дана. А онда је размислио и закључио: „Док нисам имао овај новац ја сам лепо спавао и мирно живео. Овај новац ми је живот претворио у пакао. Он ме је унесрећио.“ И одлучио је га подели унуцима што
је и учинио. Кад га се ослободио, опет је био безбрижан и наспаван.
Али једнога дана му је стигао рачун да плати порез на добит. Позвао
је унуке и испричао им шта му се десило питајући их шта да ради
јер од новца који је добио није ништа оставио за себе, па је тражио
да они плате порез. Пошто ни они нису рачунали на плаћање пореза,
дедина прича их је наљутила. Тако је добротвор уместо захвалности
опет добио бриге и несаницу јер се нашао у дуговима до гуше. Паре у
џепу, ђаво у срцу, каже стара мудрост.
Да ли је Александар Македонски био срећан кад је освојио
свет? Ма, не! И одмах после тога је умро. Да је био срећан не би завидео филозофу Диогену који је био просјак и није имао ништа осим
једне чиније за воду. Чинију је бацио као сувишну чим је видео дечака
који пије воду без чиније, рекавши: „Ала сам био раскошан!“ Славни
Александар је упитао Диогена, који се сунчао испред неког бурета,
које му је служило као склониште, шта жели да учини за њега, очекујући да ће му као пуки сиромах затражити неку материјалну помоћ,
а Диоген је нехајно одговорио: „Само ми се мало склони са сунца!“
Дивећи се сиромашном мудрацу, Александар је рекао: „Да нисам Александар био бих Диоген!“
Када је васкрсли Лазар видео како неки лопов краде крчаг,
први пут се насмејао. На питање нечастивог зашто се смеје, Лазар је
одговорио: „Како да се не смејем кад видим како прах краде прах.“
Срећа, дакле, нема никакве везе са успехом, са новцем, са
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славом, са влашћу, са прахом земаљским. Она је нешто унутрашње,
нешто што зависи само од свести а не од околности, нешто што се
догађа кад се ослободимо похлепе, зависти, злобе, амбиције, трке за
неким циљем; кад се предамо егзистенцији и уживамо у њој, и кад не
мислимо шта ће сутра бити – јер не знамо ни да ли ће тог сутра бити.
Апостол Матеј је записао ове Христове речи: „Не брините се, дакле,
за сутра; јер сутра бринуће се за се. Доста је свакоме дану зла свога.“
(Мат. 6. 34)
Данас се и забава често погрешно сматра радошћу, али није!
Јер све што долази и што зависи од спољашњих околности није радост, нити то може бити. Једна приповест казује како је руски писац
Максим Горки једном посетио Америку и кад су му показали све могуће врсте забаве које су Американци измислили да би „убили време“
и заборавили досадну стварност, постао је врло тужан и зловољан.
„Шта је било?“, упитао га је водич. „Зар не разумете?“
„Разумем, разумем. Зато и јесам тужан. У овој земљи сигурно нема радости, иначе не бисте имали толику потребу за забавом!
Само тужној особи треба забава“, прокоментарисао је мудри Рус.
Што смо тужнији, то су нам потребнији разни спољашњи стимуланси
и хиљаду и један начин да се забавимо и да се некако заборавимо.
Забаве су и измишљене како би се прекратило време и разбила досада
која је последица празнине живота.
Све нам је потребнији алкохол. Све су нам потребније различите врсте дрога, само да бисмо избегли тугу која нас притиска, да
бисмо заборавили бес који кључа у нама, само да бисмо некако заборавили све.7
Савремени човек живи према девизи римских царева: „Хлеба и
игара.“ Да не би губио време, он је измислио „брзу храну“, да „једе с
ногу“ док нешто чека, јер стално стрепи и чека: чека трамвај нестрпљиво погледујући на сат, у страху да не закасни негде, чека лекарски преглед, чека ред за операцију, чека запослење, чека на црвеном
светлу, чека годишњи одмор, чека дане викенда, чека, чека, чека. Најчешћа узречица ужурбаног урбаног човеке је: „Журим, имам заказано!“ Чекајући и стрепећи, живот му пролази у напетости и неизвесности и зато је стално под стресом.
У граду несрећни људи лакше живе, каже Толстој. У граду човек
може провести сто година и да не примети да је давно умро и иструлео. Нема времена да се бави самим собом, увек је заузет.8 Модерни
Ошо: Радост. Срећа која долази изнутра. Београд, 2012, стр. 60/61.
Лав Н. Толстој: Смрт Ивана Илича и друге приповетке. Просвета, Рад, Београд,
1968, стр. 205.
7
8
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човек осећа потребу да стално буде заузет. Да нешто опошљава, да
буде користан, да не губи време. У противном сматра да његов живот
протиче узалуд, без смисла.
Зграбити све и сада , без одлагања и чекања, љута је мора људи
нашег доба. Тренутак је све, а у тренутку жена је све, говорио је Киркегоров Дон Жуан, наслућујући муке данашњег човека. А последице,
у које спада и рађање деце, превазилазе интелигенцију и доводе до
лудила данашњу омладину која не може да трпи одрицања и обавезе.
Амбициозне девојке, које „јуре каријеру“, немају времена за брак и
децу, па своје забринуте родитеље обмањују изнајмљивањем момака
(за паре) на сат преко агенције да би родитељима пружиле лажну наду
о скорој удаји. Неки младићи се кастрирају да би се проводили без
оптерећења због могућег зачећа.
Анализирајући психолошке аспекте Западне цивилизације
Ерих Фром каже да она није „здрава“ јер позитивни видови цивилизацијских вредности какви су: разум, дисциплина, савест и индивидуализам рађају неизбежне последице прогреса какве су: хијерархија,
притисак, неједнакост, потчињеност.9 Западњаци су опседнути прогресом који им је толико ушао у крв да је постао њихов начин гледања
на ствари доводећи због болесне амбиције много тога до апсурда и
глупости.
Пошто је због бесомучне трке с временом, данаши човек приморан да прекомерно напреже једне спосоности на рачун других, његова пригушена природа реагује кроз неуротичне синдроме и психосоматска обољења. Зато све више пати, а да није ни свестан због чега.
Све има, али му недостаје оно главно, оно без чега је све друго ништа,
ништа које трује живот који постаје све више бесмислен. И ако се не
убије, живот вуче као терет само захваљујући алкохолу, сексу, дроги и
седативима. И кад би тих илузија нестало, живот многих би одједном
постао толико мучан да би наступила масовна самоубиства и убиства.
Живот је као самар који носимо на леђима куд год идемо. И што више
журимо он нас утолико више жуља. Зато многи долазе до закључка да
је „непостојање боље од постојања.“
У Америци само 10% људи не тражи помоћ психијатра, зато
психијатара има више него других лекара. Тамо постоје и психијатри
за псе и друге животиње, псећа гробља, па чак и псеће задушнице, и
јога за псе; што показује да је живот доведен до апсурда и наказности.
Нервоза се, ето пренела и на животиње које западају у психичке про–
Види: Ерих Фром: Здраво друштво. Напријед, Загреб; Нолит, Београд,1989, стр,
41–42.
9
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блеме ако „имају све“. А што је најапсурдније: Западњаци су осетљивији према својим кућним „љубимцима“ него према комшијама, па
чак и деци. Кад постану пунолетна, деца на Западу традиционално
напуштају родитељски дом и живе самостално да их нико не „смара“.
То је еманципација. Кад се еманципују, код родитеља долазе само на
заказане ручкове или да их повремено посете у старачком дому или
болници. И на крају, по наслеђе, ако га има.
Животни императив данашњице је: Стално журити, само журити и никад не стати, толико журити да будеш бржи од живота, макар и по цену живота! Живот данашњих људи је сличан вожњи бицикла, где онај који стане, мора да падне. Људско биће у савременом
друштву личи на регрута кога старешине никако не остављају на
миру, већ му стално измишљају неке нове бесмислене послове да би
се нечим занимао како не би имао времена ни воље да мисли.
За модерног човека се може рећи да је разуман али не и уман.
Претрпан обавезама он је готово заборавио на себе и близу је да изда
себе. И што је најгоре, да постане странац у хладном и немилосрдном
свету, ако не успе да на време научи и прихвати правила игре и да им
се прилагоди.
Време је, како рече Платон, вечност која тече. Управо је брига
да ће та вечност да исцури и пређе у ништа, оно што уништава живце
и изазива замор, па збуњени „бициклиста“ губи снагу и жељу за обична животна задовољства. Зато мора да измишља разне стимулансе
да некако реанимира своје истрошене живце и усахле емоције. Oву
модерну опсесију трке с временом подстакнуту идејом прогреса, Агнеш Хелер је назвала суровим капетаном Напред.
Шок будућности је вртоглавица несналажења изазвана прераним доласком будућности. Она би заиста могла бити најважнија
болест сутрашњице, каже Alvin Toffler у делу Шок будућности. Проблем је у томе, како каже овај енглески мислилац, што ми више не
доживљавамо живот као људи у прошлости.
То је најдубља разлика која одваја савременог човека од човека свих других епоха. Јер ово убрзање лежи у основи непостојаности,
пролазности, која продире у нашу свест и боји је, радикално мењајући
наше односе с другим људима, став према стварима, према читавом
свету идеја, уметности и вредности…Ако је убрзање нова социјална
сила, пролазност је њен психолошки корелатив.10
Све се заснива на привременитости и пролазности. Људи живе
сваки тренутак као да је последњи. Чини им се да би живот изгубио
10

