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ПОЗДРАВНЕ РИЈЕЧИ

Бранислав Остојић

Поштовани учесници скупа,
Драги гости,
Част ми је и задовољство да отворим Седми научни скуп На
извору Вукова језика са устаљеном темом Дурмитор и Дурмиторци у
науци и умјетности, да вас срдачно поздравим и пожелим вам угодан
боравак на Жабљаку.
Вама учесницима Скупа хвала што сте се одазвали позиву да
учествујете са саопштењем на овом Скупу и што ће ваши реферати,
сигуран сам, имати драгоцјену научну вриједност. Значај ових скупова
процјењиваће се у будућности узимајући у обзир скупове који ће
услиједити сваке треће године и на којима ће бити научно обрађивани
Дурмитор и Дурмиторци у науци и умјетности.
Свједоци смо да се од првог окупљања (7. августа. 1988) биљежи
снажан успон и да се упркос тешкоћама ритам наших састајања од
другог окупљања (21. и 22. јула 1997) ипак редовно одржавао. Са сваког
скупа објављен је Зборник реферата у којима је публиковано око 250
чланака из науке о језику, књижевности, историје, географије,
антропологије, етнологије итд.
Може ли се ишта љепше констатовати на почетку нашега
данашњега рада него да су научна окупљања „На извору Вукова језика“
постала у нас заиста традиција, односно да је Фондација Вукове
задужбине Жабљак – Шавник и Плужине одабрала прави подстицајни
пут за широка научна истраживања.
Данас смо се нашли овдје да изнесемо резултате својих најновијих
истраживања у вези са постављеном нам темом. Чврсто сам увјерен да
ће овај велики пројекат Дурмитор и Дурмиторци у науци и умјетности
од овога Скупа добити још снажније и дјелотворније подстицаје који ће
му дати савремене теоријске ослонце и битно допринијети студиознијем
научном одређењу и разјашњењу научних чињеница.
Допустите ми да Скуп прогласим отвореним и да вас на крају још
једанпут поздравим.
Срећно и живјели!
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Милика Остојић

(Главни администратор општине Жабљак)

Даме и господо, поштовани учесници
научног скупа На извору Вукова језика
С посебним задовољством желим да Вас поздравим у име
општине Жабљак, њених грађана и у своје лично име, и да вам пожелим
добродошлицу и пријатан боравак у наш мали али прелијепи град.
С правом кажем прелијепи, јер сви ми добро знамо да је мало у
свијету природних драгуља каквих је у нашој општини. Горостасна
планина Дурмитор, кањон ријеке Таре, бројна планинска језера, чисти
планински ваздух, богатство биљног и животињског свијета чине ово
мјесто познатом ваздушном бањом.
Због свега тога, Жабљак је богом дано мјесто, нарочито у овим
врелим јулским данима, и за одржавање оваквих и сличних скупова.
Овдје људи брзо мисле и добијају додатну инспирацију за стваралачко
дјело.
Када се та инспирација сједини са знањем и искуством вас
еминентних и уважених стручњака из области језика, књижевности,
историје, географије, етнологије, онда сам сигуран да ће са овога,
седмог по реду, научног скупа, бити објављено много нових научних
радова.
Својим учешћем на овом научном скупу дајете крупан допринос
науци и култури дурмиторског краја, а традиционалним одржавањем
скупа и од заборава чувате немјерљиво стваралачко дјело Вука
Караџића.
Желим вам пуно успјеха у раду.
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ЈЕЗИК

Радмило Н. Маројевић 1

ВУКОВО ТУМАЧЕЊЕ АСИМЕТРИЧНОГ
ДЕСЕТЕРЦА И ЕПСКА ТРАДИЦИЈА У
ПОСТОЈБИНИ ВУКОВИХ ПРЕДАКА

У овом раду се, у првом његовом дијелу (поглавље 1), на примјеру
пјесме Смрт Смаил-аге Ченгијића, разматра епска традиција у постојбини Вукових предака, тј. у старој Херцеговини као матици српског
епског пјесништва. У другом дијелу рада (поглавље 2) критички се разматра тумачење српског епског десетерца које је Вук Караџић изложио
у предговору лајпцишком издању Народних српских пјесама и Вукова версолошка полемика с Павлом Берићем. У трећем дијелу рада (поглавље 3),
анализа и интерпретација из претходна два дијела доводе се у поредбену
везу с другим народним пјесмама и умјетничком поезијом српском.
Кључне ријечи: версификација, српске народне пјесме, српски
епски (асиметрични) десетерац, тротактни стих, трохеј, метричка
константа, ритмичка доминанта, ритмички курзив.

1

radmilo@mail.ru

Редовни професор Универзитета у Београду.
Рађено у оквиру пројекта 178014 Динамика структура савременог српског језика при
Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Вуково тумачење асиметричног десетерца и епска традиција у постојбини...

1. Епску традицију у постојбини предака Вука Сте̏фа̄новића
(=Сте̏фа̄новог) Кара̀џића размотрићемо на примјеру основне варијанте
пјесме Смрт Смаил-аге Ченгијића, која је објављена у књизи четвртој
Српских народних пјесама (1862) [К АРАЏИЋ 1986а: 324–338]. Наша
анализа показује, прво, да српски епски или асиметрични десетерац има
строгу силабичку структуру (четири слога у првом полустиху, цезуру као
метричку константу и шест слогова у другом полустиху) [види т. 1.1],
друго, да има и једну тонску метричку константу - неакцентованост десетог слога [види т. 1.2], и треће, да је пјесма остварена у ритму тротактног
тонског стиха с минималном двосложном структуром другог такта [види
т. 1.3].
1.1. Десетосложна силабичка структура и обавезна цезура послије
четвртог слога метричке су (силабичке) константе асиметричног десетерца око којих никад није било спора, па ни у версолошкој полемици
Вука Караџића и Павла Берића [види т. 2]. Ипак, да ли први полустих десетерца може имати више од четири вокала у своме саставу, а други полустих - више од шест?
Број вокала и број слогова у стиху не морају да се подударају. Вук
је мислио да морају, па је брижљиво удаљавао „сувишне“ вокале или
помоћу апострофа, или помоћу графеме ј.
(1) У седам стихова (сваки пут у иницијалној позицији, тј. у првом
полустиху) посвједочен је облик номинатива једнине мушког рода замјенице ко̀јӣ с елипсом интервокалског ј и дифтоншким степеном сажимања
двају вокала:
61
139
184
315
371
434
515

ко̀и̭ би а̀ги || гла̂ву | изгу̀био
ко̀и̭ о ко̀њу || и о са̏бљи | ра̂дӣ
ко̀и̭ је њи̏ма || да̂вно | уско̀чио
ко̀и̭ Ту̀рчину || ни̏кад | до̀шо̄ ни́си
ко̀и̭ Ту̀рчину || ни̏кад | до̀шо̄ нѝје
ко̀и̭ ће у̀зе̄т || ла̀ка | џеферда́ра
ко̀и̭ с’ не бо̀јӣ || Вла̂ха̄ | пе̂т сто̏тӣна̄,

а двапут (у два идентична стиха) хомонимични му облик
номинатива множине мушког рода замјенице ко̀јӣ са истом фонетском
појавом:
320, 376
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ко̀и̭ сте ско̀ро || ѝшли | на Цѐтиње

... Вукових предака

Радмило Н. Маројевић

У наведеним примјерима остварује се у првом слогу стиха
хетеровокалски дифтонг |о̀и̭|. Вук је у свих девет стихова елидирано ј
остављао, а неслоговни вокал и замјењивао апострофом: „Кој’“.
Овдје треба напоменути да у десетерцима (осим у Мажуранићевом
спјеву који је написан комбинованим стихом с трохејском доминантом)
неметричке акценте обиљежавамо курзивом, цезуру - двјема, а границу
између другог и трећег такта - једном усправном цртом.
(2) Исто у првом полустиху, али у другом слогу, двапут је
посвједочен хетеровокалски дифтонг | у̭и| у сандхију:
458
471

да̏ су̭ изѝшли || на Мље̏тичак | Ту̂рци
да̏ су̭ иза̀шли || на Мље̏тичак | Ту̂рци.

Вук је овдје примијенио други текстолошки поступак - пошто
интервокалског ј није било, он је само неслоговни вокал, овога пута у,
замијенио апострофом: „Да с’“ (топоним је код Вука „Млетичак“).
(3) У четири стиха, сваки пут у медијалном такту, остварен је
таутовокалски дифтонг |ии̭|:
5
26
395
510

а на̏ рӯке || Чѐнгии̭ћ-|Сма̀ил-а̀ги
од Ту̀рчина || Чѐнгии̭ћ-|Сма̀ил-а̀ге̄
Ја ка̏д чу̏о || Чѐнгии̭ћ | Сма̀ил-а̀га,
А вѐлӣ јо̄ј || Чѐнгии̭ћ | Сма̀ил-а̀га:

Вук је овдје примијенио трећи текстолошки поступак - неслоговни
вокал и обиљежио је графемом ј: „Ченгијћ“. То је учинио и у наслову:
„Ченгијћа“, у коме дифтоншки изговор није обавезан. Ми у наслову
народне пјесме, као и у наслову Мажуранићевог спјева [види т. 3.1.(2)],
васпостављамо фонолошку структуру презимена: Смрт Смаил-аге Ченгијића.
1.2. Поред силабичких, српски епски или асиметрични десетерац
има и једну тонску метричку константу - неакцентованост десетог слога
(1). У класичном десетерцу полази се од тога да је тонска метричка
константа и неакцентованост четвртог слога, али је у анализираној пјесми
то само изразита ритмичка доминанта (2). Први полустих има један
метрички акценат, али је тај акценат у неким стиховима побочни (3).
(1) С обзиром на то да је неакцентованост десетог слога у асиметричном десетерцу била метричка константа у свим фазама његовог
развоја, у стиху:
231

да̏ је до̀шо̄ || бе̏же | Мирала̀јбег

реконструишемо преношење акцента с титуле (која је срасла с антропонимом, па је постала друга компонента исте ријечи) на претходни
15
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слог (и атонирање акцента на првој компоненти). Изговара се, дакле,
једна проста фонетска ријеч (с једним акцентом) Мирала̀јбег, а не сложена (с два акцента - побочним на првој и главним на другој компоненти)
*Мира̀лај-бе̏г.
(2) И поред тога што неакцентованост четвртог слога није била
метричка константа него само изразита ритмичка доминанта, у четири
стиха изостављамо акценат испред цезуре, из разних разлога:
74
249
252
551

ја̏ли све̏ трӣ || сво̀је | изгу̀бити.
Мирала̀јбег, || дра̂гӣ | го̏спода̄ре,
те̏ би до̏ шта || до̀ потребе̄ | би́ло а би̏јел нас || да́нак | за̀стануо -

У 74. стиху - зато што се у синтагмама типа све̏ трӣ (гла̂ве) атонира
број. У 249. стиху - зато што на крају 231. стиха реконструишемо преношење акцента с друге компоненте на претходни слог (уз атонирање
акцента прве компоненте) [види горе т. (1)], па то морамо прихватити и за
крај првог полустиха. У 252. стиху - зато што у предлошко-падежној вези
до̏ шта реконструишемо (старо) преношење акцента. У 551. стиху - зато
што на облику нас реконструишемо енклитички а не пуни облик замјенице.
И кад се изузму четири наведена стиха, још у четири стиха, што је
тек 0,65 % свих стихова пјесме, рекнструишемо акцентованост четвртог
слога:
310
355
522
544

па̏ ћеш се ти̂ || а̀ги | покло̀нити
и по̏ред ње̏г || Ма́ловићу | Ђо́ко
„А да̏ Бо̂г да̂ || и свѐтӣ | Нѝкола
„Ја да̏ Бо̂г да̂ || и Муа̀мед | све́тац

У прва два стиха (310. и 355) на четвртом слогу, на облицима
личних замјеница, акценат је мет рички. У посљедња два стиха (522. и
544) не реконструишемо лекси кализацију клетве и прозодијски лик
*да̀бо̄гда̄ јер се глаголски облик да̂ односи и на други дио клетве (и свѐтӣ
Нѝкола, и Муа̀мед све́тац). На облику да̂ акценат је главни, али није и метрички (метрички је на компоненти Бо̂г).
(3) У првом полустиху један акценат је обавезан, и тај акценат је
метрички, али је у неким стиховима тај акценат побочни, па се остварује
опкорачење цезуре:
11, 150
80
340
385
16

ја да̏ ти ӣх || по̀ имену | ка̂же̄м:
ка̂ што̏ сӯ му || и ста̂рӣ | би́вали
је̏ра си га || да́ват | нау̀чио!“
је̏ра сте га || да́ват | нау̀чили
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У стиховима 11. и 150, који су идентични, метрички акценат је на
везнику да̏ с обзиром на то да је рјечца ја (рјечца а с протетичким ј) атона
(тј. без акцента); без акцента је наводи и Вук [види т. 2.3]. У 80. стиху је
остварен двокомпонентни везник с побочним акцентима, али је први
акценат метрички. У стиховима 340. и 385. везник је̏р има покретни
вокал, што је новија дијалекатска појава, а не архаизам (старији облик
потврђен у Његошевом пјесничком језику био је јере, настао од облика
старославенске релативне замјенице с постфиксом /že/ јеже).
1.3. Да ли је пјесма остварена у ритму трохеја или у ритму тротактног тонског стиха с минималном двосложном структуром другог
такта?
(1) За трохеј је битно да нема акцентованих парних слогова, док се
на непарним акценат може али не мора реализовати. Ритам трохеја има
тек сваки четврти стих анализиране пјесме, 149 од 614 стихова, што
износи 24,27 % свих стихова пјесме. Наравно, наша прозодијска реконструкција заснива се на природној интонацији која се остварује данас у
постојбини Вукових предака укључујући примјере преношења акцента. С
обзиром на варијантност акцента у неким облицима и факултативност
преношења акцента, број стихова остварених у трохејском ритму могао
би се смањити за највише два или повећати за један проценат, али то не
би битно промијенило тип стиха којему пјесма припада.
(2) У другом полустиху сe остварује симетрични (3+3) или асиметрични распоред тактова (2+4 или 4+2). Усљед неакцентованости
десетог слога трећи такт није могао бити једносложан. Српски десетерац
је избјегавао и једносложност другог (медијалног) такта, па се у стиху:
165

но̏ А̀хмете, || мо̂ј си̂вӣ | со̏коле,

остварује симетрични (3+3), а не асиметрични распоред тактова
(1+5), јер се атрибут у саставу идиома прикључује једносложници на почетку другог полустиха.
(3) У четири стиха пјесме, што је тек 0,65 % свих стихова, у другом
полустиху је реализован само један акценат:
40
466
482
494

не̏вје̄рнӣке || и безо̀бразнӣке
ожђѐлдије̄ || и добро̀дошлице̄
приче́стише̄ || и испо̀виђеше̄
од по̂но̄ћа̄ || наобла́чило се