Alvin Toffler: Шок будућности. Отокар Кешовани, Ријека, 1975. стр. 23.
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смисао ако се зауставе. Брзина је постала дрога која ствара зависност.
Индустрија је мајстор у производњи роба које застаревају пре него
што изађу на тржиште, а оне које ипак изађу, кваре се чим им истекне рок гаранције, док људи врло често мењају место боравка и занимање, као и партнера. Постали су као роботи који обављају послове
за које им није потребна скоро никаква свест. Они су све мање људи
а све више машине јер су њихове радње све више механичке, аутоматизоване, несвесне, а све мање креативне јер су изгубили оно што је
важније од свега, своју јединствену личност. Више немају Себе, а ко
нема Себе тај нема ништа, па макар имао цео свет. И даље ће бити
гладан нечега!?
Осећамо се као да стално логорујемо, рекла је једна жена која
се са својом породицом селила 28 пута за 26 година. Кретање је у
Америци постало животни циљ. Просечно обитавање у једном месту,
каже Тофлер, мање је од четири године. У складу с тим је и просечно
трајање међуљудских односа у човековом животу све краће и краће,
а ти односи све површнији. И појава и нестанак професија је такође
све бржи. Сваки трећи радник обавља посао који није постојао кад се
дотични запослио; док је знање једног инжењера употребљиво свега
десетак година… Више није проблем, закључује Toffler, хоће ли човек
преживети устројавање и стандардизацију. Проблем је хоће ли моћи
преживети слободу.11
За разлику од западњака који робују амбицији и прогресу као
једином путу спасења, будисти њихове помамне амбиције сматрају
илузијом која рађа патњу.12 С њиховог становишта, трка с временом
је илузија која је узрок свих проблема с којима је људски род суочен.
Када сте ослобођени од те трке, ослобођени сте и од патње. Кад би
некога видели да жури, људи у мом крају (док их је још било) мислили су да спасава живу главу бежећи пред смртном опасношћу; а оне
ретке који су хитали на посао називали су поспрдно „тркопишима“,
дубоко верујући да је „кусо све што је брзо“.
За разлику од житеља модерних градова, у селу се живело у
хармонији с ритмом природе. Људи су се огледали у природи као и
природа у људима. За њих су све природне појаве, као што је дуга,
излазак и залазак Сунца, биле упечатљиве и пуне значења, импресија
и мистерија. Само се у тишини човек буди и постаје свестан.
Кад бих приметио јата ждралова који, вођени непогрешивим
Исто, стр. 151.
„Шта ми више у животу треба: мало земље, много плавог неба. Једне очи сличне
небесима, да се стално огледам у њима“ (Добрица Ерић)
11

12
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инстинктом, лете увек истом „трасом“ преко неба, изнад брда и планине, пажљиво сам пратио њихов лет. Молио сам тетку да не забоде
иглу у земљу да се не би „смели“ и изгубили свој уобичајени поредак,
по веровању. А тек кад се забеле поља нарциса, од чијег мириса помало боли глава, и рејмичака који провирују испод грана младих смрча
пуних смрчака, па мирис шуме и папрати које наноси ноћник, бујање
трава и жита, играње јагањаца око вртача и прла, кукурикање петлова,
крекет крештелица (које најављују госте) и гакање врана око котара и
колиба, све је то напајало душу лепотом и радошћу које више нема и
која је незамислива онима који је нису доживели.
Све што се догађало у природи имало је значење које је требало
одгонетнути. На основу тих појава стари су непогрешиво предвиђали
какво ће бити време. Још су ми у сећању неке од тих прогноза: Дурмитор је завио чалму, биће кише. Проведрио Ћор–буџак, окренуће на
љепоту. Сијева свјетлица иза Мучња, биће вјетра, треба притиснути плашће. Дим се (од дувана) тавани, биће љепоте.
Отапање снега, жубор потока, и поточића на којима сам правио
„воденице“, прво цвеће и лишће, гнежђење и певање птица... Све се
то упијало и остајало у души детета. Те ствари су чиниле живот, мада
су са данашњег становишта бесмислене као што су све чешће бесмислене и неприродне и љубав и лепота. О томе лепо пише Јунг: Наивни
примитивац не верује, он зна, пошто му унутрашња спознаја значи
исто колико и она споља... Он свој живот управља – присиљен је на
то –према спољашњим и унутрашњим чињеницама, које он не осећа
одвојено као ми. Он живи у једном свету, а ми само у једној половини,
а у другу половину само верујемо или не верујемо.13 Стварност не чине
само ствари, него и њихова значења. Значења ствари су битнија од
самих ствари14.
Некада се и смрт прихватала као нешто природно. Многи стари људи су знали кад ће умрети, па су пред смрт дозивали „с брда
у брдо“ (напремасе) рођаке да дођу „да се виде“. Смрт се примала
као свечан, важан догађај – никако трагичан.15 Човек је свој живот
управљао према природним законима и појавама које није осећао као
нешто страно и непријатељско. Некада смо живели у природној и мистичној стварности а сада у стварности која је договорена и вештачка, стварности која је банална и лишена сваке загонетке и лепоте.
К. Г. Јунг: О здравој памети и лудилу. Народна књига, Алфа, 1996, стр.13.
Ђуро Шушњић: Огледи. Службени гласник, 2012, стр. 14.
15
„Ништа човека не чини тако ништавно малим као страх од смрти.“ Св. Николај
Велимировић
13
14
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За онога ко предано ради о земљи вријеме које мучи друге људе
готово и не постоји.16 Ништа вредно и лепо није створено на брзу
руку. Леонардо да Винчи је 12 година сликао Мона Лизу, а Толстој 9
пута преписивао Ану Карењину. Балзак је десет година писао најнадахнутија љубавна писма жени која је живела негде далеко у Русији
и коју никад није видео. Најлепше грађевине су грађене десетинама
и стотинама година... Можете ли замислити Пушкинову Татјану како
уместо писма шаље Оњегину поруку преко мобилног телефона?
Хелени и Римљани су сваки час, сваки дан проживљавали за
себе. За њих године нису играле скоро никакву улогу, док се западњачки човек не да замислити без најбрижљивијег мерења времена.
Време је оно што је трагично, и поједине културе разликују се
по томе колико осећају његов смисао.17
С индустријализацијом се све убрзало и захуктало па је Јесењин с тугом певао о коњу кога претиче „челична коњица“. Уместо
мириса трава и дрвећа данас у градовима удишемо смрад издувних
гасова, депонија и канализације која је загадила, и реке и мора, и отровала скоро сав живи свет којим се хранимо. Покретна трака, која
диктира темпо рада, (па радници морају да носе памперс пелене),
потрошачка грозница и осећај испразности терају људе да раде све
брже да би могли да купују и троше више зарад бржег обрта капитала. Ови неуротични робови уместо шарених и мирисних ливада газе
сиви асвалт а уместо у природи на чистом ваздуху живе у бетонским
кавезима попут животиња у зоолошком врту; са стотинама и хиљадама непознатих људи који говоре туђим језицима и живе са другим
навикама а често и с неприродним потребама иза блиндираних врата
. Они у својим кавезима истински и не живе већ „станују“ како би
зарађивали за живот који им протиче под сталним стресом у бесомучној трци, страху и забринутости.
Савремени, поготово западни човек, подсећа на библијског
Ахасфера, који није дозволио Христу, док је носио крст на Голготу, да
мало одахне испред његове радње, због чега је био проклет да вечито
лута и да нигде не пронађе мира. Ова симболична прича поручује да
сваки онај који не дозволи духу да дође себи; да ће бите осуђен да
вечито лута изгубљен и туђ и себи и другима.
Kao супротност Ахасферу, у Библији се помиње и Марија из
Магдале која се била одала греху блуди, па када је срела Христа и чула
његове речи покајнички му је опрала ноге и намазала их најскупо–
16
17

Иво Андрић: Жена на камену. Нолит, Београд, 1962, стр. 284.
Освалд Шпенглер: Пропаст Запада. Утопија, Београд, 2010, стр.126.
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ценијим мирисом и пошла његовим путем. Поред Мајке Божије, једина је била на Голготи док су се сви Христови ученици разбежали. Она
је прва објавила и радосну вест васкрсења – поставши од грешнице
светица, јер се окренула од пролазне земаљске путености вечитој духовности. Јер ко своди живот на путеност, своди га на ропство и смрт,
јер је право ропство, ропство телу и греху, то јест праху земаљском.
Пошто се најлакше зарађује на туђој глупости, пропаганда
код хипнотисаних потрошача земље Хедоније, ствара лажне потребе
које их као глад терају да случајно не пропусте нешто непотребно;
заборављајући живот који пропуштају, у сталном страху да не изгубе
трку са временом избегавајући да се баве нечим „непродуктивним“
као што је кување хране, васпитавање деце или читање књига. Данас
људи живе а да не мисле због чега, јер мање реагују разумом него
чулима и хормонима.
Највећа од свих варки у вези с временом је што је његово протицање само илузија. Стварно постоји само „сада“ и ми у том вечном
„сада“. Па ако нисмо у том „сада“, онда нећемо бити нигде, па ма где
били и колико год журили. Уметност живљења је управо знати бити
у том вечном „САДА“. Све се дешава САДА, и ништа не постоји ван
тог САДА. Прошлост и будућност су илузије које у стварности не
постоје. Садашњост која између њих незаустављиво тече је све што
постоји.
Анштајнова духовита опаска најбоље илуструје релативност
времена: Када човек седи с лепом девојком сат времена, то му делује
као минут. Ако један минут седи на врелој рингли – то му је дуже од
било ког сата. То је релативност. Сва уметност живљења је бити у
првој , а не у другој ситуацији.
Човек је попут миша који трчи по покретној траци све брже
и брже, али не успева нигде да стигне јер се стално враћа на почетак,
каже Дејвид Ајк.
Симбол данашње цивилизације, њено светилиште, је супермаркет, чије обилажење представља најомиљенији догађај и културни
доживљај за похлепне жртве потрошачке грознице. Дрогирани рекламама и омађијани маркетингом изманипулисани потрошачи купују
све што им дође под руку, користећи потрошачке картице, дозвољене
и недозвољене минусе, чекове, краткорочне и дугорочне кредите; чак
и не мислећи да ли им је то што купују потребно или није, па макар га
одмах после куповине бацили у контејнер, а онда отплаћивали камате
о чему у тренутку куповине ошамућени нису ни мислили.18
18