с обзиром на то да се у стиху:
123
А̀ли-па̏ши || Рѝзван-|бе̏говићу
остварују два акцента на патрониму односно презимену (на првој
компоненти акценат је побочни, а на другој главни, али су оба метричка).
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2. Вук Караџић је о метру српских народних пјесама писао у
предговору првој књизи лајпцишког издања Народних српских пјесама.
Вук изричито каже: „Све су наше ј у н а ч к е пјесме од десет слогова или
пет трохејски стопа и послије друге стопе одмор“, па наводи примјер:
− ∪ − ∪− ∪− ∪− ∪
Подиже се | Црнојевић Иво.
Вук наводи и ограничења од горњег правила: „Истина да је у
млогим стиховима према г о в о р у дуг слог мјесто краткога и кратак
мјесто дугога“, илуструјући их примјерима:
∪−∪∪−−∪∪−∪
И понесе | три товара блага.
∪−−∪−∪∪−∪∪
Ја кад тако | свадбу уредише.
Своје објашњење Вук овако завршава: „Тако се г о в о р и, и тако се
ч и т а и к а з у ј е; али кад се п ј е в а, онда су све трохеји:
−∪−∪−∪−∪−∪
И понесе | три товара блага.
−∪−∪−∪−∪−∪
Ја кад тако | свадбу уредише.
Тако су јуначке пјесме све по једној мјери, али су ж е н с к е различите“ [К АРАЏИЋ 1824: LIII, уп: К АРАЏИЋ 1975: 578].
Вуково тумачење версификације српских народних пјесама уопште
и асиметричног десетерца посебно критички је оспорио један његов
савременик, пјесник Павле Берић [види т. 2.1]. Вук је своје тумачење
покушао да одбрани [види т. 2.2], али не на примјеру десетерца, на коме
га је образлагао, него на примјеру оних врста стихова у којима се чешће
остваривала ритмика која је потврђивала подјелу на стопе од које је полазио у Предговору уз прву књигу Народних српских пјесама [види т. 2.3].
2.1. Пет година послије појаве Вуковог Предговора уз прву књигу
Народних српских пјесама, у другој частици Српске љетописи за годину
1829, објављен је чланак Неколико речи о вњешњем кроју народни српски
песама, потписан иницијалима П. Б. (ријеч је о „класицистичком
песнику“ Павлу Берићу [уп. коментар Милорада Павића у К АРАЏИЋ
1986б: 583]).
На почетку П. Б. указује да Вук понавља оно што је написао Вуков
рецензент, тј. Јаков Грим, 1816. године у приказу Мале простонародње
18
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славеносрпске пјеснарице (1814) и да му је „за чудо: како и єдан и други
ни су примѣтили да оно узвишенiе или спуштанѣ гласа при певаню мелодички тон - ко є у овим песмама за квантитет - дужину или краткост
слогова - узимаю, никаквог постояног правила нема“ [Б ЕРИЋ 1829: 99].
Затим наводи шест асиметричних десетераца, четири симетрична
осмерца, три седмерца и два дванаестерца како би показао апсурдност
тврдње да једна иста ријеч у истој врсти стиха има различит „квантитет“ и
формира различите двосложне и тросложне стопе.
Прва два (десетерачка) примјера су му:
Се̅стрйца̅ се брату кунијаше
Да омразим брата и сӗстри̅цў
На крају П. Б. наводи упоредо парове стихова у којима тобоже (тј.
по Вуку) једна иста ријеч има различит „квантитет“, на примјер сестрица
у асиметричном десетерцу и у асиметричном осмерцу:
Се̅стрйца̅ се брату кунијаше
Се̅стрйцӑ брату говори
Затим слиједе још три пара - десетерац упоређен с дванаестерцем
(облици девојко: девојка), десетерац с асиметричним осмерцем
(предлошко-падежна веза крај мора) те асиметрични осмерац с осмерцем
симетричним (облици на воду: /ак./ воду) - и закључак: „Из тога се дакле
очевидно показуе, да то спуштанѣ или узвишенiе гласа, што Г. Вук дужином и крачином слога −, ∪, означава, нiє Квантитет у смислу старогрчког
и латинског, єр тамо слог, какав є по нарави или по правилу, свагда и у
свакой струки стихова, остає онакав“ [Б ЕРИЋ 1829: 100].
У наставку П . Б. каже: „Па баш да би се свагда н . п. сӗстри̅цӑ
Мйли̅цӑ певало, опет се не би могло рећи да є ово квантитет, єр квантитет
ни у старогрчком и латинском нiє мелодички тон, него дуже и краће
траянѣ времена кое се изискуе к наравном произношенiю слога. / Ма
колико се внѣшнѣг кроя народни наши песама дотиче, мислимо да
стихове ньiове не треба мерити по наравном временоодношенiю слогова
него по числу слогова; а све правило ньiово састоисе у точном наблюдаваню одмора. н. п. ако би кто ктео сачинити песму од VI. реда (по
классификацiи Гдна Вука) треба му знати, да ови стихови изискую дванаест слогова, а одмор да падне у среду т. є. на шести слог; на то пазећи
биће му стихови правилни и моћићесе певати као макар коя песма од тога
реда“ [Б ЕРИЋ 1829: 101].
2.2. Вук је критичару П. Б. (не разријешивши иницијале) одговорио
четири године касније, у Предговору издатељевом књизи Луке
Ми̏лова̄ново̄г Георгијевића, који је датиран 22. фебруара 1833. у Бечу. У
том предговору, који је екавски писан, једна опширна напомена је
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посвећена овој полемици (и она почиње на с. О /с. 22. фототипског издања/ а завршава се на с. Т /с. 26. фототипског издања; свој предговор Вук
је пагинирао ћириличким словима/).
На почетку Вук наводи да његов и Гримов критичар П. Б. тврди „да
у нашим народним песмама нема ни п о е т и ч е с к и с т о п а,| ни
с л о г о м е р ј а, нити и каки други правила, осим броја слогова и одмора; и
да у истраживању слогомерја ови песама не треба гледати на подизање и
спуштање гласа у певању (мелодијски тон), као што смо ми гледали, и
тиме се варали“ [К АРАЏИЋ 1833: О–П (напомена)].
У наставку Караџић наводи три противаргумента. Први: „Број слогова и одмор то су у нашим народним песмама главна и једина правила,
на која је песмотворац пазио (но и то не осећајући, него само држећи се
увек и гласа у певању), а поетическе стопе и слогомерје п о с в о ј с т в у
ј е з и к а (у овом броју слогова и с овим одмором) намести се с а м о о д
с е б е“ [К АРАЏИЋ 1833: П (напомена)]. Други: „Ја нити сам онда мислио,
нити мислим сад, да су наше народне песме по слогомерју б е з
п о г р е ш к е, него сам мислио, и сад мислим, да се у свакоме роду њиови
стихова познаје, каково је слогомерје т р е б а л о д а б у д е, па што није
по ономе, оно је п о г р е ш е н о“ [К АРАЏИЋ 1833: Р (напомена)]. А у
трећем истиче да то „што Г. П. Б. говори о разлици између мелодијскога
тона и просодије, ја му опет слободно могу казати, да се певање гдекоји песама | ј а в н о управља по слогомерју - а у погрешеним стопама с л о г о м е р ј е п о п е в а њ у“ [К АРАЏИЋ 1833: Р–С (напомена)].
У завршном дијелу напомене Вук наводи четири типа стиха симетрични осмерац, седмерац, асиметрични осмерац и једанаестерац - уз
реторско питање: „Ја не знам, какав би у овоме послу вешт Србин могао
казати, да, н. п. у стиховима:
Бога моли младо момче:
Дај ми, Боже, златне роге,
Да прободем бору кору
нису по четири трохејске стопе? Или у стиховима:
Расла танка јелика
На два брда велика.
То не била јелика,
Већ девојка Велика
да нису из почетка два трохеја, а на крају дактил? Или у стиховима:
Порани рано на воду,
Од злата нађо јабуку,
Дадо је оцу да дели
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да нису у почетку и на крају дактили, а у среди трохеји? Или у стиховима:
Прођо гору, прођо другу, и трећу Ал’ у гори зелен боре листао Ајде Дука, ајде Лека на војску.
Дука Лека спрема коња да иде,
Вјерна љуба држи коња и плаче:
Јао Дука, јао Лека војвода!
да нису по четири трохеја и на крају по један дактил? Па кад се у
нашим народним песмама нађе више оваки правилни стихова (или и сами
стопа), него неправилни, не ће ли онда и Г. П. Б. признати, да је оно, што
је правилно, п р а в и л о, а оно, што је неправилно, п о г р е ш к а?“
[К АРАЏИЋ 1833: С–Т (напомена)].
2.3. Вук је био вјешт полемичар, и онда кад није био у праву. У
полемици с Павлом Берићем он своје тумачење не брани на примјеру
асиметричног десетерца, у анализи којега га је образложио, иако су овим
стихом остварене све јуначке пјесме и највећи број женских [К АРАЏИЋ
1975: 578]. Не брани га ни на примјеру симетричног десетерца, стиха који
је „од десет слогова или четири стопе, два дактила и два трохеја, па одмор
у сриједи“ [К АРАЏИЋ 1975: 580], јер овај стих, по Вуковом тумачењу,
нема постојан распоред дактила и трохеја ни у једном полустиху. Брани
он своје тумачење на примјеру осмераца (и симетричних и асиметричних)
[види даље т. (1)], седмераца [види даље т. (2)] и једанаестераца [види
даље т. (3)].
(1) Вук разликује двије односно три врсте осмерца. За симетрични
осмерац он каже да он има „четири трохејске стопе и одмор у сриједи“
[Караџић 1975: 579]. Стварно је то стих с цезуром послије четвртог
слога, слогови на крају полустихова су ненаглашени, па то ствара
привид трохеја.
За асиметрични осмерац Вук каже да је и он, цезуре што се тиче,
двојак: он је „од три стопе, у почетку и на крају дактили, а у сриједи
трохеј“, али у једним пјесмама је „одмор послије друге стопе“, а у
другима - „послије прве стопе“ [КАРАЏИЋ 1975: 579]. Привид комбиновања дактила и трохеја у асиметричном осмерцу појављује се због
тога што овај стих има двије цезуре, од којих не морају обје бити
метрички обавезне, дактилска клаузула је тонска константа (уз тежњу
српског стиха да слог испред цезуре, и једне и друге, буде ненаглашен).
(2) Седмерац је Вуку стих од „три стопе, у почетку два трохеја, а на
крају дактил, и одмор послије друге стопе“ [К АРАЏИЋ 1975: 579].
Стварно је седмерац стих с цезуром послије четвртог слога, испред цезуре
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слог је ненаглашен, а то ствара привид трохејске структуре. Акценат на
петом слогу је метрички, тј. обавезна је дактилска клаузула (акценат на
трећем слогу од краја).
(3) Једанаестерац је Вуку стих „од пет стопа, четири трохеја, а пета
на крају дактил“ [К АРАЏИЋ 1975: 580]. Вук се двоуми за цезуру - је ли
послије четвртог или послије осмог слога или је „на обадва мјеста“. Стих,
наравно, има двије цезуре, испред обје цезуре слог је ненаглашен, а то
ствара привид трохејске структуре. Акценат на деветом слогу је метрички, тј. обавезна је дактилска клаузула (акценат на трећем слогу од краја).
3. Анализа коју смо у овом раду извели, као и истраживања која су
јој претходила, омогућава нам формулисање неколико суштинских закључака о природи српског асиметричног десетерца као стиха у историјској перспективи. Први закључак се тиче силабичких [види т. 3.1], други
— тонских карактеристика [види т. 3.2], а трећи — чињенице да
десетерац није трохејски него тротактни тонски стих с минималном
двосложном структуром другог такта [види т. 3.3].
3.1. На основу анализе коју смо у својим версолошким студијама
извршили може се потврдити први општи закључак. А тај закључак гласи:
десетосложна силабичка структура, четири слога у првом [види даље т.
(1)] и шест слогова у другом полустику [види даље т. (2)] те обавезна цезура послије четвртог слога [види даље т. (3)] — метричке су константе
српскот епског (или асиметричног) десетерца на плану с и л а б и к е од
којих нема одступања.
(1) Вук је мислио да се број вокала и број слогова у десетерцу, и у
првом полустиху десетерца, морају подударати, па је брижљиво удаљавао
„сувишне“ вокале, помоћу апострофа најчешће [види т. 1.1.(1, 2)].
Да први полустих десетерца може имати пет вокала у своме саставу
показује текстолошка интерпретација Његошевог Горског вијенца.
Навешћемо један примјер. На граници основе и наставка дошло је до
губљења ј између двају самогласника и, па су се та два и контраховала (сажела) до нивоа (таутовокалског) дифтонга [ии̭] у антропонимском облику,
дативу личног имена Андрија: Бла̏го А̀ндрии̭ || ђе̏ је | по̀гинуо — [ГВ 1305],
који у првом издању Горског вијенца гласи: Благо Андрiй ђе є погинуо! (с.
51). У рукопису је антропоним друкчије написан: андрiи (л. 14 об.), што
би се у прозном тек сту читало [а̀ндрији], а метрички условљено чита се
[а̀ндрии̭], дакле са дифтоншким степеном контракције. Зато смо ми у
критичком издању у наведеном стиху реконструисали, ортоепски,
дифтонг [ии̭] као једину изговорну вриједност, а у писању оставили ӣ (са
знаком за дужину), чиме сугеришемо да оно представља један слог у
десетерачкој силабичкој структури. Потпуно сажимање ([ии̭] → [ӣ]) овдје
спречава морфолошки моменат: прво и спада у основу (у дативу се
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послије губљења ј њиме основа завршава), а друго и чини наставак. То
значи да ми фонетску реконструкцију *[а̀ндрӣ] потпуно искључујемо: она
се ни данас у језику не остварује у дативу личних имена овога типа [види
у изворима скраћеницу ГВ и коментар уз овај стих у Текстологији
Горског вијенца као прилогу критичком издању].
(2) Вук је мислио да се број вокала и број слогова у десетерцу, и у
другом полустиху десетерца, морају подударати, па је брижљиво
удаљавао „сувишне“ вокале, често помоћу графеме ј [види т. 3.1.(3)].
Да други полустих десетерца може имати седам вокала у своме саставу показује текстолошка интерпретација баладе Жалостна пѣсанца
племените Асан-агинице. Навешћемо два примјера. Појаву губљења ј
између двају самогласника и и дифтоншког степена контракције двају и
[ии̭] налазимо двапут у облику датива заједничке именице кадија: ве̏ћ њӯ
да̀је || ѝмотско̄му | ка̀дии̭. [ЖППА 52]; да̏ је ша̏ље̄ || ѝмотско̄му | ка̀дии̭:
[ЖППА 55]. У Фортисовом издању дифтонг [ии̭] у оба стиха обиљежен је
диграмом ii: Imofkomu Kadii. То значи да се финална ријеч у стиху читала
двосложно [ка̀дии̭]; тросложни изговор би имао друкчији графијски лик:
*Kadiji. У каснијим издањима, на примјер у другој Вуковој редакцији:
Имоском кадији, полустих је двоструко неаутентичан — окрњен је изворни наставак у дативу придјева имо[т]скому а дативу именице приписан је
неаутентичан тросложни из говор [ка̀дији] [подробније у М АРOЈЕВИЋ
2006].
У вези са двосложним и једносложним дифтоншким изговором
антропонима Ченгијић подсјетићемо на наш закључак о поетици наслова
Мажуранићевог спјева: „Док се у стиховима анализираног спјева дифтонг
мора означити као обавезни изговор, то се у наслову не мора чинити чак и
да немамо издања у којима је, за пишчева живота, облик написан с
неконтрахованим двосложним сегментом -ији- (па је такав наслов прећутно ауторизован). У наслову, дакле, остављамо: Смрт Смаил-аге Ченгијића. / Природни изговор, и тако написан, несумњиво је дифтоншки.
Али такав, дифтоншки изговор није обавезан ни из версолошких, ни из
пјесничких разлога, па се у наслову и не препоручује. Могло би се, напротив, рећи да неконгруентни атрибут уз именицу смрт има облик осмерца,
једног од двају стихова чијом је комбинацијом спјев и написан (и којим
почиње): (Смрт) Смаил-аге || Ченгијића. Ријеч испред осмерца (Смрт)
указује на жанр пјесме (тачније: микрожанр), као што на жанр баладе
указују прве двије ријечи пјесме коју је објавио Фортис (Жалостна пѣсанца), иза којих долази десетерац, стих у којем је балада остварена:
племените || Асан-|агинице“ [М АРOЈЕВИЋ 2011б].
(3) Да ли је цезура послије четвртог слога обавезна, тј. је ли то
метричка константа од које нема и не може бити никаквог изузетка?
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Ово питање је било актуелно у вези са версолошком интерпретацијом Горског вијенца. Милан Решетар је сматрао да у Његошевом спјеву
имају два узузетка од цезуре као версолошког обиљежја: „Што се цезуре
тиче немају у цијелому Горскому Вијенцу него ова два изузетка:
деветороструко кумовао 1272 и но којимудраго десетиња 1724“.
Састављено писање у првом примјеру налазимо у свим издањима, осим у
нашим, а у другом примјеру три ријечи (који + му + драго) Решетар пише
заједно и у издањима Горског вијенца (осим посљедњег), и у издању
Целокупних дела, што значи да их је сам изговарао као једну фонетску
ријеч. Тек у десетом Решетаревом издању Горског вијенца (1940)
исправљено је писање наведеног стиха: но који му драго десетиња.
Инерција цезуре као метричке константе десетерца захтијева паузу
послије четвртог слога, макар та пауза била сасвим слаба (опкорачење
цезуре). Цезура послије четвртог слога метричка је константа и народног,
и Његошевог десетерца. Реконструкцију, ортографску и ортоепску,
захтијева цезура у два десетерачка стиха Горског вијенца, у којима се
опкорачење остварује полусложеницом односно полусраслицом. Зато ми
у критичком издању ријеч де̏веторо-стру̏ко пишемо као полусложеницу
и изговарамо је са два акцента: де̏веторо-||стру̏ко | кумо̀вао, [ГВ 1272], као
што ријеч бр̏же-бо̏ље третирамо као двоакценатску полусраслицу: Те̏ ја̂
бр̏же-||бо̏ље | пре̏ко по̏ља; [ГВ 2561]. Наравно, први акценат је у
наведеним лексичким јединицама побочни, али је он у 1272. стиху
метрички, а у 2561. стиху неметрички.
Ни други Решетарев „изузетак“ није стварно изузетак: и у 1724. стиху
је остварено опкорачење цезуре компонентама аналитичке неодређене
замјенице, које имају своје посебне акценте (неакцентован је само
енклитички датив личне замјенице му, који припада претходној фонетској
ријечи). Решетарева вербализација текста у 1724. стиху Горског вијенца (у
свим издањима осим посљедњег) објашњава се тиме што су компоненте
драго и год у дубровачком говору срасле са обликом упитне замјенице и
постале нека врста постфикса, уп.: „како му̀ дра̄го било како, не баш
прилично“, „ко̀јигод замј. неки“ [види у изворима скраћеницу ГВ и
коментар уз одговарајући стих у Текстологији Горског вијенца као прилогу
критичком издању].
Дакле, ритмичка разуђеност (разноврсност) стиха остварује се и
опкорачењем цезуре: интонационо се први и други полустих не раздвајају
паузом на цезури него на неком другом слогу другог полустиха (најчешће
послије шестог слога).
3.2. На основу анализе коју смо у својим версолошким студијама
извршили може се потврдити и други општи закључак. А тај закључак
гласи: неакцентованост десетог слога — метричка је константа српскот
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епског (или асиметричног) десетерца на плану т о н и к е од које нема
одступања [види даље т. (1)].
У класичном десетерцу полази се од тога да је тонска метричка
константа и неакцентованост четвртог слога, али је то у неким етапама (и
у неким правцима) развоја десетерца само изразита ритмичка доминанта
[види даље т. (2)].
У првом полустиху десетерца обавезан је један метрички акценат,
тј. један прозодијско-интонациони такт (па макар тај акценат био побочни
уз фонетско опкорачење цезуре) [види даље т. (3)], а у другом полустиху
остварују се два метричка акцента, који обликују два прозодијско-интонациона такта. У овом другом случају, међутим, могући су, иако врло ријетко, изузеци [види т. 3.3.(3)].
(1) Ненаглашеност десетог слога једна је од несумњивих метричких
константи српског епског десетерца.
Ова тонска константа остварује се метрички условљеним преношењем акцента на претходни слог не само у горе анализираној пјесми [види т.
1.2.(1)] него и у другим народним пјесмама и у умјетничкој поезији.
Према ономе како је написан 452. стих Страхинића Бана2:
„Братимим те и јоште један пут,
„Немој мене војсци проказати,
„да ме војска Турска не опколи.“
испало би да и ова константа има своје изузетке, свој „ритмички
курзив“. Али то је само привид, настао усљед неправилне вербализације
текста. У трећем такту није синтагма (веза броја један и именице пут),
него прилог једанпут, који и треба писати састављено. Структура стиха
може би ти представљена на сље дећи на чин: бра̀тимӣм те || и јо̀ште |
једа̀нпӯт [подробније у М АРOЈЕВИЋ 2009].
Један десетерац Жалостне пѣсанце племените Асан-агинице
илуструје метрички условљено преношење акцента на предлог: ка̏д се не̂ће
|| ми̏лова̄ти | на̀ ва̄с [ЖППА 87], што је први пут запажено у нашој студији
Стих и версолошка реконструкција „Жалостне пѣсанце племените Асан-агинице“: »То преношење је ново, па се релизује краткоузлазни акценат
на претпосљедњем слогу (што је само доказ да | је „Пѣсанца“ написана са
новоштокавском прозодијом, коју је Вук касније узео за књижевни језик«
[М АРOЈЕВИЋ 2006: 40–41].
2

Вуков наслов „Бановић Страхиња“ преузет је из друге пјесме косовског циклуса а сам
текст ове пјесме га не потврђује.
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Ненаглашеност десетог слога као једина тонска константа Његошевог десетерца (ненаглашеност четвртог слога само је изразита тонска
доминанта) остварује се и у шест стихова Горског вијенца метрички
условљеним преношењем акцента на предлог, што је први пут запажено у
нашем критичком издању спјевa: звије́зда је || цр̂не̄ су̏дбе̄ | на̀д њо̄м [ГВ
14]; а̏л тирја̀нству || ста̏ти но̀го̄м | за̏ вра̄т [ГВ 618]; улѐће ми || јѐдна му̏ха | у̏
но̄с [ГВ 817]; зло̏ под го̏рӣм || ка̀о до̀бро | по̀д злом [ГВ 1168]; ми̂ има́мо ||
јѐдну тра̂ву | за̀ то̄ [ГВ 2136]; и̏ме че̏стно̄ || за̀слӯжӣ ли | на̀ њо̄ј [ГВ 2333].
Неакцентованост десетог слога што је метричка константа српског
десетерца те квантитативна клаузула која се у њему чува као реликт
старине, као и женска клаузула у једном типу руских народних пјесама,
указују да су то континуанти метричке константе прасловенског епског
стиха у коме је девети слог био обиљежен - метричким акцентом у
позном, дужином слога у раном прасловенском језику.
(2) Ненаглашеност слога испред цезуре није била метричка константа него изразита ритмичка доминанта српског епског десетерца: у неким
стиховима акцентован је четврти слог, па је то наглашавање нека врста
ритмичког курзива.
Класични, вуковски десетерац, сматра се, има двије тонске константе - неакцентованост четвртог и десетог слога. Тако у Жалостној пѣсанци
племените Асан-агинице ненаглашеност четвртог слога метричка је константа која се реализује без икаквих изузетака.
У Његошевом десетерцу, међутим, ненаглашеност слога испред цезуре само је изразита ритмичка доминанта, док се, као ритмички курзив,
појављује, врло ријетко, акценат на слогу испред цезуре. У Горском вијенцу наглашеност четвртог слога појављује се у дванаест десетераца, на
примјер: Лу́на и кр̏ст, || два̂ стра̂шна̄ | симво́ла — [ГВ 631]. У Лучи микрокозма таквих је стихова само шест, на примјер: у го̂рдӣ ста̂с || ке̏дра | нѐбесно̄га, [ЛМ 1603], што износи само нешто више од четвртине процента
(тачније: 0,27 %). „С тим у вези, поставља се питање да ли је неакцентованост четвртог слога само изразита ритмичка доминанта или ипак
метричка константа стиха Луче. Одговор на ово питање није нимало
једноставан јер треба узети у обзир природну прозодију говорâ с пренесеном акцентуацијом која је и условила изразито слаб удио акцентованости
слога испред цезуре. И завршетак другог такта кад је он четворосложан
показује слабу заступљеност акцента (он се реализује на једносложним
ријечима, али само на онима са којих се акценат не преноси на
проклитику), па би се могло оцијенити да је у овом погледу Његошев стих
прелазан — од некадашњег стиха у коме је анализирана особина још само
изразита ритмичка доминанта ка стиху у коме је неакентованост четвртог
слога већ метричка константа“, закључили смо [М АРOЈЕВИЋ 2011б].
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Два десетерца имају акценат на четвртом слогу и у Мажуранићевом
спјеву Смрт Смаил-аге Ченгијића: до̏к ви̂ за кр̏ст || по̀дносӣте | му̏ке [СА
376]; па̏к би ра̏д ве̏ћ || на но̀ћӣште | до̂ћи [СА 876].
Да је четврти слог био потенцијално наглашен, поред горе анализиране пјсеме [види т. 1.2.(2)], потврђују и пјесме косовског циклуса, и
поред Вукове текстолошке интерпретације која је ишла у том правцу да се
акцентованост четвртог слога коригује. На четвртом слогу се може
налазити лична замјеница која има ослабљен, побочни акценат ако на њој
није логички нагласак. У 17. стиху пјесме Цар Лазар и царица Милица
лична замјеница другог лица једнине (ти) несумњиво је акцентована,
мада је акценат ослабљен (побочни). Структура стиха може бити представљена на сљедећи начин: ко̂га би ти̂ || бра̏та | на̂ј во̀љела. - Исти случај
имамо и у 543. стиху пјесме Женидба српског цар-Стефана 3: лична замјеница другог лица једнине (ти) има ослабљен (побочни) акценат.
Структуру стиха представљамо на сљедећи начин: ка̏ко ћеш ти̂ || по̀знати |
ђѐво̄јку. - На четвртом слогу је била а̀кцентова̄на̄ ријеч у првој публикацији четвртог одломка Косовских пјесама, у 31. стиху: „Еръ самъ се я Кнезу
затекао […]“. У завршној редакцији (сада је то 34. стих) Вук је стих
„исправио“, вјероватно зато да се избјегне акцентованост четвртог слога:
„Ја сам ти се кнезу затекао […]“. Структура изворног стиха (а изворни
стих је, несумњиво, онај из прве публикације) може бити представљена на
сљедећи начин: је̏р сам се јâ || кне̂зу | за̀текао. Вуков текстолошки поступак
условљен је, претпостављамо, и чињеницом да је на везнику јер побочни
акценат, па би тако метрички акценат био на четвртом слогу, на личној
замјеници ја̂ (мада је тај акценат побочни). - Исто тако, у 128. стиху
Женидбе кнеза Лазара лична замјеница ја̂ остала је на четвртом слогу и у
коначној Вуковој редакцији, вјероватно зато што на њој није главни (и
метрички) него побочни (и неметрички) акценат. Структура изворног
стиха може бити представљена на сљедећи начин: чи́ме ћу ја̂ || дари́вати |
Ла́за.
На четвртом слогу се може налазити показна замјеничка ријеч која
има, ако на њој није логички нагласак, ослабљен, побочни акценат. На
четвртом слогу може бити облик показне замјенице то, који има дугосилазни акценат, као у 404. стиху пјесме Женидба српског цар-Стефана.
Структура изворног стиха може бити представљена на сљедећи начин:
ка̀ква је то̂ || ца̏рева | за̂мјена. - На четвртом слогу може бити показни прилог ту, који има дугосилазни акценат, као у 571. стиху Женидбе српског

3

Коначни Вуков наслов „Женидба Душанова“ није аутентичан - не потврђује га текст
пјесме.
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цар-Стефана. Структура изворног стиха може бити представљена на сљедећи начин: ко̀ја је ту̂ || Ро̀кса̄нда | ђѐво̄јка.
На четвртом слогу се може појавити ријеч за коју не важи правило о
смјењивању главног (при наглашавању) и побочног акцента (при ненаглашавању). На четвртом слогу се тако може налазити облик 3. лица
једнине да̂, као у два стиха пјесме Краљевић Марко и Арапин (256. и 366).
Стихови су текстуално идентични, а њихова се структура може овако
представити: а̏ко Бо̂г да̂ || и сре̏ћа | ју̀на̄чка̄. Напомињемо да се овдје не
може полазити од срашћивања синтагме и формирања једног акцента (по
моделу: а̏ко Бо̂г да̂ → ако̀бо̄гда̄) јер се везник а̏ко и предикат да̂ односе и на
други субјекат реченице, именицу сре̏ћа (ју̀на̄чка̄), тј. имају живу граматичку функцију [као и у посљедња два примјера из т. 1.2.(2)].
Карактеристичан је примјер из 356. стиха пјесме Марко Краљевић и
Арапин, у коме је на четвртом слогу облик номинатива једнине мушког
рода придјева лу̂д, који не само да има главни акценат (а не побочни) него
је тај акценат и метрички. Структура стиха може бити овако представљена:
и̏ли си лу̂д || и ни̏шта | не зна́деш [подробније у М АРOЈЕВИЋ 2009].
Неакцентованост четвртог слога, дакле, није могла бити, историјски
посматрано, метричка константа српског десетерца. Она је посљедица, с
једне стране, обавезне цезуре послије четвртог слога, а с друге стране,
преношења акцента у српском књижевном језику и у говорима који су му
у основи, а у њима је и живо жариште епског пјевања разматраног типа.
Занимљиво је при том истаћи да је веома често неакцентован и посљедњи
слог медијалног такта десетерца иако он има флексибилнију силабичку
структуру (два, три или четири слога).
(3) У првом полустиху десетерца обавезан је један метрички акценат, али прозодијско-интонациони такт који тај акценат конституише не
мора бити самостална фонетска ријеч ако је тај акценат побочни. Побочни
метрички акценат првог полустиха везује се за први главни акценат у
другом полустиху уз опкорачење цезуре.
Опкорачење цезуре које се остварује кад је једини акценат у првом
полустиху (дакле, метрички акценат) побочни, поред примјерâ из пјесме
Смрт Смаил-аге Ченгијића [види т. 1.2.(3)], илустроваћемо са два
примјера из Жалостне пѣсанце племените Асан-агинице. Побочни метрички акценат у балади налазимо, прво, на везнику ка̏д (једини акценат у
првом полустиху, па се остварује опкорачење цезуре): Ка̏д ли му је | ра̏на̄м
| бо̏ље би́ло, [ЖППА 10]. Везник ка̏д (са три своје енклитике: ли му је)
испред цезуре и именички облик ра̏на̄м послије цезуре чине једну
сложену фонетску ријеч, па се остварује опкорачење цезуре, и то
опкорачење је фонетско. Побочни метрички акценат у балади налазимо,
друго, на предикативу та̏ко (један од два акцента у првом полустиху, од
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којих је онај први — на узвичној рјечци а̏ј — побочни неметрички, па се
и у овом стиху остварује опкорачење цезуре): „А̏ј та̏ко те || не жѐлѣла |
бра̂тцо, […]“ [ЖППА 47] [подробније у М АРOЈЕВИЋ 2006].
3.3. Да ли је десетерац трохејски стих, како се обично тумачи [види
даље т. (1)], или тротактни тонски стих [види даље т. (3)] с минималном
двосложном структуром другог такта [види даље т. (2)], како га ми
тумачимо?
(1) Као што то није стих епске пјесме Смрт Смаил-аге Ченгијића
[види т. 1.3.(1)], тако ни стих знамените српске баладе Жалостна пѣсанца
племените Асан-агинице није силабичко-тонски трохејски стих, како се
то обично тврди; он има само трохејску ритмичку тенденцију. Ако се
трохејски десетерац дефинише као стих у коме нема (главних) акцената
на парним слоговима - у коме се акценти појављују (али не обавезно) на
непарним слоговима, не може се сматрати да је балада о Асан-агиници
испјевана у трохеју. Трохејски карактер има само 35 стихова или 38,04 %
(двапут по пет и двапут по три стиха заредом, чиме се трохејска
тенденција наглашава). Ако се узму у обзир стихови који имају трохејски
распоред акцената само у другом полустиху (уз наведених 35 још 14
стихова, или укупно 53,26 %), може се закључити да балада у најбољем
случају има само благу трохејску ритмичку тенденцију, условљену прије
свега природним ритмом српских говора с пренесеном акцентуацијом и
доминантном границом између тактова послије парних слогова.
Десетерац баладе иначе има своје значајне специфичности. Поред обавезне цезуре послије четвртог слога, која је метричка константа, он има,
као ритмичку тенденцију, ф а к у л т а т и в н у ц е з у р у послије шестог
слога. То значи да наша балада показује тенденцију трансформације у
тродјелни стих по обрасцу 4 + 2 + 4. Факултативна цезура остварује се у
више од половине стихова (53 стиха или 57,61 %) [подробније у М АРOЈЕ ВИЋ 2006].
(2) Да ли у српским народним пјесмама и у умјетничкој поезији
српској има стихова у којима је други такт исказан једносложном ријечју,
тј. стихова у којима је на почетку другог полустиха једносложна ријеч с
метричким акцентом?
Ако други стих има три акцента, од којих је први на једносложној
ријечи, друга ријеч се прикључује тој једносложници и с њом формира
други такт. Поред примјера из пјесме Смрт Смаил-аге Ченгијића [види т.
1.3.(2)] можемо навести по један примјер из двије баладе.
За 19. стих баладе Жалостна пѣсанца племените Асан-агинице
Жарко Ружић каже: „Двосложница ћере почиње код непарног слога, те јој
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се први слог не подудара са иктусом. Ако се испред ње једносложница нагласи, онда две границе падају после непарних слогова, а уз то су и два
акцента на парним слоговима. Ритам се, међутим, одржава захваљујући
самерљивости између тросложнице на крају стиха и тросложног функционисања везе 1 + 2 (две ћере), која јој претходи“. Ако се занемари полазно
(погрешно) исходиште, по којем је стих Асан-агинице силабичко-тонски
трохејски стих (па је иктус тобоже на непарним слоговима), закључак је
версолошки исправан: други полустих има симетрични распоред тактова
(3 + 3). С тим у вези поставља се питање зашто се наведени стих не конституише по обрасцу (4) + 1 + 5 и питање да ли десетерац уопште може
имати једносложни други такт (и петосложни трећи).
У 125. стиху баладе „По Мостару куга поморила — / поморила и
младо и старо…“ (из Ерлангенског рукописа) у другом полустиху имамо
комбинацију једносложне (бо̂р) и петосложне фонетске ријечи (о̏ко̄ бо̀рике̄) с обзиром на то да предлог, на којем ми реконструишемо побочни
краткосилазни акценат и послијеакценатску дужину, припада сљедећој, а
не претходној фонетској ријечи. Али се стих не конституише по
фонетскоме обрасцу (4) + 1 + 5, дакле: *О̏бавӣ се || бо̂р | о̏ко̄ бо̀рике̄, него
по метричкоме обрасцу (4) + 3 + 3, дакле: О̏бавӣ се || бо̂р о̏ко̄ | бо̀рике̄ (са
опкорачењем паузе између другог и трећег такта).
Аналогно томе, 19. стих Жалостне пѣсанце племените Асан-агинице не конституише се по могућем фо нетском обрасцу (4) + 1 + 5, дакле:
*За̀ њо̄м тр̂чӯ || двѣ̑ | ће́ре-дѣ̀во̄јке, него по метричкоме обрасцу (4) + 3 +
3, дакле: За̀ њо̄м тр̂чӯ || двѣ̑ ће́ре | дѣ̀во̄јке [види у М АРOЈЕВИЋ 2006 (и у
тамо цитираној литератури)].
Ако други стих има два акцента, од којих је први на једносложној
ријечи, та ријеч не формира медијални такт него се прикључује финалној
петосложници. Тако се у једном стиху косовског циклуса једнотактност
другог полустиха реализује и поред побочног акцента на личној замјеници
првог лица једнине јер медијални такт у начелу не може бити
једносложан. Наиме, у 530. стиху Женидбе српског цар-Стефана у
другом полустиху се реализују два акцента. Први од њих је неметрички не
зато што је ослабљен, побочни (мада јесте такав) него зато што се налази
на једносложној фонетској ријечи. На петом слогу је номинатив личне
замјенице првог лица једнине ја̂. Тај облик и кад има побочни акценат
може бити носилац метричког акцента, али се у наведеном контексту у
другом полустиху реализује само један такт: ка̀да̄ сам је || ја̂ пр̏стеновао.
Тај такт се састоји од једне, сложене фонетске ријечи (та фонетска ријеч
се састоји од побочне фонетске ријечи, облика ја̂, и главне фонетске ријечи, облика пр̏стеновао): ↓ја̂^пр̏стеновао↓ [подробније у М АРOЈЕВИЋ
2009].
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Наш закључак да, сасвим изузетно, као ритмички курзив, други такт
може бити једносложан (распоред у другом полустиху 1 + 5) тиче се
Његошевог спјева, у коме је то версолошка иновација. У Лучи
микрокозма „таква су само два стиха, што не износи ни један промил
(тачније: 0,09 %). Али ако се наведеним стиховима прикључе и они из
претходне групе, у којима другог такта уопште нема, може се сматрати да
је и ово нека врста Његошевог ритмичког курзива, али се тиме ипак не
нарушава интонациона карактеристика спјева — двосложност као
минимална силабичка вриједност такта у другом полустиху“, закључили
смо у претходном раду [М АРOЈЕВИЋ 2011б].
(3) Да ли у десетерачким пјесмама има стихова који излазе из оквира тротактног тонског стиха, тј. стихова са једним иктусом у другом
полустиху?
Ни у једном стиху баладе Жалостна пѣсанца племените Асан-агинице није изражена ова ритмичка специфичност, која је својствена
другим народним пјесмама, као и Његошевом десетерцу.
Не само у стиховима пјесме Смрт Смаил-аге Ченгијића [види
примјере у т. 1.3.(3)] него и у неколико стихова косовског циклуса други
акценат у другом полустиху не може се, ни алтернативно, реконструисати
пошто су везници и и ни и предлог у атони. У 535. стиху Женидбе српског
цар-Стефана у другом полустиху се реализује само један акценат пошто
је везник и без акцента и с глаголским обликом формира просту фонетску
ријеч: надму́дрисмо || и надјуна́чисмо. — У 26, 55. и 69. стиху пјесме
Урош и Мрњавчевићи (стихови су текстуално истовјетни) у другом поустиху се реализује само један акценат пошто је везник и без акцента и с
глаголским обликом, у коме ми реконструишемо једносложни рефлекс
дугог јата, формира просту фонетску ријеч: приче́стио || и испови̭је́дио. —
И y 63. стиху Обретенија главе кнеза Лазара у другом полустиху је само
један такт: везник и је атона граматичка ријеч која с глаголским обликом
формира просту фонетску ријеч: васѝље̄нскӣ || и јеруса́лимскӣ. - У 33.
стиху Женидбе кнеза Лазара у другом полустиху се такође реализује само
један акценат пошто везник ни нема ак цента те с глаголским обликом
формира просту фо нетску ријеч: свиња̀рицо̄м || ни говеда̀рицо̄м. - У 78.
стиху Обретенија главе кнеза Лазара у другом полустиху је само један
такт: предлог у је атона граматичка ријеч која с именичким обликом формира просту фонетску ријеч: да̏ и̏ли ће || у Маћѐдо̄нију. У првом полустиху метрички акценат је на везнику и̏ли, али пошто везник има побочни
акценат, остварује се фонетско опкорачење цезуре. Побочни акценат на
компоненти да̏ још је слабији, па се у предакценатској позицији неутралише [подробније у М АРOЈЕВИЋ 2009].
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У Лучи микрокозма стихова с једним иктусом у другом полустиху
има 49 од 2210 (укључујући и онај један који смо, друкчије него Симеон
Милу̀тиновић Сарајлија, реконструисали), тј. нешто више од два процента
(тачније: 2,22 %). „С тим у вези, поставља се питање да ли је тротактност
десетерца метричка константа или само изразита ритмичка доминанта.
Тротактност је метричка константа реконструисаног прасловенског
епског стиха; таквом се сматра и у руским билинама иако и у њима има
примјерâ изостајања другог такта. Зато и ми можемо констатовати да је
изостајање једног од два такта у другом полустиху Његошевог десетерца
једна врста ритмичког курзива којим се ритам максимално убрзава, али се
тиме ипак не нарушава тротактност као интонациона карактеристика
спјева“, закључили смо у претходном раду [М АРOЈЕВИЋ 2011б].
Пропуштање (нереализовање) другог такта појављује се, као ритмички курзив, изузетно и у тротактном тонском стиху руске народне поезије, који, као и српски епски десетерац, води поријекло од прасловенског
епског стиха. Александар Востоков наводи примјер пјесме с тротактним
епским стихом у којој „сказочные или о трех ударениях стихи не до конца
выдержаны“, тј. у којој се појављују стихови „о двух ударениях, и следовательно песенные“, и констатује да се у руским народним пјесмама овакво „смешение размеров“ прилично често среће. Анализирајући метар
Пушкинових „Пјесама Западних Словена“, руски математичар и версолог
А. Колмогоров је, сумирајући резултате до којих је дошао руски версолог
С. Бобров у својим радовима, формулисао још једну „особенность дольника: трехдольность стиха может восприниматься и при безударности
второй доли в силу большой длины промежутка между ударениями,
воспринимаемыми в качестве первого и третьего метрического“.
Утврђивање могућности „пропуска второго метрического ударения, т. е.,
необязательная ударность второго метрически сильного слога“ руски
лингвиста и културолог Вјач. Вс. Иванов истиче као допринос Боброва и
Колмогорова. У Востоковљевим „Српским пјесмама“, препјевима српских народних пјесама, који су остварени по обрасцу руских билина, посвједочени су двотактни стихови као ритмички курзив (неколика примјера) [види у М АРOЈЕВИЋ 1987: 24–25 (и у тамо цитираној литератури)].
Српски епски десетерац, дакле, није трохејски стих ни по своме поријеклу ни по својој савременој карактеристици (трохејска тенденција се
у њему појављује као секундарна појава). То је стих са три метричка акцента
(и три интонационе цјелине): његову тротактност не доводи у питање
„пропуштање“ медијалног такта, као што спорадична двотактност не нарушава ни стих руских билина: други полустих десетерца има два метричка акцента, али се, као ритмичко наглашавање (или ритмички курзив),
појављују стихови с једним (метричким) акцентом у другом полустиху.
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ТОЛКОВАНИЕ ВУКОМ КАРАДЖИЧЕМ
СЕРБСКОГО ЭПИЧЕСКОГО ДЕСЯТИСЛОЖНИКА
И ЭПИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ НА РОДИНЕ ПРЕДКОВ
КАРАДЖИЧА