Американци годишње баце хране у вредности од 160 милијарди долара.
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Што се тиче духовне културе књиге су заменили телевизор и
компјутер, разговоре с пријатељима и посматрање природе, кретање
у виртуелном свету, јер је реални свет постао „глобално село“ по коме
људи, жељни необичних утисака, бесциљно тумарају покушавајући
да стигну своју сенку као кученце свој реп несвесни да тако само беже
од себе самих. Али ма где да одлазе, омађијани песмом потрошачких
сирена, ови пасионирани трагачи за новим сензацијама никад до себи
не долазе. Они подсећају на Пјер Гинта који, тражећи суштину, скида
слој по слој главице лука, и не налазећи ништа, остајe празних руку
и сузних очију.
Данас више нису могући људи какви су били: Лао Це, Конфучије, Буда, Сократ, Христос... Боже, како би данашњем човеку били
смешни антички филозофи и хришћански светитељи! Нажалост, данас ни монаси више нису оно што су некад били: возе џипове, користе
мобилне телефоне и компјутере. Као да и они брину да их не „прегази
време“, као да се време тиче онога што је вечно.
Уопште, данашњи људи су хедонисти тренутка, анксиозни и
збуњени, порочни и бестидни. Они се лако везују, али још лакше растају. Чак ни деца више неће да живе с родитељима јер их њихово
присуство оптерећује и „смара“. Логика тренутка је у директном сукобу са логиком породице, зато што породични живот захтева много
времена.
Роба се производи све брже, а траје све краће. Све ствари поскупљују, само човек појефтињује, па се јефтиније може купити гласач
пред изборе него прасе пред Божић. Љубав је без осећања, секс без
љубави, усне и груди од силикона, речи без значења, образи без стида.
Људи све збуњенији лутају по овом свету, а све празнији и несрећнији одлазе из њега. Опустошени кугом бесмисла, уместо личности
постају „робови баналности“ који личе на лешеве који ходају програмирани као роботи.
Богати човек на Западу трага за својом душом, а наилази на
празнину без имало љубави. У њему нема ничег духовног, каже Берђајев,
нема осећања за друга бића. А чињеница да су способни да буду срећни
једино они који су неосетљиви на љубав, највећа је срамота на овој
планети, каже Андре Жид у причи „Чангризало“. Данас људи препознају беду само кад је материјална. А мој јад започео је оног дана када
сам почео да схватам да је људска врста подложна лажима (vulgus vult
decipi) и да више воли оно што је угодно него оно што је истинито.19

19

Андре Жид: Чангризало. Часопис Међај, март , 2015. Ужице, стр.116.
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У „Легенди о Великом Инквизитору“, Достојевски заступа
нешто слично. За разлику од Христа, који жели да људе учини слободнима, верујући да је човеку од свега најдрагоценија слобода, Велики
Инквизитор је прихватио Сатанино кушање хлебовима. И успео!
„Ти си им обећао хлеб небески, каже Инквизитор Христу, али,
може ли се хлеб небески, у очима слабог, вечно порочног и неблагородног
људског племена упоредити са земаљским хлебом?... Ти си судио о људима сувише високо, јер, наравно, они су робови.20 Они више воле хлеб
земаљски од слободе и зато их треба нахранити и поробити. У овом
свету глупост побеђује памет а зло понижава добро.
Норма и канџија, за њих није друго! – говорили су комунисти
сатерујући сељаке у фабрике, који и сада за њима пате сећајући се
„оних срећних времена“. Срећним временима они још увек називају
Титово доба кад нису били слободни људи него сити робови. А сити
робови су највећи непријатељи слободе.
Велики Инквизитор је непријатељ слободе који презире човека
кога жели принудно да усрећи. Он га у име наметнуте среће лишава
слободе, како би га приволео да жртвује хлеб небески у име хлеба земаљског. Пројекат Великог Инквизитора није остварен у комунизму
али јесте у западњачком рају баналности. Међутим, много хваљена
тржишна рационалност западњачког „раја“ удаљава човека од самог
себе, али и човека од човека, гушећи му емоције јер је све у функцији
рачунице која уништава савест. Тајну данашњег потрошачког друштва открива стари кинески мудрац Лао Це кад каже да Мудра власт
води рачуна о томе да трбуси буду пуни а главе празне. Те две ствари
се нарочито лепо слажу код велике већине данашњег дезорјентисаног
и површног становништва које труне у џунгли мегаполиса.
Обично се каже да данашња цивилизација тежи рационалности. Рационалност, међутим, не мора увек бити нужно у функцији
људскости. Рационалност која је у Западном свету првенствено
оријентисана према профиту и као таква, влада над човеком, нељуд–
ска је. Другим речима, све што је аутентично људско: љубав, емоције,
интуиција, несврсисходна имагинација, узалудно трошење времена и
слично, све се проглашава нерационалним, проскрибује се друштвено
и/или институционално уколико нема за циљ профит.21
Идеолог модерне Западне capre diem цивилизације, утилитарист Џон Стјуарт Мил, тврди да човек своју сврху достиже постизањем среће: „Осим среће у стварности не постоји ништа друго што
20
21

Фјодор Достојевски: Браћа Карамазови 1. Рад, Београд, 1968, стр. 323–324.
Емил Влајки: Амерички терор. Филип Вишњић, Београд, 2013, стр. 90.
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се жели.“ За њега je човек биће среће и без среће не може се испунити његова људска сврха, нити он у правом смислу може бити човек
способан да процењује шта је добро а шта правично. Мил полази од
тезе да је добро оно што људи желе, а пошто људи желе срећу – срећа
је добро. Пошто срећу поистовећује са пријатношћу и корисношћу, по
њему излази да од количине и интезитета задовољства и корисности
зависи и наше знање о томе шта је добро пошто се сва знања стичу из
искуства. По Милу, дакле, они који нису имали „срећан“ живот нису
у стању ни да знају шта је добро. А да ли то, с друге стране, значи да
су сви они који имају „срећан“ живот добри и правични?
А шта ако нечији „срећан“ живот зависи од патње и несреће
других? Они који нису патили, не осећају солидарност са несрећнима, јер не живе у истом свету и нису способни да уђу у унутрашњи
свет оних који су имали трагично искуство па не могу ни да их разумеју. Они остају странци са опречним осећањима и вредностима.
Сит гладном не верује, каже народ.
Тако опет долазимо до апсурда: да без зла нема добра, односно: без несреће једних нема „среће“ других!?
Ако је пак жудња за срећом као уживањем суштина човека,
онда се поставља питање: да ли оно људско биће које не достиже тако
схваћену срећу, према утилитаристичком мишљењу, остаје и без људскости – уопште може бити моралан човек, и обратно? Према Милу,
очигледно да не може: па самим тим они несрећници, чије срце није
окусило море чулних уживања, не могу бити добри људи, без обзира
што могу бити обдарени, праведни и способни за разликовање добра
и зла. Међутим, по Милу ништа није добро само по себи aкo није
средство за постизањe задодовољства или уклањањe бола.
По утилитаристичкој концепцији, врлина је, како каже Мил,
добро те врсте. Осим њеног доприноса задовољству, а нарочито
заштити од бола, није иначе постојала никаква исконска жеља и потреба за њом.23 Дакле, корисност која преферира конкретна добра и
помоћу њих реализује конкретне жеље, по Милу, господари над сваком врлином као својом последицом.
Далеко од тога да је према утилатаристичкој етици врлина
нека вредност по себи која је, како су тврдили стоици, „довољна за
срећу“. Врлина, дакле, не може бити ништа више до средство постизања среће а никако некакво независно добро, нешто што по себи има
вредност. Међутим, срећа и жеља не иду никад заједно – упозорава
22