Резюме
В настоящей работе, в первой ее части (раздел № 1), на материале
народной песни «Смерть Смаил-аги Ченгиича», рассматривается эпическая традиция на родине предков Вука Стефановича Караджича, т. е. в
старой Герцеговине, представляющей собой главное течение в сербской
эпической традиции. Во второй части статьи (раздел № 2) рассматривается толкование сербского эпического десятисложника,
выдвинутое Караджием в предисловии к лейпцигскому изданию
«Народных сербских песен», а также стиховедческая полемика Вука
Караджича и Павла Берича. В третьей части исследования (раздел № 3)
рассматривается сербский десятисложник народной песни «Смерть
Смаил-аги Ченгиича» в сопоставлении с другими народными песнями и
художественной литературой.
В настоящей работе отражены также результаты предыдущих
исследований автора: просодический и интонационный анализ стиха
поэмы «Луч микрокозма» Петра Негоша, как то: силлабические константы (в частности: возможность однотактности второго полустиха и
возможность односложности второго такта) и тонические константы (в
частности: возможность ударности четвертого слога); текстология поэмы
«Смерть Смаил-аги Ченгиича» Ивана Мажуранича, а именно: фонетикофонологическая и стиховедческая реконструкция заглавия (лингвистика и
поэтика заглавия); стихосложение и стиховедческая реконструкция сербской народной баллады «Жалобная песенка благородной Асан-агиницы», в
частности: метрика и ритмика стиха, метрические константы, интонация
и тоника стиха (перенос ударения, главные и побочные ударения, метрические и неметрические ударения); стихосложение сербских народных
песен на материале косовского цикла, в частности: а) безударность десятого слога в качестве метрической константы, б) безударность четвертого
35

Вуково тумачење асиметричног десетерца и епска традиција у постојбини...

слога в качестве сильной ритмической доминанты (но не и метричекой
константы) сербского десятисложника, в) трехтактность стиха, при чем
первый такт (до цезуры) обязательный, в то время как возможен пропуск
одного метрического ударения после цезуры (в качестве ритмического
курсива).
К л ю ч е в ы е с л о в а: стихосложение, сербские народные песни,
сербский эпический десятисложник, тротактный стих, хорей, метрическая
константа, ритмическая доминанта, ритмическая тенденция, ритмический
курсив.
Р. Н. Мароевич
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O НEКИM НEСЛOВEНСКИM НAЗИВИMA
НA ПРOСTOРИMА ДУРMИTOРA

Пoглeд нa Дурмитoр с Вoлуjaкa прeкo Пишчa

Aпстрaкт: Нa дурмитoрским прoстoримa у тoпoнимиjи сe дoбрo
oцртaвajу слojeви бурнe прoшлoсти. Стaнoвништвo сe крeтaлo
(пoгoтoвo нoмaдскo) и смjeњивaлo (oд прeдрoмaнскoг, рoмaнскoг и дo
слoвeнскoг). Свaко je oстaвљao свoje трaгoвe. Oстaвљaлe су трaгoвe и
вeликe силe: Tурскa (дугoгoдишњoм влaдaвинoм) и Aустрo-Угaрскa. Oд
стaрих нaзивa рoмaнизaмa je нajвишe, вjeрoвaтнo из рaзлoгa штo су
мнoги нaзиви зaтицaни и зaдржaвaни, a стaнoвништвo je oдумирaлo,
aсимилoвaнo, или je нeкуд свojoм вoљoм или пoд притискoм
oдсeљaвaлo.
Кључнe риjeчи: Дурмитoр, прoстoр, стaнoвништвo, нaсeљавaњa,
aсимилирaњa, oдсeљaвaњa, тoпoнимиja, прeдслoвeнски трaгoви,
рoмaнизми.

O нeкиm нeслoвeнским нaзивимa нa прoстoрима Дурмитoрa

Бoгaтствo дурмитoрских прoстoрa oглeдa сe и у бoгaтству нaзивљa
(тoпoнимa, хидрoнимa...) кoje нeпрeсушнo упућуje свaку гeнeрaциjу дa
сe њимe бaви и oткривa у њeму трaгoвe бурнe прoшлoсти, трaгoвe
културe живљeњa пo дурмитoрским бeспућимa и питoмим oaзaмa у
дoлинaмa риjeкa. Пoрeд слoвeнских трaгoвa oд нeслoвeнских нajприсутниjи су трaгoви рoмaнски. Oвдje ћe бити риjeчи сaмo o нeкимa.
Нeoпхoднo je увијек пoћи oд сaмoг Дурмитoрa, риjeчи – стoжeру,
и oд њe ићи синхрoнo и диjaхрoнo.
Дурмитор. О самом називу Дурмитор, од народне етимологије до
научне етимолошке анализе, сусрећу се разна виђења (тумачења): за
обичног човјека била је увјерљива тврдња да „џин спава“ – како се и
Дурмитор доживљава „у тмини“ (тами) гледано са санџачких брда.
Увијек је (у свако годишње доба) тај џин заустављао дах и поглед
пролазника: „Са платоа Пивске планине којим води наш пут дивно се
виде прекрасни врхови Дурмитора. Из ове перспективе је највидније
колико је Боботов кук виши од осталих врхова Дурмитора. Био је
прекрасан дан ране планинске јесени. Сијено је сађевено, жито
пожњевено. Овце су сјављене са катуна у село.“ (В. Жарковић)
За Петра Скока је „Durmitor m. Crna Gora, ime planine. Od rum.
glagolskog pridjeva durmitor/-dur, f, dormitooare/dur – od dormi/dur - <tal.
dormire – spavati kao oznaka mjesta gdje ovce prespavaju, tal. uč.
dormitororio. Uporedi sličan toponim Počivala, Počitelj (Hercegovina) toponomastički ostatak od kretanja srednjevjekovnih Vlaha. Uporedi još
Visitor (v.). Talijanizam je dormi (3. l. prez.) - spava. Upor. dormi (3. l.
prez.) – spava u rečenici: musъl dôrmi (pored dormì) u pepeli meju glavnjah
(Korčula).
Драга Бојовић у раду О орониму Дурмитор и ктетику
Дурмиторац ослања се на ову Скокову етимолошку анализу, а и на
размишљања Ивана Поповића о позајмљеницама из румунског језика, а
он (Поповић) закључује: „У сваком случају без оклевања се може рећи
да су сх. речи румунског порекла пре свега пастирски изрази.“
Одавно продире и мишљење да ријеч Дурмитор потиче од
келтских ријечи „дру ми торе“ – планина пуна воде, или - вода са
планине (у шта, с правом, сумња и Драга Бојовић).
На основу свега дало би се доказивати (ослањајући се на основу
ријечи и суфикс) да је ријеч Дурмитор имала значење наше ријечи
пландиште (мјесто гдје овце „почивају“ – „одмарају се“; види глагол
(с)пландовати („Под њим овце пландовале / а ђевојке ладовале“; „Овце
ми се спландовале“; „Спландуј овце, чобанице“). Донедавно Дурмитор се
бијелио преко цијелог љета у вјечитом снијегу и просутим стадима
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оваца. А данас, дурмиторски старац с уздахом каже: „Снијег се не диже,
а ријетко ђе заблеји овца!“
Сa сaмoг врхa Дурмитoрa прoтeжe сe врхoвимa грaницa измeђу
Пивe и Дрoбњaкa. Нeизбjeжнo je гoтoвo у свeму Пиву и Дрoбњaк
прoмaтрaти и прoучaвaти зajeднo, тo сaм Дурмитoр зaхтиjeвa, тo у
цjeлини тeмeљнa је Вукoвa пoстojбинa.
Шкркa. Висoкo у Дурмитoру, с пивскe стрaнe, испoд самих
врхoвa, прoтeжe сe Шкркa (Шкркe, Дoњa и Гoрњa), увaлa сa двa jeзeрa.
Припaдa удуту сeлa Пишчa.

Шкркa и Шaрeни пaсoви изнaд њe

Пoриjeклo риjeчи Шкркa мoглo би сe дoвoдити у вeзу сa нaзивимa
Škrape, Škrapa, -e, f, pećina; ital. crepaccio. „Kad smo čuvali ovce, sklanjali
smo se u škrapu od kiše. “ (зaбиљeженo у Будви); lat. crepare – пукoтинa,
рaспукнути сe.
Бoтун. У дoњeм диjeлу Шкркe прeмa Meђeђeм дoлу изнaд
Вeликoг jeзeрa уздижe сe кao тeрaсa, мoглo би сe рeћи зaрaвaн, Бoтун, нa, мнoгимa зaгoнeтнa риjeч, пoштo у итaлиjaнскoм jeзику имa знaчeњe
дугмe – bottone, a кoд нaс у Бoки уљни тaлoг. Утoм нaзиву мoгao би сe
нaлaзити грчки трaг, рeкao би Скoк: Botun, m. voton, у знaчeњу: стoкa
кoja пaсe, пaсиштe, пaшњaк, a ту сe oстaниo прeкo рoмaнских путeвa.
Maтaругe. Уплaнини (диjeлу Дурмитoрa) кoja припaдa Пишчу
нaлaзи сe тoпoним Maтaругe, ф. пл. У oкoлини Пљeвaљa нa oбaли
Ћeхoтинe сeлo je Maтaругe; у Србиjи je пoзнaтa бaњa – Maтaрушкa
бaњa; у Хрвaтскoj тaкoђe сe нaлaзи сeлo Maтaругe; у сjeвeрoзaпaднoj
Бoсни пoстoje тoпoними Maтaрушки дo и Maтaрушкa њивa. У
литeрaтури нaлaзимo дa су Maтaругe билe стaрo стoчaрскo плeмe „кoje
пoтичe oд Шпaњa, нeпoзнaтoг пoриjeклa, мoгућe илирскoг“. Вjeрoвaтнo
дa сe рaди o прeдслoвeнским стoчaримa кojи су живjeлии нa
дурмитoрским прoстoримa, a кojи су тaмo или нeгдje другo нeстajaли
aсимилaциjoм.
Maцaвaр дo, дурмитoрскa увaлa с пивскe стрaнe. Oстaлa je причa у
нaрoду дa je тaмo биo кaтун Maцaвaрa. Дoстa чeстo сe пoмињу Maцaвaрe
и нaлaзe сe у тoпoнимиjи њихoви трaгoви, aли сe и o њимa гoтoвo ништa
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нe знa и нeмa пoмeнa у пoуздaнoj нaучнoj литeрaтури. Нeсигурнo би
билo риjeч дoвoдити у вeзу сa фoлклoрним тeрминoм из нaрoднoг
вjeрoвaњa мaцaруo у Бoки, тo нe пoкушaвa ни Скoк, и свe дo извeдeницe
из стaрoлaтинскoг пoимeничeнoг придjeвa massarius – od massa пoсjeд,
кућa ˃ тaл. massaro, massaio. Скoк кaжe: „Talijanskom se riječi tumači u
Zakoniku vinodolskom malik drugog značenja: žakan ubo ki za biskupom
stoji v toj istoj crikvi, zove se hrvatski malik, a vlaški macarol.“
Бисaжинe. Бисaкa – нaпртњaчa, it. rh. bisacca, дaнaс bisaccia.
„Пoшлa je у Кoтoр и oбjeсилa je oкo њe двa бисaкa кртoлe“ (Бoкa). У
aтaру сeлa Пишчa нaлaзe сe Бисaжинe, ж. р, пл, уздигнутa увaлa
oивичeнa блaгим брдимa. Скoк кaжe дa je Бìсāк, гeн. –áкa пoтврђeнo кao
тoпoним, a дa je рaширeниjи oблик сa гмjeстo кБìсāг, гeн. –áкaсaмo кao
тoпoним, a рaспрoстрaњeн je oблик пл. м. иж. рoдa бисaзи, гeн. -aгa, сa
дeминутивoм нa -ицa: бисaжицe. Кoд Вукa бисaгe, -aгa у нaрoдним
пjeсмaмa. „Bisaga samo toponim. Otočić u Kornatima“ – Скoк, и даље
тврди дa свe извeдeницe вoдe пoриjeклo oд лaтинскe слoжeницe
bisaccium, oд bis – двa путa и saccus. У итaлиjaнскoм bisaccia, и у
фрaнцускoм jeзику besace. Рaспрoстрaњeн je oблик бисaгe – двиje
идeнтичнe и мeђусoбнo пoвeзaнe кoжнe тoрбe кoje сe прeбaцуjу прeкo
кoњa и вeжу зa сeдлo. И у Рeчнику (Итoм) СAНУ стojи дa je бисaгa
нajчeшћe у мнoжини (lat. bissaccus) сa знaчeњимa: „1. путничкa тoрбa из
двa зaсeбнa сaстaвљeнa дeлa кoja сe нoси нa кoњу или прeкo рaмeнa; 2.
кoмaд oвчиjeг мeсa, прeдњи дeo зaдњe нoгe и мaлo слaбинe; 3. пoкр.
њивa кoja нeмa рaвну пoвршину... “У нашем случају значајно је ово
„њивa кoja нeмa рaвну пoвршину.. . “
Глaдиштe. Стaрo глaдиштe jeдaн oд катунa Пишча, нaлaзи сe
изнад самог села. Нaзив трeбa дoвeсти у вeзу сa - „чoбaнскa кoлибa
пoкривeнa лубoм“. Скoк мисли дa je прeдслaвeнскa риjeч срoднa сa гaл.
clëta ˃ fr. claie, в. клиjeт. Нa кaтунимa плeмeнa Кучa и Брaтoнoжићa дo
дaнaс je сaчувaнa риjeч глaдa у знaчeњу кoлибa, дoк нa прoстoримa
Дурмитoрa нигдje ниjeсмo мoгли зaписaти ту риjeч. Стaрo глaдиштe
свjeдoчи дa je и oвaмo билa присутнa риjeч глaдa у знaчeњу кoлибa
(Стaрo глaдиштe ˂-˃ стaрo кaтуништe, стaрe кoлибe). Сaму риjeч
кaтун лeксикoлoзи дoвoдe у вeзу сa aлб. katund – i (сложеница од
префикса ка и партиципа на -то од -ndej, која семантички одговара ром.
tenda, шатор) – шатор код сточара номада и цигана, љетње насеље
номадских сточара (Скок), бачија, стан (Вук). A зa риjeч кoлибa, ж. р.
тврди сe дa je грчкa кaлиби, сa знaчeњeм „Привремена кућица
понајвише од дрвета, сточарски стан на катуну“.
Пирлитoр. Брдo и гoтoвo нeзнaтни oстaци утврђeњa нa крajу
Jeзeрскe висoрaвни, a изнaд кaњoнa Taрe - изнaд Лeвeр Taрe. Истoричaри смaтрajу дa су утврђeњe, и кao љeтњикoвaц, пoдизaли вeликaши
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Сaндaљ Хрaнићи Хeрцeг Стjeпaн. Билo je тo и вaжнo утврђeњe нa
кaрaвaнскoм путу oд примoрja кa Бoсни и Србиjи. Пoзнaт је Пирлитор и
из пjeсмe Жeнидбa крaљa Вукaшинa – грaд Вojвoдe Moмчилa:
„Пирлитoру прeмa Дурмитoру. “У прeдaњу и у нaрoднoj пjeсми
Пирлитoр je вeзaн зa Вojвoду Moмчилa, истoриjску личнoст (aли гa
истoричaри вeжу зa другe крajeвe – зa Tрaкиjу). Истaкнути истoричaр,
Влaдимир Ћoрoвић, кaжe: „To je jeдaн oд oних нa Бaлкaну дoстa
oбичних eпских aвaнтуристa, кojи je кao чeтник служиo и Србимa и
Грцимa, дeлуjући углaвнoм у Рoдoпии пo jужнoj Maкeдoниjи. Гoдинe
1344. oстaвиo je Душaнa и прeшao Кaнтaкузину. Њeгoвa чeтa билa je
уствaри прaвa, и тo врлo oзбиљнa, вojскa и имaлa je нa 5.000 пeшaкa и нa
300 кoњaникa. “Вук у Рjeчнику пишe: „У Хeрцeгoвини зидинe oд стaрoг
грaдићa, зa кojи сe пjeвa и припoвиjeдa дa je у њeму сjeдиo вojвoдa
Moмчилo, уjaк Maркa Крaљeвићa, и дa гa je oндje убиo крaљ Вукaшин.
“Смaтрa сe дa je пирлитoр рoмaнизaм сa знaчeњeм спaљeн, прeмa гл.
пîрли (слoв. прлити). Скoк упoрeђуje сa Пoжeгa, a упућуje и нa грч.
Пeритхeōриoн, „мjeстo сa кoгa сe пружa пoглeд унaoкoлo“, кao слoв.
Oзрeн.
Вала, Увала, или у множини Вале ..., чести су топоними на
просторима Дурмитора. С тим треба довести у везу и вал – талас, вал –
велика покретна стијена (камен); на Дурмитору: Код вала, Валовита
долина, Валовити долови, Валовито језеро итд. У Речнику МС: вала, ж,
је покр. драга, залив, затон; увала, дубодолина, тал. Није тешко
утврдити (и потврдити) да се у јадранској обалској топонимији често
сусреће вала самостално, или паралелно са драга, затон. Скок сматра да
вала може „biti dalmato-romanski leksički ostatak od lat. vallis, -e ˃ tal.mlet. valle...“ Штo би знaчилo дa сe рoмaнизaм прoшириo (и зaдржao) нa
унутрaшњoст.
Зипе, рипе - камењари, точила. Зипa, лaт. cippus, ital. cippo – вeћи
кaмeн, кaмeнa плoчa... Зипa, ф. (Вук, Црнa Гoрa) – зипa, кaмeницa.
„Daničić označuje kao riječ tuđu. “(Скoк) Рипa – кaмeн (У чобанским
свађама честе су биле посљедице: „Рaзбиo му глaву рипoм.“ „Чoбaни сe
рипeтajу.“); распрострањени су тoпoними у Црнoj Гoри, Србиjи,
Хрвaтскoj: Рипa, Рипaњ. Рипa, кaжe Скoк, „bit će rěpa ˃ ripa ˂ lat. rapa. Зa
рипa – кaмeн, нaлaзи сe пoтпунa пaрaлeлa у рум. rîpā – „abschüssiger, Ort,
Abhang, Schlucht, прoвaлиja“. Кaжe дaљe Скoк дa „može biti ostatak iz
jezika srednjovjekovnih Vlaha, a može biti i od ilirskih starinaca.“
Можда би се овдје могао тражити коријен и за топоним Рапе у
дијелу Дурмитора, наспрам Пруташа, дијелу који припада Пишчу.
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Прутaш

Из oсмaнлиjскoг врeмeнa oстaли су нaзиви (нaвoдимo сaмo
примjeрe):
- Tурскa глaвa, дурмитoрскo брдo у Вojнoвићa плaнини.
- Ћускиja, jeднo oд узвишeњa (врхoвa) Дурмитoрa. Ћускиja,
турцизaм – „aлaткa зa дизaњe тeрeтa, зa бушeњe рупa у зeмљи итд;
гвoздeнa мoткa, пoлугa, с jeднe стрaнe шиљaтa a с другe тупa, рaвнa. “...
(Шкaљић)
- Пaшинa Вoдa, сeлo у Jeзeримa.
- Пaшинo Пoљe у Шaрaнцимa нa Сињajeвини.
Taкoђe из крaткoг врeмeнa aустрo-угaрскe oкупaциje остао је по
неки топоним, на примјер:
-Врaњoвo имe, брдo у Пишчaнскoj плaнининa кoмe je билo
уписaнo имe Фрaњa Joсипa (Franz Joseph), уписaлa гa je aустрo-угaрскa
вojскa у вријeмe oкупaциje у Првом свjeтскoм рaту.
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ABOUT SOME NON-SLAVIC NAMES ON THE
DURMITOR AREA

Summary
In the toponyms on the area of Durmitor the layers of the turbulent past
are clearly contoured. The population has been moving (especially nomadic)
and changing (from pre Roman, Roman to Slavic). Every of them has left its
traces. Great powers also have left their marks: Turkey (through perennial
rule), and Austro-Hungarian Empire. Romanisms are most numerous from
the old toponyms, probably because many of them have been found and
maintained, and the population has been withering away, assimilating, or
leaving willingly or by force.

Nenad Vuković
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ДУРМИТОРСКИ ГОВОРИ И
ДИЈАЛЕКАТСКА БАЗА ВУКОВА
МОДЕЛА КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА

У раду се разматра улога и значај дурмиторских говора у
формирању Вукова модела књижевног језика. У трагању за одговором
анализирају се односи говорних система – дурмиторског, тршићког и
Вукова ослањајући се на материјал који пружа прво издање Вукова
Рјечника гдје је грађа најпотпуније и најсистематичније изложена као и
на дијалектолошке студије о тим говорима.
У закључку се истиче да се данашњи дурмиторски говори
разликујући се од тршићког говора увијек слажу с Вуком, утемељили су
се у Вуков и вуковски модел књижевног језика тако да ти говори чине
најчвршћу карику у том моделу књижевног језика.
Кључне ријечи: Вук, Дробњак, Дурмитор, Тршић, модел, језик,
дијалекат, говор, систем, норма.

I
1. Бројне су и разноврсне историјске заслуге Вукове. Творац је
садашњег облика српског односно некадашњег српскохрватског језика.
Реформисао је ћирилицу која савршено одговара фонолошком саставу
језика и удружио га са фонолошким правописом, посебно лаким за
учење и примјену. Осудио је и одбацио покушаје да се језик оплемењује
удаљавањем од говора простог народа. Његов књижевни језик, азбука и
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правопис учинили су културу далеко приступачнијом човјеку из народа.
Прикупљањем народних пјесама спасио је од тихог гашења у забораву
најдрагоцјеније духовне творевине настале међу Србима до тих дана.
Описао је народни живот и обичаје '' заокружујући тиме величанствену
и свестрану слику о своме народу (Ивић 1990: 222-223)
''Свако од тих постигнућа толико је крупно да би било довољно да
учини Вука знатном личношћу.'' И свако је очигледно неспорно са
изузетком једног детаља у вези са базом Вукова језика.
Кад је ријеч о дијалекатској бази Вукова књижевног језика,
одговор је добро познат: његова је база источнохерцеговачка. Али, ако
покушамо извршити прецизнију локализацију, одједном се појављују
двије алтерантиве: једно је Вуково родно мјесто Тршић, а друго је
дробњачко племе под Дурмитором. Вук је стално у својој непрекидној
борби наглашавао да је родом из Тршића али старином Дробњак из
Петњице.
То, наравно, није исто, и тиме се питање компликује.
2. Раширено је мишљење које заступају веома компетентни
аутори да је у ужој основици Вукова језика говор Тршића и Лознице.
Ово излагање има за циљ да допринесе јаснијем уочавању и сазнавању
улоге и значаја дурмиторских говора у формирању Вукова модела
књижевног језика.
И одмах да кажем:
Између говора Вукова завичаја (Тршић) и Вукових предака (
Дробњак) нема велике разлике (Николић 1968: 449-453), али тамо гдје
постоје неподударности књижевни језик није на страни Вукова завичаја
– Тршића (Остојић 1997: 11-20)

II
3. Да би се добио тачан одговор, треба утврдити: (1) Јесу ли
дрообњачки и тршићки говор били толико блиски и ако су откуда им
то? (2) Колико су та два говора данас блиска? (3) Какав је однос Вукова
језика према једном и према другом говору? и (4) Кад је ријеч о
дијалекатској бази, поставља се питање: Да ли је Вук пренио свој
дијалекат у књижевни језик без измјена или је било ретурша?
У трагању за одговорима на ова питања ослонићемо се на
материјал који нам пружа Вуков Рјечник. Ту је Вукова језичка грађа
изложена најпотпуније и најсистематичније, а уз то у Рјечнику има
посебних и врло занимљивих напомена у вези са постављеним питањем
о прецизној локализацији базе Вукова модела књижевног језика. Вуков
Рјечник углавном презентира матерњи говор самога Вука који је ипак
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ближи дробњачкој основи. Ван онога што нам даје сам Вук не
располажемо директним свједочанствима о дробњачком и тршићком
говору у Вуково доба. То нам одузима могућност да тачно одредимо у
којој мјери Вуков језик у Рјечнику одступа од тадашњег тршићког и
дробњачког говора. Отуда нам добро долазе дијалектолошке студије
Јована Вуковића 1 Милије Станића2 и Берислава Николића,3 иако се и ту
мора рачунати с развојним остварењем од Вука до данас.

III
4. Детаљни одговори са филолошким материјалом који је већ
ексцерпиран и сређен у наведеним студијама остају изван оквира које
одређује оваква прилика. Теми приступам теоријски са незнатним
филолошким оптерећењем па ће и одговори бити третирани сажето у
границама онога што нам изгледа битно.
а) Просуђивање о особинама тршићког говора које су у Вукову
језику, према мишљењу врло компетентних аутора, доминантније,
отежано је тиме што је у том говору било елемената непревреле
мјешавине коју је уносило укрштање говора затеченог становништва,
које је било у мањини, са говором херцеговачких досељеника који су
били у већини.
Највећи дио тршићког становништва у оно вријеме био је истог
поријекла, ако не из дробњачког племена, онда из неког од сусједних
дурмиторских племена и шире. Они ту као дошљаци нијесу били у
подређеном положају. Старинци су били ту и тамо по сусједним селима.
Није дошло, дакле, до напуштања најупадљивијих особина
досељеничког говора.
б) Говор Дробњака је ушао у заједницу досељеника из других
крајева Херцеговине који су такође унијели у ту заједницу своје
посебности и њима се, разумије се оформио један говорни тип који се
разликовао од говора који су унијели понешто у ту заједницу (Б.
Остојић 1997: 15-18). ''Та се говорна специфичност оформила у једној
широј зајкедници Јадра и Подриња.'' На дробњачко-тршићку подлогу
накалемили су се елементи из сасвим друкчијих говорних средина.
в) Вуков језик, није био у потпуности идентичан језику његова
дједе Јоксима Караџића из Петњице са Дурмитора нити пак језику мајке
1

Ј. Вуковић, Говор Пиве и Дробњака, Јужнословенски филолог XVII Београд 1- 114;
Акценат говора Пиве и Дробњака СДЗб X,187-417.
2

Милија Станић, Ускочки говор СДЗБ XX Београд 1-258.

3

Берислав Николић, Тршићки говор СДЗБ XVII Београд 1968, 1-115.
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Јегде из околине Никшића. Његов језик, разумије се, садржи много
језичких елемената који су карактерисали језик црногорскохерцеговачких досељеника уопште, а који су постали општом појавом
Подриња (Остојић 1997: 16).

IV
5. У тренутку настанка Вукова књижевног језика разлике између
трију система – дробњачког говора, тршићког говора и језика којим је
Вук почео писати – биле су, наравно, мале.
У међувремену су се сва та три језичка типа развијали својим
путем дивергентно:
- Дробњачки говор наставио је да се развија у заједници са
говорима који га окружују – дурмиторским говорима. Дурмиторски
говори су данас најизразитији међу источнохерцеговачким говорима
који импресионирају свјежином, али који су све мање једнаки.
- Тршићки говор је под снажним утицајем екавског књижевног
језика и тај је израз продро у сам Тршић. Прихватио је и снажан утицај
сусједних екавских говора шумадијскло-војвођанског типа. У самом
Тршићу, како наводи Берислав Нилколић, појавило се мноштво особина
непознатих Вукову језику.
- Вуков књижевни језик почео се мијењати још у рукама самога
Вука, који је увео глас х, затим секвенце тј, дј ( тјерати, дјевојка
мјесто ћератои ђевојка) много мјесто млого и сл. У Вукову језику
налазимо знатан број облика који су потпуно туђи данашњем
књижевном језику: јачмен (јечмен), вотњак (воћњак), ковча (копча),
Новосаткиња ( Новосађанка) И тако даље.
6. Сводећи ово излагање о разлици између данашњег говора
Тршића и Дробњака, треба да нагласим да тамо гдје се данашњи говор
Дробњака разликује од тршићког говора готово увијек слаже са Вуком.
Мали је списак разлика између Вукова говора и дробњачког
говорног типа онога времена:
У Вукову говору није било примјера са г мјесто х(ораг), затим
умекшаних сугласника с', з' ( с'ести, из'ести, с'утра).
У Вукову Рјечнику је: втица, вшеницам, а у дробњачком говору:
тица шеница,...
У Дробњаку је овточити, овштина, љевши и сл.
Остале разлике за које дознајемо од Вука или су чисто лексичке
или су лексикализоване фонетске и морфолошке појединости такве као:
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љељен, љељена, у Вука јелен, јелена; ками, у Вука камен; вељу, у Вука
велим; ти, ови они, у Вука тај, овај онај,
Много је шири списак разлика између Вукова говора и тршићког
говорног типа онога времена, о чему детаљно говори Берисалав
Николић у свој студији Тршићки говор ( Николић 1968: 69-83)
Није уосталом искључено да је између тих говора и Вукова говора
било више неслагања, али да их Вук није запазио и забиљежио.
Поређењем данашњег тршићког и дробњачког говора открива се
мноштво појединости. Тако, на примјер, у Вукову Рјечнику нема
дробњачких лексема: ноћес, узочес, стијо, с'екира, совати, седамлес,...
Наше досадашње опсервације о разликама између тршићког,
дробњачког и Вуковог говора изводили смо ослањајући се на податке
које је дао сам Вук. О појединим појавама, као што су: чиста
ијекавштина, јотовани уснени сугласници пј, бј, в, м,> пљ, бљ, вљ, мљ,
ликови – нијесам, сиђети, тавница, гувно и сл., које се јављају у Вукову
језику и постоје у дробњачком говору, а неме их у Тршићу, знамо да су
у Дробњаку постојале и тада, јер су заступљене у дробњачким писмима
из вуковског и непосредно поствуковског периода.
Али, једно је сигурно- данашњи говор Дробњака стоји одлучно на
страни Вукова говора не слажући се са тршићким говором.

IV
7. Вуков говор је источнохерцеговачког типа, али у једној знатно
ублаженој варијанти. Ово је срећна околност, да није ње, прихватање
Вукова говора као основице књижевног језика ишло би теже.
Тршићки говор је послије Вука наставио да се развија у правцу
који га је превише удаљио од херцеговачке матице. Николићев рад
указује на далекосежан продор одлика шумадијскло-војвођанског
дијалекта. Поред ијекавизама јављају се екавизми па затим и икавизми.
Ту су одступања од Вукова језика у многим појединостима.
Мање је тих дискриминаната у дурмиторским говорима тако да
данас нема локалног говора за који би Вуков говор био специфичније
везан од дурмиторских говора, па иако су се и ови говори унеколико у
међувремену измијенили.
8. Као, дакле, и већина књижевних језика и Вуков модел
књижевног језика потекао је из једног дијалекта, али кад се књижевни
језик једном створио, он се почео развијати аутономно примајући црте
из других дијалеката и напуштајући уско региналне особености свог
полазног говора.
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Срећом по нашу културу оваквих особености је у Вукову говору
било сразмјерно мало. У њему преовлађују особине широко
распрострањене на штокавском земљишту.- тако да кроз
источнохерцеговачки дијалекат дурмиторска говорна потка и данас
зрачи у Вукову језику што говори да најчвршћу карику у темеље
књижевног језика чини дурмиторско говорно подручје. Оно се
утемељило у вуковски модел књижевног језика..

V
9. Вуков говор није био идентичан с нашим данашњим
књижевним језиком. Књижевни језик који је уведен Вуковом побједом
прошао је кроз многе мијене, постепено се одвајао и од дробњачке и од
тршићке дијалекатске подлоге и данас он више није ни дробњачки ни
тршићки, али је специфичан вуковски. Лик српског књижевног језика у
битној мјери је одређен Вуковом дјелатношћу, а то значи његовим
схватањима.У свом развојном току ишао је путем који је Вук трасирао.
Уобличен је по његовом моделу. Његова база је далеко шира
општештокавска, што је Вук и хтио, а његова физиономија носи печат
нашега времена што је Вук и предвиђао.
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DURMITOR DIALECTS AND THE DIALECTAL BASIS
OF VUK’S MODEL OF LITERARY LANGUAGE

Summary
The paper discusses role and importance of Durmitor dialects in
formation of Vuk’s model of literary language. Searching the right
answer, the relations of Durmitor, Tršić and Vuk’s language systems are
analyzed according the materiel offered by the first edition of Vuk’s
Rječnik, in which the materiel was exposed in the most complete and the
most systematic ways, as well as according the dialectological studies of
these dialects.
In the conclusion, underlined is the fact that contemporary
Durmitor dialects, while differing from Tršić dialect, always agree with
Vuk’s language system, that they are foundation of the Vuk’s model of
literary language so that these dialects make the most solid element in
this model of literary language.
Key words: Vuk (Karadžić), model, language, dialect, system,
norm, Drobnjak, Tršić, Durmitor.
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Миодраг Јовановић

О ПРЕЛАЗНОМ УСКОЧКОГОРЊОМОРАЧКОМ ГОВОРУ

У раду посматрамо горњоморачка и најисточнија ускочка села
(простор новоштокавског југоистока). И поредимо њихов говор са
сусједним крајевима, који припадају истом дијалекатском типу.
Прецизирати географске домашаје одређених појава (извориште неких
је и у крилу архаичних црногорских говора), открити и објаснити
одређене специфичности подручја на граници Горње Мораче и Ускока,
и тако доказати њихов прелазни карактер, била су главна питања на која
смо овдје тражили одговор.
Кључне ријечи: вокалске групе, сугласник х, африкате, Колашин,
Горња Морача, Ускоци, црногорски говори, локатив, акузатив, генитив

За испитивање означеног подручја повела нас је оцјена коју смо
нашли у монографији Мата Пижурице Говор околине Колашина да ''у
Ровцима и Морачи влада увјерење да слично говоре Горњоморачани,
Ускоци, Дробњаци и Жупљани'' [Пижурица, 1981: 13]. Говор Мораче је
и Решетаровом подјелом [Решетар, 1907: 22] уврштен у
источнохерцеговачки дијалекат, а села Горње Мораче припадају крајњој
сјеверозападној зони. Идући од сјевера ка југу са десне обале ријеке
Мораче то су села Љевишта, Бојићи и Старче, на лијевој обали Реднице,
Сврке и Драговића Поље која, у односу на осталу морачку територију,
заузимају периферни положај. Због тога су имала директнији контакт са
ускочким говорима.
А сусједни Ускоци су са истока окружени објема Морачама и
Колашином најчешће су и готово једино, чак и у блиској прошлости,
комуницирали са Дробњацима, Шаранцима и Горњоморачанима – то су
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крајеви с којима су Ускоци били у непосредном додиру, а сви други
околни крајеви су некако и природним путем оштро одвојени од Ускока
[Станић, 1974: 10, 15]. Све су то били довољни лингвистички
мотивисани разлози да горњоморачка села посматрамо заједно са
најисточнијим ускочким – почевши од Крње Јеле, до Сировца, гдје су
иначе на планини Лоли заједнички катуни са Горњоморачанима, и даље
ка југу до села Струга.
Између говора које у овом раду испитујемо, тешко је очекивати
неке оштре границе - у крају који представља исту говорну нијансу не
може ни бити ријечи о неким специјалним особинама једног говора
које, са мањим или већим степеном очекиваности, не бисмо
забиљежили на цијелом простору. И горњоморачки и ускочки говор, на
сјеверозападу Црне Горе, како је у дијалектологији одавно познато, носе
у себи типичне особине новоштокавских говора најновијег типа, а
сличним говорима углавном су са свих страна и окружени. Било је
природно да се у таквом амбијенту све важније црте развију заједно са
неким сусједним говором због чега се границе многих особина никако
не поклапају са границама простирања испитиваних говора. Такви су на
примјер: сјевероисточно и источно од Дурмитора говори Затарја,
Пљеваља и околине Колашина, Никшића са околином на југу, и говори
Пиве и Дробњака на западу.
С обзиром на изречене чињенице наметнуло се још једно важно
питање: Постоји ли сигурних научних критеријума према којима бисмо
подручје на граници Горње Мораче и Ускока сматрали прелазним?
Некада је довољна и само једна изоглоса да се поједини говори прогласе
прелазним. Да ли ће дефиниција – да се прелазним може назвати онај
говор у којем се укрштају крајњи изданци појединих изоглоса које су
релевантне за сусједне говоре, а чији број и густина никако не достижу
број и густину тих особина у говорима који су матични за одређене
изоглосе – бити примјенљива и за ускочко-горњоморачки говор [Пецо,
1981: 46]. Такве особине у Ускоке и Горњу Морачу стижу не само из
говора херцеговачког типа, тј. оних које је Вук Караџић узео за
основицу књижевног језика него и из архаичнијих зетских говора.
Наиме, иако границе ''старијих'' црногорских говора и нијесу
непосредно уз Ускоке и Горњу Морачу, становништво ових области је
кроз историју, из практичних разлога, имало честе контакте са
припадницима зетских говора. Овај крај се у прошлости непосредно
наслањао и ''на један не баш широк простор између Сињајевине и
подручја Лукавице, гдје је смјештено десетак и више љетњих катуна на
које издижу, једни поред других: Морачани, Ровчани, Ускоци,
Дробњаци, Жупљани, Загарчани, Пипери'' [Пижурица, 1981: 13]. Било је
ту свакако и интерференције са припадницима доста различитих
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говорних типова и повољних околности за продор по које за изворни
горњоморачки или ускочки говорни тип необичне црте.
Испитивачи говора сјеверозападне Црне Горе, дакле новоштокавских говора, утврдили су да се вокалска група -ао на крају ријечи
регресивном асимилацијом свела на -о: у ликовима радног глаголског
придјева – дошо, подиго, снијево, добиво, назебо; и именица – кото,
пијето, посо. To ипак никако не значи да ови асимилациони процеси
имају изглед потпуно стабилизоване појаве 1.
Да ситуација у црногорским говорима источнохерцеговачког
типа није посве идилична показују поједини говори у којима се,
напоредо са -ао > -о, чују и резултати прогресивне асимилације,
нарочито у близини територије зетско-рашког дијалекта. У појединим
зонама Ускока, Пиве, Дробњака2, околине Никшића3 и околине
Колашина, противно општим тенденцијама, шире се и резултати
прогресивне асимилације (мада о разлозима продирања ове црте у
црногорске новоштокавске говоре међу дијалектолозима има
различитих мишљења). Отуда се у овим говорима налазе дублетне
форме: реко/ река, побјего/побјега – при чему један исти говорник,
уколико смо створили ситуацију за природни говорни ток, може
употријебити обје варијанте – ова са упрошћавањем финалне секвенце у
правцу вокала а свакако је много необичнија.
Нама је посебно интересантна чињеница да асимилацију у правцу
вокала а имамо и у ускочко-горњоморачком појасу: и то у ускочким
1