22
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Џон Срјуарт Мил: Утилитаризам. Култура, Београд, 1960, стр. 42.
Исто, стр. 42.
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стоик Епиктет. Проблем је у томе што је људска воља незасита и по
природи вечно гладна, па задовољена жеља личи залогају који чим
је прогутан, за наш осећај не постоји више. Због тога је човек који
страсно жуди за срећом све незаситији и несрећнији, уместо да буде
срећнији, јер се свако жељено задовољство показује као фатаморгана
која се све више удаљава што јој се више приближавамо. И тек што је
једна потреба задовољена одмах се појављује нова, па је сваки трагач
за срећом као Тантал, кога вечно муче уживања која му измичу, тако
да живи у стању непремостиве фрустрације.
Раскалашни римски цареви Калигула и Нерон, који су искусили сва природна и неприродна уживања, чему теже и данашњи људи,
више су примери за жаљење и згражавање него за завист и дивљење.
И нико нормалан не сматра да су били срећни и поред уживања у
којима су пливали. И зато се не може казати да ли је неко био срећан,
како рече неки мудрац, све до последњег тренутка његовог живота.
Само један пут води слободи, каже стоик Епиктет, а то је презирање ствари које не зависе од нас.24 Ако хоћеш да никад не будеш
обманут у својим жељама, то можеш врло лако, каже Епиктет: жели
само оно што зависи од тебе.25
Eмпиријске чињенице показују да незадовољство и бесмисао
живота напредују истим темпом као и конфор и благостање. Депресије и покушаји самоубистава, као и потрошња психотропних лекова
расту забрињавајућом брзином.
Ништа боље не открива субјективна пустошења цивилизације среће од невероватног ширења психичких тегоба… Број депресивних повећао се четири пута између 1970. и 1980. а седам пута између
1970. и 1996. Чињеница је неоспорна: што више тријумфује потрошња на светском нивоу, тиме се више умножавају растројства у душевном животу, психолошка патња, мука живљења.26
Иконе модерног доба: Мерлин Монро и Елвис Присли, и поред славе и успеха патили су од дубоке депресије и живот окончали
претераним конзумирањем дроге. Зар то не потврђује да су депресија
и меланхолија повезане с еуфоријом? Колико еуфоричног заноса – толико туге и патње. И жеље за самоуништењем!!! Није чудо што је
број самоубистава мањи у рату него у миру, у сиромаштву – него у
изобиљу, у сиромашним него у богатим земљама.

Епиктет и Марко Аурелије: Обрасци воље и среће. Београд, 1989, стр. 32.
Исто: стр. 34.
26
Жил Липовецки: Исто, стр. 228.
24
25
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Време као мора
Ако од Волтера нико није боље знао да истакне лепоту слободног живота чији је украс и најлепши зачин срећа, нико боље од Русоа
није видео препреке на путу њеног остварења. Пошто је човек непот–
пуно биће, неспособно да буде довољано само себи, човек има потребу
за другим да би доживео срећу. Али пошто је она неодвојива од односа
према другом, човек је неизбежно предодређен за разочарења и живот–
не ране. Будући зависан од других да би био потпуно срећан, моја срећа
је нужно краткотрајна и нестална. Пошто без другог нисам ништа, а
са другим сам у његовој милости и немилости: срећа до које човек може
доћи може бити само „крхка срећа“.
Пошто не можемо бити срећни без других људи, ми нисмо господари среће. Срећа нам се „догађа“ или нас напушта углавном независно од нас, она је у правом смислу оно чиме не владамо.27
Човек је несавршено и недовршено биће, зависно и од природе
и од других људи, најслабија трска у природи, као каже Паскал; али
трска која мисли, што му даје право на сујету и тражење божанског
порекла. Можда због тога лако заборавља да је смртан. Отуда упозорење Достојевског: „Смири се, горди човече!“
Понекад човеку може да буде корисније од свих користи оно
што му наноси штету и противречи здравом схватању нашег разума о користи, каже Достојевски у „Записима из подземља“, јер нам у
сваком случају чува најглавније и најдрагоценије, наиме нашу личност
и нашу индивидуалност…Човеку треба, наставља даље Достојевски,
само једно: самостална воља, па ма колико га та самосталност коштала и ма чему водила.28
Свако истинско добро делање за свој циљ има личност. Једино
личност има апсолутну вредност, стога се добро односи на оно што
испуњава унутрашњу потребу личности. При томе треба истаћи да
људска бића не постоје на основу тела – већ пре живе на основу идеала. Свако људско добро је крхко када не следи разум.
Колико су људска земаљска срећа и слава крхка и пролазна,
добро су знали византијски цареви који су приликом устоличења,
пењући се на престо, добијали од ђакона врећицу земаљског праха
као опомену o пролазности свега земаљског.

Исто: стр. 408 – 409.
Фјодор М. Достојевски: Записи из подземља. Saga T. S. T. Mali princ, 2000, Beograd,
стр. 33.
27
28
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ПРИКАЗ „РАТНОГ ДНЕВНИКА“
СТЕВАНА Ј. ТУЦОВИЋА
Издавачи: Историјски архив Ужице и Библиотека ,,Љубиша Р.
Ђенић“, Чајетина, 2017, 349 стр.