Вокалске скупине на крају ријечи (али и у медијалној позицији) у сусједним и
сродним говорима посматрали смо у раду: Финалне секвенце од два различита вокала у
црногорским новоштокавским говорима, Међународни славистички центар, Београд (4-7.
IX 2009), Научни састанак слависта у Вукове дане, Развојни процеси и иновације у српском
језику, 38 / 1, Београд 2009, 303-317. Овај ће нам рад, без непотребних понављања,
послужити, имајући у виду препознату ситуацију у ускочко-горњеморачком појасу, као
добра основа за одређена уопштавања.
2

Јован Вуковић је појаву -ао > -а биљежио у јужнијим дробњачким и пивским
селима Мокром, Милошевићима и Брезнима – што ближе говорима Никшићког поља то је
сажимање у -а досљедније спроведено. Идући даље ка унутрашњости Пиве и Дробњака,
односно удаљавајући се од околине Никшићког поља, све више превладавају резултати
регресивне асимилације. У том правцу, већ у пивском селу Безују и дробњачком Дубровску
мање је присутна асимилација -ао > -а, односно, остала је везана искључиво за ликове
радног глаголског придјева: доша, каза, писа; али је редовно: кото, узо (узао) и сл. Једино
чуди што је у неким сјеверним дробњачким селима, као што је Његовуђа, спорадично
биљежено -ао > -а – вјероватно зато, закључује Ј. Вуковић, што његовућка села у планини
Сињајевини имају катуне у сусједству са Бјелопавлићима [Вуковић, 1938-1939: 20-21].
3

Још је Данило Вушовић писао да се у мјестима ближе околине Никшића (села
Никшићког поља и Жупе) ова два вокала сажимају обично у дуго а: доша, гледа, наша,
укра, мака, уба, кота, при чему је био увјерен да је ова црта дошла из јужнијих
црногорских говора – са асимилацијом -ао > -а као једином могућности [Вушовић, 1927:
13].

55

О прелазном ускочко-горњоморачком говору

селима Стругу и Малинском (од истог информатора у селу Малинско
Станић је чуо река и реко – стр. 39), насељеним живљем које се
доселило из околине Никшића или из неког другог црногорског краја, с
тим што је, у тим примјерима, стара акцентуација замијењена новом:
Остара е Петар; Ђаво мака; од истих особа чује се и река и реко, поша
и пошо, писа и писо. Милија Станић је покушао да утврди и прецизну
изоглосу простирања појаве – ''северну границу ове црте у ускочком
говору чине реке Тушиња и Буковица, низводно од места где се у њу
улива Тушиња'' [Станић, 1974: 18]. Резултате прогресивне асимилације
у најисточнијим црногорским новоштокавским говорима забиљежио је
и Мато Пижурица: приликом његове посјете селима Кути, Горња Бијела
и Старче (прво је у Никшићкој Жупи, друго је најзападније дробњачко
село, а Старче је у Горњој Морачи) констатовано је редовно или врло
често сажимање вокалске групе -ао у -а – и то у Кутима и Горњој
Бијелој досљедно, а у горњоморачком селу Старчу спорадично
[Пижурица, 1981: 75].
На питање шта ће у овим селима превладати – староцрногорска
или источнохерцеговачка варијанта – Станић (стр. 18) сматра да ће се
ствар окончати у корист новоштокавске. У околини Колашина истичу се
другачије тенденције: ''У говору млађих генерација изгледа да
сажимање групе -ао > -а узима све више маха, што је посљедица све
снажнијег утицаја Подгорице као културног, школског и
административног центра'' [Пижурица, 1981: 75]. Што се
горњоморачких села тиче, према нашем увиду из разговора са
испитаницима, процес упроштавања у правцу вокала о скоро је изведен
до краја. И старинци из ових мјеста ликове река, доша, кота не сматрају
дијелом свога језичког осјећања. Но, у медијалној позицији често смо
напоредо са заова и на простору Горње Мораче добијали и зава – у
другим морачким селима (и Ровцима), и уопште у околини Колашина,
редовно је ова лексема са сачуваном вокалском групом [Пижурица,
1981: 74; Петровић, 1965: 166].
Бавећи се говором Пиве и Дробњака Јован Вуковић га упоређује
са говором Мораче и Колашина и примјећује да се у тој говорној зони
досљедније него у пивско-дробњачком спроводи сажимање вокалске
групе -ао > -о, чак и у случајевима који се опиру икаквој асимилацији, а
то су ликови у којима је вокал а акцентован, односно када су у питању
кратке форме које се, без штете по значење ријечи, тешко могу сводити
на још краће: дао, жао, зао, прао, знао крао, спао. Наиме, у пивскодробњачком се може говорити о у правом смислу равноправним
сажетим и несажетим формама: дао/до, жао/жо и сл. [Вуковић, 1938-
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1939: 20] што ће рећи да на простору Мораче и Колашина сажете форме
и код ових краћих ријечи имају изразиту превагу4.
Изречене оцјене о секвенци -ао у двосложним облицима ремете
се уколико се неки од тих ситних облика нађе у некој акценатској
цјелини, тј. ако се испред њих нађе нека ријеч у проклитичкој функцији
контракција може нормалније да се врши: не до, узо час, није ни до Бог,
набро, додо, упо, покло, нажо [Станић, 1974: 38]. Сажета форма зо у
говорима околине Колашина у изразима типа: у-зо-час, на-зо-пут, на-зочас... алтернира са несажетом: зао ти час не бијо, ђе ћеш на зао пут
[Пижурица, 1981: 74]. Такође и говор Пиве и Дробњака, који се највише
опире сажимању вокалске групе -ао у двосложним ријечима, у овим
позицијама одступа од изречене тенденције: је ли Бог до ко од Босне, не
до ми ђевојку [Вуковић, 1938-1939: 20].
Склоност промјени, али у много мањој мјери показују и друге
финалне секвенце: -уо и -ео.
Тешкоћа у изговору вокалска групе уо у већини новоштокавских
говора отклања се асимилацијом: куцно, дигно, метно, прено се, просо,
лупно, ошино, тресно, посрно, врно [Вуковић, 1938-1939: 24; Вушовић,
1927: 14; Пецо, 1981: 44]. Интересантно, већ у говору првог дробњачког
сусједа Ускока, вокалска група -уо на крају ријечи увијек је
неизмијењена: метнуо, лануо, здраво свануо, увенуо, бануо, кренуо
[Станић, 1974: 43], а исту ситуацију налазимо и идући даље према
истоку, у говору околине Колашина [Пижурица, 1981: 77; Петровић,
1965: 167] и у сродном говору Пљеваља [Ћупић, 1988: 82]. Изузетак су
три села шире околине Колашина – Кути, Горња Бијела, међу којима је
и горњоморачко село Старче, гдје су процеси -уо > -о спорадично
спроведени: ошино, дигно. У Ровцима је и Драгољуб Петровић (167),
као одступање од генералног чувања неизмијењене секвенце -уо (обуо,
препануо, викнуо, цукнуо), само у селу Веље Дубоко забиљежио и
неколика примјера асимилације: он би иг с мене скино, ко је викно,
додирно ме по руци. Јасно, у свим овим говорима, свакако и у
прелазном ускочко-горњоморачком појасу, асимилацију омета акценат:
чуо, труо.
Сличан геогрфски домашај и судбину има и финална вокалска
секвенца -ео. Укупно гледано, у говорима сјеверозападне Црне Горе
4

Да је морачко стање истовјетно са ровачким, тј. да у оба говора ни у краћим
формама нема великог ограничења контракције, потврђују и истраживања Драгољуба
Петровића у раду Гласовни систем ровачког говора, ЗбФЛ VIII, Нови Сад 1965, 166.
Посебно се мора издвојити ровачко село Трмање, гдје су напоредо са ао > о, присутни и
процеси настали прогресивном асимилацијом. Изгледа да су овакви процеси резултат
близине пиперског говора у којима ја вокал -а, као резултат асимиловања секвенце -ао
једина могућност.
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асимилација -ео > -о је најчешћи пут укидања хијата. У говору Пиве и
Дробњака ова вокалска група сведена је регресивном асимилацијом на
о: узо, доно, почо, дебо, весо, пепо, дово, заузо, започо, изво... [Вуковић,
1938-1939: 24], а исту слику показује и дијалекат источне Херцеговине –
једино у ближој околини Никшића секвенца -ео на крају ријечи остаје
обично несажета: узео, кис'ео, дебео, пепео [Вушовић, 1927: 13].
Међутим, ови ликови у црногорским новоштокавским говорима нијесу
досљедни – у већини говора, напоредо са асимилованим, јављају се и
несажети, при чему се тешко могу одредити правила када ће један
изворни представник новоштокавских говора изабрати неку од
варијанти. У говору Ускока Милија Станић је покушао да утврди
правила – ''ако се, с једне стране, погледају контраховане форме као:
пепо, узо, запо, а с друге стране неконтраховане форме као: довео, завео,
исплео, обрео запазиће се да контракција следи иза ¬ акцента, а да је
нема иза ` [Станић, 1974: 42].
А на крајњем новоштокавском југоистоку, у околини Колашина
[Пижурица, 1981: 76] стање је другачије – слијед вокала -ео никако се не
мијења. Од асимилације у облицима весео, дебео, довео, провео у
Ровцима нема ни трага [Петровић, 1965: 167]. А да ли је баш тако у
прелазној ускочко-горњоморачкој зони? На истом простору, у истим
селима реченим за процесе -уо > о, биљеже се и преласци -ео > -о: почо,
узо, ошино, дигно, запо – села Кути, Горња Бијела и горњоморачко
Старче. Спорадично јављање асимилације на морачкој периферији, које
се противи ровачко-морачкој стабилности финалне вокалске групе -ео,
по мишљењу Мата Пижурице (14), је очигледно примљено из ускочког
и дробњачког говора.
На цијелој територији, у кратким формама у којима је вокал е под
акцентом: клео, мео, плео, свео прилике су сличне онима са вокалском
групом -ао и -уо на крају ријечи (пао, дао, крао, чуо, труо) – те кратке
форме тешко се своде на још краће.
Дурмиторски говори и говори у окружењу изразито су повезани
процесом сажимања вокалске групе -ео > -о, добијене послије испадања
сугласника к у предлошкој форми, односно префиксу преко (преко <
пр¥ко > пре > про). При томе, у резултату асимилације су неколика
прозодијска лика: про (про ливаде); про: про границе – потврђено и про:
про Таре. Уз то, предлог преко реализује се у три фонетска лика: преко,
прео и про, који потврђују факултативност вршења процеса е(к)о > -о.
Мада су све поменуте могућности регистроване у говору Пиве и
Дробњака (24), дијалекту источне Херцеговине (13), Ускоцима (42),
околини Колашина (75) ипак их доста разликује степен учесталости.
Док је лик про у централним дурмиторским говорима најчешћа
варијанта, у околини Колашина је најмање обична. Ту се у предлогу
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преко обично срећу облици у којима контракција није до краја
извршена: Преобрђе, преосутра; чује се и редуковано и неслоготворно е:
прео Таре; а најчешће су ипак у Ровцима и Морачи ови облици
несажети, са очуваним гласом к: Прекобрђе, прекос'утра [Пижурица,
1981: 75; Петровић, 1965: 166-167].
Вокалска група -ео настала је у овим говорима, послије губљења
гласа х, у лексеми грехота – извјесни фонетски процеси довели су до
лика грота (у употреби је и греота) у којему су избрисани трагови
некадашњег постојања и сугласника х и вокала јата. Управо ова форма
јесте карактеристика свих говора новоштокавског југоистока, али не у
подједнакој мјери. Грота, крећући од околине Никшића, преко Пиве и
Дробњака, ка Колашину, и даље ка истоку губи на интензитету, а
примат све више преузима греота, или са прелазним в: гревота. На
овом је простору, с нешто мањим степеном учесталости, присутан и лик
гријота.
Извјесни директнији контакти дробњачког и ускочког говора са
горњоморачким донијели су на ово подручје и неке специфичности у
вези са судбином сугласника х. Како је у науци познато ни и једној
позицији у ријечи овај простор – ни Дурмитора ни сусједних говора
источно и западно од њега – немa изговор овога гласа 5. Али се у врсти
супституаната у понечему разликују – х је наиме у неким позицијама
могло бити аперциповано различитим гласовима.
Група хв- на почетку ријечи, али и у медијалној позицији, у
ускочком и говорима околине Колашина није дала исте резултате – у
говору Ускока (95) без разлике, и код хвал- и код хват- основа, група хв
дала је в: Куд ми је Јоко, вала богу?, валити, валајбогу, валијо, валиша,
сватати, уватити, увате, приватим. Наиме, и ф је редовно
супституисано са в – глагол фалити, на примјер, у дурмиторским
говорима без изузетка гласи валити: шћер му валила, један зуб јој вали,
валило досад никоме није, то е нешто валично. Говор околине
Колашина, поред врло честе замјене х гласом в (85): не заваљам се, вала
богу, валим бога оће ли дој; имају и глас ф у фонолошком систему –
5