Пратећи сећања, размишљања, проматрања и тумачења учесника прошлих догађаја употпуњујемо и добијамо различите боје света који је остао иза нас а неизоставно је уткан у данашњицу. „Ратни
дневник“ пуковника Стевана Ј. Туцовића обогаћује сећање на Први
светски рат интимном мишљу једног српског војника, питањима која
су се јављала, трагањима за одговорима и самим одговорима.
Стеван Ј. Туцовић (1882–1933) је рођен је у златиборском селу
Гостиље од оца Јеврема, свештеника, и мајке Јефимије. Имао је двојицу браће, Владимира и Димитрија, првака Српске социјалдемократске партије. Након завршетка основне школе и шест разреда гимназије у Ужицу уписао је Нижу школу Војне академије у Београду, коју
је завршио 1901, када је произведен у чин артиљеријског поручника.
Година када је Стеван Туцовић завршио Вишу школу Војне академије
није позната. У чин поручника унапређен је 1905, за капетана друге
класе 1909, а за капетана прве класе 1912. У балканским ратовима био
је командир 4. батерије Брдског артиљеријског пука првог позива. У
чин артиљеријског мајора унапређен је 1913. Почетком Првог светског
рата у редовима српске војске налазила су се сва три брата Туцовића.
До 1916. Стеван Туцовић командовао је Првом брдском батеријом.
На тој дужности унапређен је у чин артиљеријског потпуковника.
Како је 1916. извршена реорганизација војске, потпуковник Стеван
нашао се на месту командира Прве брдске батерије Дринског артиљеријског пука на Солунском фронту. Овом јединицом командовао је до
половине 1917, када је постављен за команданта Првог брдског ди307
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визиона Дринског артиљеријског пука. По завршетку Првог светског
рата, у периоду од 1919. до 1920. учествовао је са Првим брдским
дивизионом у Корушкој операцији и у гушењу арнаутске побуне. У
току 1920, унапређен је у чин пуковника и постављен за команданта
Дравског артиљеријског пука. Од 21. марта до 30. септембра 1921.
Стеван Туцовић био је командант Другог дивизиона Тврђавског артиљеријског пука у Баошићу, а потом се налазио у служби у штабу
Зетске дивизијске области. У току наредне године налазио се на дужности команданта Битољског артиљеријског пука и на служби у штабу Битољске дивизијске области. Пензионисан је 1924. да би након
двадесет месеци био реактивиран и послат у службу у команду Пете
армијске области. Пензионисан је 1927. са преводом у резерву. За исказану храброст и успешно командовање јединицама у балканским и
Првом светском рату Стеван Туцовић примио је бројна одликовања,
међу којима се налази и Албанска споменица.
Дневничке белешке Стевана Туцовића вођене су током Првог
светског рата, пратећи живот српског војника у периоду од 1. августа
1914. до 4. децембра 1918. Циљеве ових записа истакао је сам аутор
на више места. Настојећи да објави своје сведочење, након завршетка Првог светског рата, пуковник Туцовић у писму упућеном командантима појединих јединица образлаже своју намеру: ,,Сваки ратник
опоменуће се на минуле дане наших историјских борби и мучења, што
ће му послужити згодно, да све те догађаје, сређене и скупљене, понекад прелиста и подсети се на те судбоносне и тешке дане нашег живота, које смо срећом преживели.“ Упркос тежњи самог аутора, сећања
пуковника Стевана Туцовића, која је посветио супрузи Мири и брату
Димитрију, остала су непозната јавности све до 2017. Дневник није
сачуван у оригиналу. Ипак, захваљујући књижевнику Љубивоју Ршумовићу, мисао и реч Стевана Туцовића дошла је до наших дана.
Ратни дневник је подељен у три дела (Од Мачве до Солуна –
1915, Oд Солуна до офанзиве 1918, Од офанзиве 1. септембра 1918,
па до свршетка рата) неједнаког садржајног опуса чврсто повезаног
интимним размишљањима пуковника Туцовића о узроцима и носиоцима одговорности за пораз који је претрпела српска војска, о дешавањима на осталим фронтовима Првог светског рата, судбини и тегоби човека у ратном вихору. До доласка српске војске на Крф у свом
Ратном дневнику Стеван Туцовић бележио је све важније догађаје и
борбе које је српска војска имала при повлачењу из земље, водећи читаоце гудурама, путевима и стазама недаћа ратних година. Редовније
забелешке, из дана у дан, пуковник Туцовић уносио је по доласку на
Солунски фронт. Неретко су то реченица–две, како је сам аутор ис308