Сугласником х у дурмиторским говорима бавили смо се у радовима: Глас х на
почетку ријечи у дурмиторским говорима, На извору Вукова језика – V научни скуп,
Фондација Вукове задужбине Жабљак-Шавник-Плужине, Жабљак 2006, 43-53; Судбина
сугласника х у говорима дурмиторског краја, Зборник Матице српске за филологију и
лингвистику, бр. L, Нови Сад 2007, 341-363. Ови радови били су нам добра основа за
поређење са стањем у Горњој Морачи и граничним ускочким селима. Поред тога, многе
значајне напомене, не само о судбини сугласника х, током писања нашег рада, добили смо
од Велимира Јекнића, професора математике у Подгорици, иначе изворног представника
горњоморачког говора. За овјеру стања у граничним ускочким селима биле су важне
сугестије рођеног Ускока, професора српског језика Јанка Јелића. На свему смо, и једном и
другом, изузетно захвални.
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врло често (чак само са спорадичним одступањима) биљежи се: фала,
зафалити, спорадично се региструје и зафатка, прифатити. У селима
Горње Мораче, другачије од ситуације у околини Колашина, односно
напоредне употребе в/ф, која важи за обје основе, стање је идентично
сусједном ускочком – група хв, и код хвал- и код хват- основа, дала је
само в.
Посебне случајеве у праћењу судбине гласа х у иницијалној
позицији представља сугласничка група хт- (првобитна група хћ-). У
групи хт, карактеристичној за глагол хтјети, превладавају
асимиловани облици: хт- < хћ- > шћ-. Различите морфолошке
реализације овога глагола: шћела, шћак, шћасмо, шћек, шћаг, шћедо,
шћети одлика су не само говора тзв. дурмиторског прстена него и
њихових ближих и даљих сусједа на истоку и западу од дурмиторске
регије [Станић, 1974: 235; Вуковић, 1938-39: 34; Вушовић, 1927: 19;
Пецо, 1964: 73; Ћупић, 1988: 84]. Говори у којима је замјена хт- > шћобична имају напоредо и хт- > ст-: стијо је забиљежено и у говорима
дурмиторског краја и у сусједним говорима [Станић, 1974: 255;
Вуковић, 1938-39: 34; Пецо, 1964: 75; Ћупић, 1988: 84; Пижурица, 1981:
70; такође и у Потарју – према грађи из докторске дисертације Драге
Бојовић Говор Потарја]. Прелазне ускочко-горњоморачке говоре чини
особеним 3. л. презента од шћети које гласи оће и оте / неће и нете
што се одразило и на изглед футура [Пижурица, 1981: 169], док
оте/нете, присутно у морачким и колашинским говорима, у типичном
ускочком говору, ни у другим дурмиторским, не постоји [Станић, 1974:
235]. То на испитиваном подручју може бити утицај говора зетскорашких у којима је поред оће/неће присутно, чак и обичније, оте и
нете. Занимљиво ово је такође особина косовско-ресавских говора.
У иницијалној позицији свакако најчешћа варијанта, потврђена
бројним примјерима из ових говора, јесте да се сугласник х, и испред
сугласника и испред самогласника, губи потпуно без остављања икаква
трага иза себе:
− испред сугласника: рбат, ладити се, лад, рђав, Ристос,
ладан, љеб, ранили, ладовина, ришћански, ром, раст,
Рвацка;
− испред самогласника: арамбаша, ајдук, аљина, арати,
отимице, ајде, ај, оћеш, итар, итати, ајмо, арач, одити,
Eрцеговина.
Радикална редукција углавном је судбина овога гласа на почетку
ријечи и у говорима околине Колашина (11, 79-80). Међутим, и од
најпоузданијих информатора ту је биљежено: храбар је бијо, храброс,
Христос, хришћанство, Хрвацка, хрвацки, хуче, хране било (80). То што
у новијој лексици глас х има најјаче упориште баш у иницијалној
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позицији треба тумачити његовом ударном уочљивошћу и предношћу
јасније перцепције [Пижурица, 1981: 82]. Поред тога, ријечи Христос,
хришћанство и сл. сачувале су глас х уз подршку црквеног језика, а оне
се са х могу изговорити и у граничним селима према Ускоцима.
Говор околине Колашина се од дурмиторских разликује једним
важним детаљем – наиме, није у говорима дурмиторског краја
забиљежен ниједан примјер са изговореним почетним х, али у свима
њима, на томе мјесту, и испред сугласника и испред вокала, испитивачи
су потврдили и замјеника гласа х, сугласник к [Станић, 1974: 90;
Вуковић, 1938-39: 34]: кладно, крана, Кристос, крабар, крабрити се,
краброс, крт, крам, кљеб, Крват; киљада, китрина, керој, китра,
Китлер, каос, кајеш, кајде. Интересантно, х > к, ипак као далеко
необичнија могућност него у говорима непосредне околине Дурмитора,
може се чути и у већини сусједних говора [Вушовић, 1927: 19-29;
Ћупић, 1988: 84; и у цијелом Потарју]. У околини Колашина изговор к
умјесто х, у иницијалној позицији, није могућ, па ни у пограничним
ускочко-горњоморачким селима.
Судбина сугласника х у медијалној позицији у зони коју
испитујемо у потпуној је сагласности са ускочким и морачким говором
и другим сродним говорима у сусједству. Уколико се није сасвим
изгубио, не остављајући иза себе никаква трага, замијењен је или
гласовима в (пазуво, пуваћ) и ј (снаја, Мијаиле), који су се на мјесту
гласа х развили под утицајем комплексних артикулационо-фонетских
фактора – након што се овај глас изгубио; или гласовима г и к, који су се
развили модификацијом основне артикулације гласа х. Додуше,
фонетско-морфолошки чиниоци често су и главни разлог успостављања
гласова г: ораг-орага, очуг-очуга (очигледно да у замјени х са
експлозивним г није све до краја органско већ се мора протумачити као
подршком системе облика); али и к: сиромака, трбука, ваздука. Веће је
учесталости сугласник к на мјесту старијег х у претконсонантској
позицији – штавише, када се х налази испред т готово да је у Пиви и
Дробњаку (34) и Ускоцима (90) обавезан: дактати, пуктати, дрктим;
нешто је мање фреквенције, али такође веома обичан и у околини
Колашина (83) – нектећи; а посебно у позајмљеницама релативно
новијег датума, као и примјерима у којима се и одређени асимилациони
процеси могу лако препознати: раскод, раскодовано, текничар, текника
[Пижурица, 1981: 80, 83].
Однос краја (х > г у првом лицу аориста и имперфекта) према
средини ријечи, учврстио је експлозивно г на мјесту старог х и у
наставку -агу трећег лица множине имперфекта. Х > г: знавагу, вуцијагу,
мишљагу, бијагу, копагу, досљедно је спроведено и у дурмиторским и у
говорима околине Колашина, дакле, и у прелазним ускочко61
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горњоморачким говорима. Овим говорима процеси х > Ø, у завршном
интервокалном положају, тј. у 3. лицу множине имперфекта, остали су
непознати. На тај начин избјегнута је могућност формалног изједначења
3. л. множине презента и имперфекта (мотау, копау, ударау), што је
остало као диференцијална црта источнохерцеговачких према
архаичнијим црногорским говорима у којима је ова појава јако
изражена.
Но, највеће разлике прелазних ускочко-горњоморачких говора
према неким сусједним, па и разлике међу самим дурмиторским
говорима, везане су за финалну позицију. Природа краја ријечи
омогућавала је да се у овим говорима дешавају више процеса: х > г, х >
Ø, х > к и х > в. Док је појава х > в (сув, глув) лако објашњива – сонант в
дошао је у номинатив једнине преко зависних падежа – пажњу више
заокупљају други процеси, обавезног или факултативног карактера, који
понекад дијеле овај простор. Показало се да је за судбину сугласника х
од важног значаја и категорија ријечи у којој се јавља. Поред обичног г
(мијег, ораг, сиромаг, …шеромаг) и нешто мање очекиваних процеса х >
Ø (пра, ма, стра, вр, сирома), у основној (номинативној) форми
именица у говору Ускока (89) може се јавити и сугласник к: задак,
…шеромак, слук, ваздук итд. Готово исти попис ријечи са х > к даје се,
на примјер, за говор околине Колашина: ваздук, кожук, трбук, плек,
сиромак (ријетко сиромаг), штик (83). За разлику од Ускока, ове се
именице у околини Колашина искључиво употребљавају у форми са
финалним к. Међутим, у другом дурмиторском говору, у монографији о
говору Пиве и Дробњака, нема ниједан примјер који би потврдио
одвијање процеса х > к.
У замјеничко-придјевским ријечима – ни у ускочком говору, ни у
говору Пиве и Дробњака – замјена х > к није могућа. У говору Ускока
(92) у овој морфолошкој категорији глас г мјесто гласа х јавља се готово
редовно, чак је ''толико чврст да се његова природа ту ничим не да
изменити'': овијег, какијег, добријег, погинулиг, првијег. У говору Пиве и
Дробњака (35-36) – иако ни примјери са х > г нијесу ријетки – много је
обичније отпадање крајњег г добијеног од х: овије, оније, добрије, злије.
Колебљивост г / Ø на крају ријечи у одређеној мјери карактерише и
околину Колашина (81) – но, она у прелазном појасу није потврђена:
попут прилика у ускочком говору, и у селима Горње Мораче експлозив
г постао је стабилан замјеник старијег гласа х. С друге стране, у
генитиву (и акузативу) личних замјеница 3. л. множине њих / их
одступања од основног правила х > г, на цијелом простору од Пиве до
Колашина, готово су занемарљива.
И сами се дурмиторски говори разликују судбином финалног х у
1. лицу једнине имперфекта и аориста: наспрам редовног х > к у говору
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Пиве и Дробњака и у једном и у другом глаголском облику (35) – у
имперфекту: рађак, ковак, слушак, забављак, говорак; у аористу: радик,
причак, тргок, легок, не шћек стоји другачије правило дистрибуције у
ускочком говору (88-89) – х > г у имперфекту: оћаг, бијаг, чуваг, вуцијаг,
гоњаг, брањаг, косаг; х > г / к у првом лицу једнине аориста: радиг,
реког, чуг, биг, просуг, остадог, поквасиг, подмириг, запријетиг // убик
се, препадок се, одок, рекок, виђок, дадок, пребик, падок, заборавик,
по…шекок. У типичним говорима околине Колашина ситуација са
замјеником х у 1. лицу једнине имперфекта и аориста је једноставна:
једини замјеник може бити глас г (81). Међутим, у селима Горње
Мораче, граничним према Ускоцима, у аористу је мање-више досљедна
замјена х гласом к: дођок, идок. Чак је и много ближе Колашину, у
Морачком Требаљеву и Липову спорадично биљежено и: рекок, не бик,
с'едок, виђок, покајак се, казак – а то су у тим селима досељеници из
Горње Мораче и Ускока [Пижурица, 1981: 14]. Старинци у
горњоморачким селима замјеник гласа х у аористу осјећају као неки
прелаз између к и г, а и нама се када смо били на овом терену и слушали
изворне говорнике учинио баш такав.
Испитујући ово подручје стекли смо утисак, мада је за доношење
коначног суда опрез неопходан јер појава није ни необична – да у
прелазним ускочко-горњоморачким говорима слаби интензитет замјене
финалних гласова -ћ и -ђ гласом -ј – макар у поређењу са сусједним
дурмиторским.
Као и код већине црногорских говора 6, дистрибуциона
ограничења палаталних африката на крају ријечи, приказана кроз
поједине категорије ријечи, јесте у одређеној мјери карактеристика и
дурмиторских. Много је више потврда за колебање у артикулацији
безвучне африкате ћ у финалној позицији, а бројније су и категорије
ријечи у којима се ова појава среће: супинска форма инфинитива на -ћи:
пој, дој, изај, изиј; у именицама – помоj, ноj и сл., поној (ако се не
употребљава за Дурмитор обичнији облик поноћа); код непромјенљивих
ријечи (везници, прилози...): већ/веј, синоћ/синој... Иако за све ове
категорије важи констатација да је варијанта са изговореним ћ много
обичнија ипак се овај приказ не слаже толико са неким ранијим
оцјенама неких дијалектолога о овој појави – на Дурмитору и сродним
говорима у сусједству: Вушовићеви говори имају ову промјену врло
6

Судбина африката на крају ријечи била су предмет два наша рада: Палаталне
африкате и експлозивни дентали на крају ријечи у говорима Црне Горе, Осми лингвистички
скуп ''Бошковићеви дани'', ЦАНУ, Научни скупови, Књига 109, Одјељење умјетности,
Књига 31, Подгорица 2012, 65-81; Изговор и дистрибуција африката у дурмиторским
говорима, На извору Вукова језика – VI научни скуп, Фондација Вукове задужбине
Жабљак-Шавник-Плужине, Жабљак 2011, 87-100.
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често (23), у Пиви и Дробњаку промјена се реализује понекад (33); у
Ускоцима се у посљедње вријеме све више употребљавају књижевни
инфинитиви: доћи, ући, проћи (118). Што се, пак, ширине и интензитета
самог процеса замјене гласа ћ гласом ј тиче – расположиви материјал
који даје Мато Пижурица за околину Колашина (86) дозвољава само
закључак да су обје изговорне могућности, на цијелом испитиваном
подручју, карактеристика само супинске форме инфинитива. Но и у овој
категорији се стандардне форме чешће биљеже. У оквиру категорије
именица појава се још мање остварује и то искључиво код оних које
имају творбени суфикс оћ, а изгледа најчешће код двосложних именица,
рјеђе вишесложних – тамо је, на примјер само моћ, зоћ (= стомак)
[Пижурица, 1981: 86]. Појава преласка ћ > ј на крају ријечи: ној, мого
сам у град дој, нећемо мој много, ајде веј; је позната и ровачком говору,
али се не може рећи да је и обична. Ни чињеница да знатан број
инфинитива на -ћи, после губљења финалног вокала, има африкату -ћ на
крају ријечи: проћ, вућ, свућ, с'ећ, стрић... у Ровцима није повећала број
примера у којима би ћ прешло у ј [Петровић, 1965: 117].
Промјена ђ у ј се практично своди на основне облике куђ, гођ и
њихове композите, али је према мишљењу Мата Пижурице у околини
Колашина извршена досљедно: нема куј, свуј иг има, што гој радим (86).
У регији Дурмитора, па и прелазном говорном појасу, год је најчешће у
књижевном лику, мада може да гласи и гој. У ускочким селима на
граници са Горњом Морачом (идући од Крње Јеле до Сировца) глас ј
води поријекло од безвучне африкате ђ у два прилога необичног
фонетског састава ној < онђе: ено ној сам га видијо; вој < овђе: доће вој
сад; који нијесу успјели да продру и на простор Горње Мораче.
Права се мјера очекиваности појаве ћ, ђ > ј на крају ријечи може
донијети тек поређењем са другим црногорским говорима: на примјер, у
источној Црној Гори досљедност преласка ћ, ђ > ј је најизраженија.
Идући од истока ка југу Црне Горе, појава је нешто мање, али и даље у
високом степену, заступљена. Још даље, у црногорским приморским
говорима, појава ћ, ђ > ј на крају ријечи губи на интензитету. А
посматрајући црногорске говоре херцеговачког типа снопови изоглоса
полазећи од околине Никшића, преко Дурмитора, прелазних ускочкогорњоморачких говора ка околини Колашина све су рјеђи. Доиста,
степен појаве преласка ћ, ђ > ј у прелазним говорима мањи је у односу
на типичне дурмиторске, а већи у односу на сродне говоре ближе
околине Колашина. А свакако појава је у много мањем обиму присутна
него у говорима југоисточне Црне Горе (изузев приморских), нарочито
источноцрногорским, у односу на које се ускочко-горњоморачки и
уопште дурмиторски изговор сугласника ћ и ђ у финалној позицији
може схватити као диференцијална црта.
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Испитујући прелазне ускочко-горњоморачке говоре, односно
током краћег боравка на том простору, провјеравали смо још једну
фонетску особину. Наиме, писац монографије Говор околине Колашина
истиче да у горњоморачким селима, нарочито у Старчу, имамо веларну
природу гласа л, када се нађе испред вокала а, о, у: боœлан што то
чиниш; виђе ли œЛазара; œЛуковци; œлук; биœла сам; ишчекај до на
œЛучин дан; издиже на œЛолу [Пижурица, 1981: 14, 91]. О гласу л
специфичне природе, објашњавајући његов изговор и позиције у којима
се јавља, говорио је Михаило Стевановић 7 у Источноцрногорском
дијалекту [Стевановић, 1935: 42-43]. Извориште оваквог изговора,
сматра Мато Пижурица (91), је у сусједним Дробњацима (Горња и Доња
Бијела) 8 и говору Никшићке Жупе, под чијим утицајем се факултативно
јавља у периферним морачким говорима. И сам увиђа ограниченост
појаве – овакав изговор најбоље чувају неписмене старије жене, док се у
говору мушкараца и млађих генерација то не може чути. То је резултат
свјесне тежње да се ослободе ове, за остале говорне припаднике,
уочљиве говорне појединости. Био је то довољан разлог да и ми на
самом терену, са изворним говорницима, сагледамо савремено стање.
На основу нашег увида, нема више у горњоморачким селима ни трага
овој појави.
Поред наведених фонетских, регистровали смо и више
морфолошких и синтаксичких особина, које повезују испитивану зону, а
које опет гранично подручје донекле разликују од матичног говора
(ускочког или колашинског) – пренијећемо неколике.
Замјеница он у акузативу једнине говора ускочко-горњоморачких
села има сва четири Вукова облика: њега, га, њ и њга – исто као у
Ускоцима (208) и говорима Пиве и Дробњака (58). Типични морачки и
ровачки говори не познају форме њ и њга [Пижурица, 1981: 134].
Доњоморачки и колашински говор очували су стари генитив
чеса, док је у ускочком говору и горњоморачким селима тај облик
потпуно непознат. Изгледа да је у дурмиторским говорима архаични
7

У положају испред вокала предњег реда сонант л је потпуно истог мјеста
образовања и исте природе као и у књижевном изговору: лијек, лисица, вилица, осоли;
лећет, лед, плетиво, лептир, свилен. Испред вокала задњег реда о и у и вокала средњег реда
а он је веларне природе: œлабуд, кœлак, сœлан, бœлато, гœлава; Миœлош, сœлово, сœломит,
œлопта, œлопата; œлук, гœлув, œлупеж, кœлупко, разœлупат. Наравно, ови два л разликују
се по начину артикулације – књижевно л се образује прибијањем самог врха језика, с мало
затегнутим мишићима, на алвеоле, а веларно приљубљивањем доње површине, нешто испод
врха, нимало незатегнутог језика и разливањем по унутрашњој површини горњих зуба.
8