Приказ „ратног дневника“ Стевана Ј. Туцовића
такао, ,,јер ми није био циљ да се борбе по форми релација описују, већ
сам бележио рад и улогу родова оружја у кратким потезима, резултат
рада и оцена о томе, губици итд.“ (...) ,,имајући при томе у виду да читање овога дневника буде свакоме забавно и пријатно.“ Поред личног
посматрања и проматрања дешавања на Солунском фронту међу српском војском, Стеван Туцовић уносио је у своје списе званичне податке који су стизали на фронт, извештаје радио–телеграфских станица,
домаћих и страних листова о дешавањима на осталим фронтовима и
у свету. Међу кратким извештајима које је забележио, пуковник Туцовић оставио је сведочанство о најмлађем војнику Дринске дивизије
и српске војске, Момчилу Гаврићу, о коме је бринуо. На више места
Стеван Туцовић објавио је писма упућена супрузи Мири и писао о
судбинама своје браће, Владимиру и Димитрију. Читајући накнадно
своје белешке Стеван Туцовић их је мењао, уносећи додатна тумачења и разматрања.
Дневничке белешке Стевана Туцовића представљају сведочанство мисли српског војника у тешком периоду након слома Краљевине Србије, његовог схватања и сагледавања узрока пораза, тражења
грешака и њихових носилаца. Окупиран мишљу о догађајима који
су понели у страдање српски народ, аутор тражи узроке и одговорне: ,,Нашем поразу и пропасти наше земље 1915. године највећи су
кривци монголски и подли Бугари, којима се још нисмо достојно реванширали.“ На следећем месту Стеван Туцовић допуњује своју мисао:
,,Земљу смо напустили, што су нас јачи непријатељи из ње истерали... Ми војници смо били чврсто убеђени да ће нас Бугарска напасти.
Наши савезници уверавали су наше државнике, да је то немогуће и да
се од тога не плашимо. Када се то десило све је било доцкан, јер нас је
непријатељ истерао из наше земље.“ Враћајући се изнова на питање
пораза српске војске 21. новембра 1916, Туцовић је забележио: ,,Да
ли то велики наши савезници и заштитници нису хладно донели од–
луку да мала Србија може и да пропадне, па то неће много изменити
европску ситуацију. Зар се не нађе начина да се тој малој и страдалој
Србији брзо и благовремено помогне да се спасе од потпуне пропасти...
Место једне ефикасне помоћи... они нам шаљу утешне речи... А кад су
видели да се стварност показала у свој својој величини, онда су увидели неизбежност наше пропасти и да би свој грех забашурили, почели
су да нас обмањују.“ Промишљања о пређеном времену текла су напоредо са новим моментима које је рат и живот у њему доносио. Поглед
унатраг утврђивао је и допуњавао одговоре: „За наше одступање преко Албаније и Црне Горе, сматрам да је кривица до наших савезника.“
Размишљајући о тегобама свог народа и односу савезника истог дана
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је забележио: ,,Искрцали су нас у оној маслиновој гори, ограђеној са
свих страна морем и још су нас и стражама чували како какве дивљаке... Те људе нико није ни лечио нити им храну доносио, а постеље,
кревета, нити неке друге удобности за ове болеснике није било ни од
лека јер су ови бедници лежали онако болесни на мокрој и блатуњавој
земљи од киша... Отишао сам на то ,,Видо–острво смрти“...Ужаснуо
сам се од чуда, када сам кроз један ходник дошао до барака где се болесници смештају. Ту су били набацани болесни војници један на другога
као џакови по магазама. Једни су били мртви, а други умиру и све један
на другоме.“
Сагледавајући слом свог народа кога је високо вредновао, бележећи о њему да је то ,,народ за дивљење и поштовање, који није знао за
границе умора и издржљивости, увек готов да се лудо жртвује и погине
при одбрани своје земље и огњишта“, разумео је незадовољство војника. Морално стање војске услед повлачења, глади, изнемоглости,
опадало је из дана у дан и доносило дезертерство. ,,Вера у ма какав успех сада је била потпуно изгубљена и сва објашњења да нас савезници
чекају и да ће нас прихватити, те ћемо поново кренути напред, била
је потпуно измишљена и бесциљна, јер сваки је сада видео пропаст
наше земље.“ Стање на Солунском фронту 1917. донело је поновна колебања. „Издаје нас вера у нешто боље и наша морална снага... све нас
више напушта и оставља. Свак се пита где ће се идућа зима провести
и плаши се и од помисли да је проведемо на истим положајима...Физичке тешкоће и нису тако велике, али морална депресија тако силно
на нас утиче да нам овакав положај постаје очајан и неиздржљив... Не
знамо шта да кажемо и нашим војницима. Доста смо им давали наде
и упућивали их на стрпљење да сада не смемо о томе ни да говоримо,
нити би нам они поверовали.“ Нова надања и узлет вере донео је сусрет са учитељицом из Ужица Љубицом Чакаревић, која се 1918. пробила кроз непријатељске редове и дошла на Солунски фронт: ,,Ово
је јединствен пример храбрости и као карактеристична црта нашег
народа, како се цени част и слобода. Такав народ не може да пропадне,
већ мора да живи и да после силних мука и искушења, постане славан
и велик.“
Краткоћа и концизност забележака са Солунског фронта условљени су и самим током дешавања на фронту: ,,Нема оних ранијих
борби и изнуривања, сада све иде лако, без тешкоћа... Бијемо се три,
четири и више дана, тада и у борби наиђу застоји да човек одахне и да
се прибере.“ Пратећи борбе Дунавске дивизије, Шумадијске дивизије,
Добровољачког одреда, Стеван Туцовић је изражавао своја неслагања
са тактиком Српске Врховне Команде и Савезничке команде на фрон310

Приказ „ратног дневника“ Стевана Ј. Туцовића
ту: ,,По мом мишљењу, нисмо требали изгубити ни једног човека од
заузећа прве линије за одбрану на Солунском фронту, све до момента,
када се наше трупе појачају савезничким и припреме за главни напад
и пробој и тада грунути свом снагом.“ Са посебном пажњом пратио
је развој ситуације у Русији, верујући. „Русија ће да спасе и поправи
ситуацију код осталих савезника и највише ће допринети крајњој победи савезника, то је моје тврдо уверење, ако какве изванредне случајности не наступе.“ Саборштво са Русима на Солунском фронту
утврдило је његова уверења: ,,Руски официри и војници дивни су људи
велике руске душе и пуни љубазности, симпатија и наклоности за
наш народ... Када су у борби с нашим војницима заједно, стално задржавају наше људе да се не излажу опасностима и да не гину, говорећи
им: ,,Пустите ви нас, ми ћемо и за вас да гинемо,јер нас има много и
ништа нам се неће познати, а вас је мало остало и то мало не треба
да гине“. Дешавања која су заокупила Русију током Првог светског
рата нису прошла незапажено код Стевана Туцовића иако им у својим
ратним белешкама није посветио детаљна разматрања. ,,Јуче сам видео у француском листу „Le Miroir“ слику максималистичких вођа у
Русији. Морао сам се насмејати када сам видео какав олош господари
сада у тој великој Русији.“
Током предаха од борби често је размишљао о свету након пораза Немачке према чијем народу је истакао дивљење: ,,Херојска борба коју Немци сада воде и коју су до сада водили, улива целом свету
респект и поштовање. То је велики и чврст народ који не може да
пропадне... јер поред свих циљева овог рата најпоштенији и најкултурнији је тај што ће савезници победом Немачке срушити и крути
немачки милитаризам, који је дуго звецкао својом оштром сабљом
над главама осталих мирних народа...На тај начин савезници ће учинити једну велику услугу човечанству, што ће укротити ову опасну
звер, од које се цео свет страшио.“ Верујући ,,да ће на Балкану бити
створена Велика Србија на штету Бугарске, то је извесни и њихов
даљи опстанак зависиће од нас.“
Дневничке белешке Стевана Туцовића неретко се развијају у
путописе доносећи нам слике Мачве, Скадра, Драча, Крфа, Солуна
итд. Траг који је Туцовић оставио о људима и местима кроз која је
пролазио, значајна је успомена на Први светски рат. Говорећи о повлачењу кроз Горњи Милановац и о дочеку аустријских војника од стране српског становништва са ,,раширеним рукама и цвећем“, Стеван је
записао: ,, Заветовао сам се тада да ћу то у мојим белешкама изнети
да се види како су поједина места држала према непријатељу.“ Посебно тегобан за Стевана Туцовића био је однос становништва Црне Горе
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према српској војсци приликом повлачења из Србије: ,,Црногорци су
се показали према нашој војсци као највећи душмани и непријатељи.
За Арнауте смо знали да су нам одувек били непријатељи, па смо се
од њих чували али Црногорци су се према нашим војницима у више
прилика показали гори од Арнаута.“ Тражећи у више наврата разлог
за овакво држање, пуковник Туцовић је забележио: ,,Дознао сам још и
ово: да је краљ Никола једним поверљивим наређењем наредио свима
властима да се што више отежа српској војсци одступање кроз Црну
Гору.“ Насупрот приликама у Црној Гори у својим забелешкама оставио је топле речи за Есад Пашу, захваљујући коме је становништво
тог дела Албаније исказало наклоност према српској војсци.
Пробијајући се ка Србији пуковник није изоставио да убележи дочек српске војске од Велеса, преко Врања, Прокупља, Аранђеловца, Ваљева, Лознице до Босне и Херцеговине и Хрватске. Тешко
сећање понео је из Лесковца: ,,У Лесковцу дочекани су само француски
официри, којима је била и закуска приређена, док су наши официри
пролазили и нико их није позвао на ову закуску, што је наишло на велику осуду наших официра.“ Прелазак преко Дрине и боравак међу
становништвом Босне и Херцеговине за који је мислио да је ,,љубазнији и питомији од нашег српског света“, окретао је ратне напоре ка
новом светлу: ,,Спремили су нам и у најмањим местима читаве параде и весеља, да је наш пут кроз Босну личио на једну велику и божанствену литију... Нисмо могли спавати ни дању ни ноћу, већ је весеље
трајало до прелаза Курјачице, па до Брчкога.“ Искуство ослободилачке војске у другачијој улози стекло се при доласку у Хрватску и Славонију. ,,Овде смо одмах осетили да их има доста који негодују, зашто
је наша војска дошла у Хрватску и Славонију, јер су је сматрали као
окупациону војску... Хрвати на сваком кораку попреко гледају на нашу
војску, али се боје и имају велики респект.“
Стеван Туцовић је последње ретке унео у свој дневник 4. децембра 1918, доносећи састав Владе Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, са образложењем: ,,Овде прекидам мој дневник, пошто су сви
важни по нас догађаји до сада углавном завршени“.
Сажимање проматрањима, питањима, налажењем, допуњавањем и образлагањем одговора, пута којим се упутила српска војска
и сам војник у њој током Првог светског рата, пуковник Стеван Туцовић отвара мисао ка интимнијем сагледавању прошлих догађаја.
Ратни дневник пуковника Стевана Ј. Туцовића визуелизује траг Првог
светског рата превасходно мишљу човека и војника у њему.
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Текст доставити на адресу Редакције издања Народног музеја
Ужице, Димитрија Туцовића 18. Ужице, email: nmuzejuzice@ptt.rs
Рукописи у компјутерском слогу предају се у једном примерку у штампаном или електронском облику у фонту Times New Roman,
величина фонта 12. Размак између редова је 1.5, а напомене се налазе
на крају сваке стране величине фонта 10.
Текст може да има највише 2 табака (32 стране).
Осим основног текста са напоменама (уређеним према упутству), рад треба да садржи:
– Апстракт. Налази се испод наслова рада и не може имати
више од 600 словних знакова.
– Кључне речи. Дају се на српском језику и може их бити највише 10.
– Резиме. Предаје се на енглеском језику и не може имати више
од 1.200 словних знакова.
– Прилоге и илустрације. Доставити их електронској форми ван Word документа у једном од следећих формата .jpg, .tiff, .cdr.
Фотографије предати у резолуцији од најмање 300 dpi. Фотографије
морају бити јасне и оштре. Фотографије које не буду задовољавале
критеријуме штампе, неће бити објављене.
– Листу референци. Налази се на крају рада и састоји се из два
дела (Извори и Литература), по абецедном и алфабетском реду аутора, са пуним насловима, називима часописа и бројем страна.
Начин цитирања:
– Посебних издања:
Име аутора се пише иницијалом, са размаком између имена и презимена, обичним словима. Први пут цитиран наслов књиге пише се у
целини, курзивом. Место и година издања пишу се иза наслова, без
запете између. Цитиране странице пишу се на крају без скраћене ознаке за страну.
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Примери:
С. Рудић, Властела Илирског грбовника, Београд 2006, 44–46.
Пример за поновљено издање књиге:
К. Јиречек, Историја Срба, I, Београд 19782, 30.
– Чланака у часописима:
Име аутора се пише иницијалом, са размаком између имена и презимена, обичним словима. Наслов рада се пише курзивом. Назив часописа (пун или са скраћен), број (арапским цифрама), година у загради
и цитирана страна.
Примери:
Т. Живковић, Легенда о Павлимиру Белу, Историјски часопис
50 (2003) 15.
Г. Томовић, Трагови старог рударења у топонимији пљеваљског
краја, Гласник Завичајног музеја 3 (Пљевља 2002) 2003, 58.
(начин за часописе са истим називом, а различитим местом издања,
мање познатe, ретко доступнe часописe)
– Чланака у зборницима радова:
Име аутора се пише иницијалом, са размаком између имена и презимена, обичним словима. Наслов рада курзивом, наслов зборника,
место издања и година и цитирана страна.
Пример:
В. Глишић, Седамдесетогодишњица устанка у Србији 1941. године, Ужички зборник, Ужице 2011, 48.
– Поглавља у колективним публикацијама:
Назив публикације (курзивом) и том, место и година издања, цитирана страна и име аутора поглавља у загради.
Пример:
Историја српског народа, VI–1, Београд 1983, 98 (Д. Ђорђевић).
– Извора:
Примери:
Доментијан, Живот Светога Симеуна и Светога Саве, изд. Ђ.
Даничић, Београд 1865, 97.
С. Б. Скокнић, Моје успомене из Првог светског рата, прир. М.
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Ј. Милићевић, Београд 2003, 63.
Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма, I–1, Београд –
Ср. Карловци 1929, 250.
Actes de Lavra, III, par P. Lemerle, Paris 1979, 13.
После првог помена пуне библиографске јединице у напоменама, током наредних цитирања даје се скраћени облик, односно понавља се иницијал имена и презиме аутoра и скраћени наслов.
– Код узастопног навођења аутора и дела: Исто, Ibid.
– Koд поновљеног навођења дела: нав. дело, op. cit.
– У ћирилици употребљава се скраћеница уп. а у латиници cf.
– Напомене се скраћују са нап.
– Не употребљавају се скраћенице стр. односно p. и pp.
Датуми се пишу на следећи начин, нпр. 2. март 2007.
Бројеви већи од троцифрених треба да буду куцани са тачкама, а не са размацима, нпр. 2.000, 10.000.
Аутори контролишу и уносе лекторске интервенције у електронску верзију текста. Уколико се не слажу са неком од лекторских
интервенција то морају видно означити на штампаној или електронској верзији текста.
Радови се примају до 1. априла за текућу годину.

315

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
008+93/94
УЖИЧКИ зборник : радова из области историје,
културе и уметности ужичког краја / одговорни уредник
Станојка Миливојевић. - 1972, бр. 1. - Ужице :
Народни музеј, 1972(Ужице : Графичар). - 24 cm
Годишње.
ISSN 0350-8390 = Ужички зборник
COBISS.SR-ID 6022658