Међутим, веларну природу гласа л испред вокала а, о, у не помињу испитивачи
говора Дробњака, Пиве и Ускока (Ј. Вуковић, М. Станић), па ни сродног ровачког говора
(Д. Петровић).
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облик чеса потиснула непромијењена замјеница шта – и уз предлоге: ошта ти је ово? о-шта си ово начинијо? не зна се до-шта море доћи, ошта се бојиш? (Пива и Дробњак, 61); О шта је ово? Око шта сте се
свадили? (Ускоци, 210). Овог смо мишљења пошто је у Пиви и
Дробњаку (61) доста риједак и генитив чега. Но, у говору околине
Колашина (136) такође се употребљавају непромијењени облици (О
шта је болесан), а генитив замјенице што (и њених композита), поред
књижевног чега, веома често гласи и чеса: ш чеса им је то било, чеса да
се боим, ничеса се ниесам стидијо, нема се о-чеса живље, свачеса се
боим (такође и чесов: Чесово је ово грабуљиште?). Веома је занимљиво
испратити зону простирања архаичног облика чеса – изражен је у
црногорским говорима зетско-рашког типа (в. на примјер говоре
источноцрногорског дијалекта – стр. 153), а чује се и у говорима
источнохерцеговачког типа [Вушовић, 1927: 56; Пецо, 1964: 136]; остаје
загонетно да је континуитет употребе чеса, идући од источне
Херцеговине ка Колашину, прекинут само на простору Дурмитора.
У 2. и 3. л. једнине и множине презента глагола моћи на цијелом
подручју Дурмитора са околином присутна је напоредност же/ре:
можеш/мореш, може/море, можемо/моремо, можете/морете (Ускоци,
236; Пива и Дробњак, 68). У колашинској зони (14) и другим дјеловима
Мораче и Роваца (осим села у Горњој Морачи) ликови са ре су доста
ријетки, а у граничним селима према Ускоцима њихова употреба је
много обичнија (као у ускочком говору). Очигледно, идући од запада
према новоштокавском југоистоку степен употребе ликова са ре у
глаголу моћи опада, да би у околини Колашина постао и необичан. Но
изгледа да тако није било у прошлости. Пишући о ровачком говору Д.
Петровић (182) наглашава да је у селу Мртво Дубоко (често и у другим
селима горњих Роваца) од старог Илије Булатовића (рођен 1876) готово
редовно биљежио замјену групе же групом ре: и море бит, море би
свашта, не море се повежива никако, не море да иде у намастир, не море
се ниђе нико склонити, не море беж ђавола. То сугерише помисао,
сигуран је овај испитивач, о очувању старине, док је млађим људима
лик море већ непознат.
На простору Ускока и Горње Мораче (и шире) пратили смо
употребу конструкције по + генитив у семантичком пољу синтагми по +
локатив. Закључили смо да, и у говорима околине Колашина (и у
горњоморачки селима такође), конструкција по + локатив у
дистрибутивном значењу (иде по селима, скиће по катунима, иде по
докторима и сл.) има изратиту превагу над дијалекатским ликом по +
генитив. Штавише, готово да је испитиваној зони потпуно страна –
везана је искључиво за дистрибутивно значење и уски круг лексема, па
се има утисак да се прије ради о фразеологизмима него о актуелној
појави [Пижурица, 1981: 14, 125, 208, 234]: бију се по Речина, скиће по
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Морача, скиће по туђије жена, обија по катуна, води је по доктора;
ђаво ми понесе ово јуне по туђија крава. Уз то, и наведени примјери из
околине Колашина више су заступљени у пограничној зони према
Васојевићима, тј. у сусједству са говорима зетско-рашког типа него у
новоштокавским говорима Мораче и Роваца. Изгледа да су границе, или
смањени снопови изоглоса употребе конструкције по + генитив, баш
негдје на новоштокавском југоистоку (у околини Колашина).
Морфолошко-синтаксички феномен једначења локатива са генитивом,
појави која је искључиво везана за просторно-дистрибутивно значење,
подијелио је црногорске говоре – употребљава се углавном у
архаичнијим говорима југоисточне Црне Горе [Милетић, 1940: 497-498;
Пешикан, 1965: 149; Стевановић, 1935: 69-70 итд.]. Али готово
досљедно. Додуше, Јован Вуковић и у говорима Пиве и Дробњака (37)
наводи облик по овије поља – али га сматра новијим, и неће се, по њему,
чути од старијих људи. Вушовић у истом говорном типу, у трећој
деценији прошлога вијека, констатује доста честу употребу таквог
облика ''обично с предлогом по: по села, по њива, по брда, по ливада'',
која очигледно у савременим црногорским новоштокавским говорима
више није актуелна [Вушовић, 1927: 38-39]. Овакви примјери сигурно
нијесу утицај јужнијих ''старијих'' црногорских говора, јер није могуће
да се тај утицај ограничио само на конструкције с предлогом по, и то
конструкције одређеног значења – вјероватније је, напротив, да су то
остаци старијег стања.
Чак то није карактеристика само црногорских говора зетскорашког типа, него и косовско-ресавских говора [Симић, 1972: 230-232] и
смедеревско-вршачких говора [Ивић, 1985: 101], а Александар Белић
ову појаву налази и у неким босанским и славонским говорима [Белић,
1962: 73]. Можда је важно рећи и то да се у свим случајевима ради о
ивичним зонама српског језика, у којима је с једне стране помало
нарушена ситуација чувања локатива са предлогом по, односно, зависно
од говора до говора, смањена је или уопште не постоји употреба
наставка -има који је херцеговачког поријекла.
Основна карактеристика падежног система црногорских говора
јесте неутрализација дистинкције падежа мјеста тока радње у цјелини и
циља кретања, која је извршена у корист падежа циља. Ово се у
потпуности односи на све конструкције с предлозима у и на у основном
(типичном) мјесном значењу [Пижурица, 1981: 185].
''Губљење рекције'' је захватило углавном све црногорске говоре,
мада не у једнакој мјери – то је у првом реду карактеристика говора
зетско-рашког типа [Стевановић, 1935: 104; Милетић, 1940: 480-482;
Пешикан, 1965: 190. и 192; Вујовић, 1969: 309-311]. Нашим смо
испитивањем утврдили, и неке прелазне говорне зоне – прелазне у
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смислу правилне/неправилне употребе падежних синтагми у, на +
акузатив / у, на + локатив. Једна таква област свакако су говори
околине Колашина – чини се да чување локативних конструкција у
мјесним значењима може дати колашинској, односно морачко-ровачкој
зони карактер прелазног говора. Мање је и у овој ареи колебања
уколико је у питању основно (типично) мјесно значење радијо е на мос,
краљ је таде био на Цетиње, остале су ни овце на планину, живиш-и у
Војводину, нијесам био у Маџарску. Међутим, у извјесном не малом
броју других примјера – најчешће у нешто даље транспонованом,
пренесеном мјесном значењу, у одређеним глаголским допунама и
устаљеним фразама – реализује се форма локатива, или као једино
могућа или, пак, као алтернатива акузативу [Пижурица, 1981: 185-186]:
У поганству је претуријо сваку милет, Спаваш-и у вањели? Не у
вањели но и у вањели и у валадуну, Загранпало оно страшило у ониема
сигавиема чарапанчинама, ја ондоле у ониема истиема трањама, у
цревљама се не коси, цијелу ној сам прес'еђела у капуту, у чуду сам се
великоме нашо, она је богоми веј у годинама; Та ђевојка е на гласу, има
нешто на плућима, имај ме на уму.
У наведеним и сличним примјерима регистроване су и
кореспондентне форме у акузативним конструкцијама: У владање је ко
најгори, у свој виек то не виђок, нашо се у чудо, имо ме бог на ум, он је
таде био на велики глас.
Потврда нашој оцјени да су у околини Колашина прелазни
говори јесте ситуација у сусједним говорима источнохерцеговачког
типа, у Пиви и Дробњаку, гдје се овај процес одвија смањеним
интензитетом. Наиме, иако њихов испитивач износи оцјену да је у овом
говору ''место лок. синг. уз глаголе мировања с предлозима на и у,
обичан акузатив: бијо сам у Нишић, начинијо кулу на Пишче, стоји у
Дубровско'' у закључку наговјештава њену спорадичност – ''по свој
прилици ово ће бити донесено из црногорских говора преко говора
околине Никшића'' [Вуковић, 1938-39: 83-84]. Да смо у праву с нашом
констатацијом да процес губљења глаголске рекције и разлике између
падежа мјеста и падежа правца још увијек није у значајнијој мјери
захватио црногорске говоре источнохерцеговачког типа потврђују и
други испитивачи [Станић, 1974: 62-63; Вушовић, 1927: 68]. Једино се
уз глагол бити, који у језичком осјећању дурмиторских житеља значи
ићи, ипак употребљава акузатив умјесто локатива (Јеси ли био у
Жабљак? Био сам у Жабљак.).
Детаљнија испитивања ускочко-горњоморачких села показала би
да овим говорним подручјем пролазе и неке важније лексичке изоглосе,
а чини се да је и мјера заступљености одређене стране лексике
различита од ситуације коју налазимо у колашинској односно ускочкој
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зони – у колашинском крају има нешто више турцизама, а у Ускоцима и
Горњој Морачи романизама, што је индикатор упућености на одређене
центре у прошлости. На примјер, на цијелом терену околине Колашина
констатује се ужица, ужитњак, ужичица; у прелазној зони чешће је
ожица [Пижурица, 1981: 14, 63].
Наш приказ ускочко-горњоморачког говора потврдио је одређене
посебности у односу на сусједне говоре, самим тим и његов прелазни
карактер. Села Горње Мораче, с једне, те гранична ускочка села, с друге
стране, веома често су завршна мјеста неких изоглоса чије је извориште
у дурмиторским, на истоку, односно морачко-ровачким говорима,
западно од простора који смо посматрали. Особине говора Колашина
према Дурмитору ишле су, како се из нашег приказа види, много рјеђим
сноповима изоглоса. Међутим, путеви одређених црта више су ишли
супротним смјером – од Дурмитора ка колашинском крају, битно
утичући на прилике у селима горњег тока ријеке Мораче. Штавише, и
морачко село Љевиште, на изворишту ове ријеке, иако територијално
припада Горњој Морачи, настањено је досељеницима из Ускока.
На овом се подручју, што се може сматрати нарочито важним, у
понекој особини препознаје укрштање одлика источнохерцеговачког и
зетско-рашког дијалекта, а црте архаичнијих говора више су се нашле у
селима Горње Мораче, него у ускочким.
Међу сродним говорима у окружењу додирне тачке су се
подразумијевале, и било је тешко установити гдје је прекид или
смањење интензитета неке језичке црте. Географски домашај готово
свих појава о којима је било ријечи прелази подручје ускочкогорњоморачког говора.
Рекли смо на почетку рада – некада је довољна и само једна
изоглоса да се поједини говори прогласе прелазним, а у ускочкогорњоморачком појасу пронађено их је више, на свим нивоима језичке
структуре.
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ON TRANSITIONAL SPEECH FROM USKOK AND
GORNJA MORAČA

Summary
Our review of the speech from Uskok and Gornja Morača (area
of new-Štokavian south-east) has confirmed a set of features specific to
that speech, especially in comparison to neighboring speeches, and these
features have verified its transitional character. The villages of Gornja
Morača, on one side, and Uskok villages near the border, on the other
side, have often been final places of some isoglosses originating from
the Durmitor region on the east, and the speeches of Morača i Rovci,
situated at the west from the area we have focused on and observed.
Features of speech in the area between Kolašin and Durmitor
have shown much rare series of isoglosses. However, the paths of
certain shades have been moving to the opposite direction more and
more – from Durmitor towards Kolašin region, thus influencing the
circumstances in the villages in the upper flow of Morača river. Some
features have revealed the merge of characteristics inherent to
progressive and archaic Montenegrin speeches (phrases u, na
+accusative/locative; po + genitive/locative).
Undoubtedly, some features have been developed in the area of
Upper Morača and border Uskok speeches, as the result of their
autonomous development, making this speech distinct from even the
nearest neighbors.
Miodrag Jovanovic
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СЛОВЕНСКА ЛИЧНА ИМЕНА САСТАВЉЕНА
ОД ДВАЈУ ОСНОВА У ПИВСКОМ ПОМЕНИКУ И
ПОМЕНИКУ ХОЧЕ

Сажетак. Рад се бави анализом личних имена од двају основа у
старим српским поменицима (Пивском поменику и Поменику Хоче, од
16. до 19. вијека), описом њихових саставних дјелова, семантиком,
начином творбе. Забиљежено је 65 различитих имена од двије основе,
преко 480 примјера за именовање различитих лица. Ако упоредимо са
старијим стањем (до краја 14, а у појединим подручјима и до краја 15.
вијека), у којем именима са двије основе припада једна четвртина у
српској антропонимији, можемо закључити да се број сложених имена
знатно смањио. Она у нашем корпусу чине седми до осми дио личних
имена с обзиром на укупан број имена словенског поријекла.
Кључне ријечи: поменици, лична имена, антропонимија,
„императивне сложенице“, основа, спојни вокал, семантика.

1. Ексцерпрали смо лична имена у Пивском поменику и Поменику
Хоче који се чувају у Цетињском манастиру, гдје смо извршили и
њихово фотографисање. Ова три поменика настала су у посљедњој
четвртини 16. вијека, а у њима се налазе лична имена која су записивана
у току два вијека, па чак и из трећег, 19. вијека. Имена у поменицима
1

1

„Српски средњовјековни поменици представљају богослужбене књиге које су
писари састављали за потребе чинодејствовања свештеника у олтару цркве прије почетка
Божаствене литургије (на светој Проскомидији) када се распоређује евхаристијски хлеб на
дискосу, улива вино у Свети путир и помињу имена живих и упокојених хришћана“,
Лексикон српског средњег века (приредили Сима Ћирковић и Раде Михаљчић), Knowledge,
Београд 1999.

Словенска лична имена састављена од двају основа у Пивском Поменику и ...

записивана су са различитих простора гдје су живјели Срби, односно
припадници Српске православне цркве: Херцеговине, Метохије, Срема,
Бачке, Далмације, Босне, Дрине, Ужица, Мачве, Црне Горе, Шумадије,
Темишвара, Пиве, Дробњака...
Поменик Хоче написан је у исто вријеме као и Пивски поменик,
исте је хартије и од исте руке, вјероватно неког пивског дијака или
калуђера. 2 Имена у поменицима исписивана су у почетној и најранијој
фази лијепо, калиграфски, уставним и полууставним словима, а касније
како је умио и знао који од пописивача, који су вршили записивање
имена, са знатно више елемената брзописа или различитим типовима
брзописа, тако да су ови поменици изузетно занимљиви за палеографску
анализу.
Лична имена у поменицима наводе се најчешће у оквиру
стереотипних поменичких формула. Јавља се исти уобичајени почетак:
pomeni g!i d[!e rab! <rabx> svoi˜ (у П 3 и Х још је додатак vx cr’tvy si). Овакав
почетак захтијевао је употребу имена у акузативу једнине (што је и
испоштовано изузев у неколико примјера гдје је име дато у новијим
записима и у номинативу једнине), тако да у неким (иако ријетким)
случајевима није могуће васпоставити са сигурношћу облик номинатива
(Иова, од Јово и од Јов, Вука од Вук и Вуко, Вулина од Вулин и Вулина,
итд.). Дакле, и у П и у Х имамо исте обрасце. „Помени су предвиђени за
митрополита (поцепано)...“ (Момировић – Васиљев 1991: 263), што иде
на почетку поменика, а даље иде редом: zde vxpisU}t se Ieromonasi (на стр.
2а у П, у Х недостаје почетак па нема овог наслова), zde vxpisu}t se
monahJe (26а П, 20а Х), zdy zapisU}t se pryzvVterQ (27a П, 36а Х), zdy
zapisU}t se bylci (35a П, 44а Х), zdy zapisU}t se /enQi (53а П), zdy zapisU}t
se /enQ bylcQi (92а Х). Дакле, посебно су назначена мјеста за жене и
мјеста за мушкарце, посебно за монахе и свештена лица, посебно за
свјетовна. Међутим, то у овим поменицима важи само за најстарије
записе, и за прве странице, који су писани углавном калиграфски или
полууставним типом, док су каснији записи вршени често на празним
страницама без раздвајања мушких и женских имена, на мјестима која
2

Што се тиче Пивског поменика, „према воденим знацима рукопис датирамо у
последњу четвртину XVI века... Слова иницијала су наизменично плава и црвена“, листова
има 78, величина листова је 31,5 Х 21. Поменик из Хоче настао је крајем XVI вијека, има 138
листова, величине 21,5 Х 15,5. „Књига нема горњу корицу и почетак. Такође недостају први
свежњеви. Поменик је написан исто као и Поменик манастира Пиве, из истог времена, исте
хартије, сличног формата и исписан је од исте руке, вероватно неког пивског дијака или
калуђера. Исти је поредак и исти наслови“, Петар Момировић – Љупка Васиљев, Ћириличке
рукописне књиге Цетињског манастира (XIV-XVIII вијек), Централна народна библиотека
Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“, Посебна издања, Књига 17, Цетиње 1991, 263-269.
3

Даље у раду ћемо најчешће за Пивски поменик, Поменик из Хоче користити
скраћенице: П, Х.

74

... поменику Хоче

Јелица Стојановић

су предвиђена за свештенство уписивана су имена свјетовних лица,
односно, уписивана су и мушка и женска имена на истим страницама,
на мјестима која су у почетној форми била намијењена за једна или
друга.

2. Ексцерпирали смо велики број личних имена, а у овом раду
ограничићемо се на имена која су састављена од двије основе.
Словенски језици (ако се пореде са грчким и германским) нијесу,
како се може срести у литератури, склони творби слагањем. Углавном
се у старијој литератури може срести мишљење да словенски језици из
прасловенског наслеђују релативно ограничен број ријечи овог типа,
било да је ријеч о изворно словенским творбама или прасловенским
калковима.4 Савремена испитивања донекле, рекло би се, редигују (или
преиспитују) овакво традиционално мишљење јер новија истраживања
(како историјских, тако и савремених словенских дијалеката) показују
да сложенице (и сраслице) нијесу стране словенским говорима. Оне,
рецимо, постоје у староруским повељама 11-14. вијека, као и у
савременим српским и бугарским дијалектима 5, гдје су могле бити
наслијеђене свакако и из давнина. Осим тога, у старијем слоју личних
имена у словенским језицима претежу имена са двије (или више)
основа. Управо је за најстарији слој словенских имена карактеристично
слагање, старија словенска имена су махом од двије или више основа,
док су словенска имена од једне основе најчешће секундарна и каснија,
настала од сложених или сраслих имена. 6

4

A. Meilet, Le slave commun, Paris, 347-378.

5

Драго Ћупић, Жељко Ћупић, Речник говора Загарача, Српски дијалектолошки
зборник XLIV 1997; Иван Кочев, Емилия Кочева, Лиляна Домусчиева, О народной основе
словообразовательных моделей сложных существительных в старобулгарском языке, X
международен конгрес на славистите, София, 36; Л. В. Вялкина, Словообразователыная
структура сложных слов в древнерусском языке XI-XIV вв., Лексикология и
словообразование древнерусского языка, Москва, Наука, 1966, 156-195.
6

„Истарживања најбољих познавалаца индоевропске антропонимије показују да су
најчвршћи слој имена у индоевропској заједници чинила сложена имена, састављена од две
компоненте. Већина народа је сачувала ову структуру (Словени, Гррци, итд.), а код неких је
овај тип доста рано нестао, као што је случај са Римљанима. Број лексемских минимума
који суделују у грађењу личних имена варира од језика до језика. У том погледу грчки је
најбогатији, има 1000, староиндијски је незнатно оскуднији, има 900, германски 500,
авестијски 180, старокелтски 340, словенски 220... Словенски ономастикон је у погледу
сложеница наставак индоевропског стања. Први писани словенски извори потврђују да се и
после распада прасловенске заједнице овај тип у различитим крајевима чувао и настављао
живот. Као што је већ речено, јужни Словени, међу којима су била и српска племена, из
општесловенске заједнице су наследили и понели огроман фонд имена ове врсте. У првим
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Код Милице Грковић 7 налазимо податке да су на почетку 13. вијека
(на основу повеље Стефана Првовенчаног манастиру Жичи) сложена
имена „као и у ранијим вековима била веома бројна. Једна четвртина
свих имена јесу сложени облици од две основе“. У корпусу који смо ми
ексцерпирали (а изложили на научном скупу на Палама 2013. године), у
повељама и писмима са подручја Босне и Херцеговине до краја 15.
вијека, лична имена са двије основе (или више) још увијек на овом
простору заузимају отприлике четвртину од укупног броја личних
имена.
Међутим, идући ка савременом стању, број личних имена овог
типа се знатно смањује. У поменицима које смо обрадили, и на које се
односи овај наш рад, више од осам пута рјеђа су имена састављена од
двије основе, а седам пута је мања фреквенција употребе, односно
именовање различитих лица (забиљежено је 65 различитих имена од
двије основе, а 524 од једне; забиљежено је преко 480 примјера за
именовање различитих лица именима која у себи садрже двије основе :
3230 са једном основом).
Код Маројавића (Маројевић 1998: 7), који полази од
становишта Трубачова, налазимо да су „словенски антропоними који се састоје од двају основа могли настати и
настајали пре самих апелатива“.8 На основу тога Маројевић
износи своју концепцију постанка прасловенских двотематских личних имена: „Ако су апелативи настали у непосредном
процесу номинације у оквиру личних имена а нису претходно
постојали као апелативна лексика, онда је веома могуће да су
лична имена типа Jaroslavъ, Ratiborъ у ствари супстантивековима свога живота на Балкану чували су добро сложена имена у свом
антропонимијском систему“ (Грковић 2004: 44).
7

Милица Грковић, Историјски пут српског именослова, у: Предавања из историје
језика, Филозофски факултет, Одсјек за српски језик и лингвистику, Нови Сад 2004, 51.
8

„О. Н. Трубачов је закључио да стари двотематски словенски антропоними, мада су
сложени од заиста апелативних основа, ипак носе нови квалитет пошто чине категорију која
би се могла назвати onomata tantum те да они „лишь формально допускают развертывание
фраз типа *Čьstiborъ ’тот кто борется за честь’, Čьstiradъ ’кто рад чести’, *Dal’evojь ’кто
воюет издалека’, *Dalimilъ ’кто мил вдали’, *Gostislavъ ’кто славен гостями’, *Hornimirъ
’кто охраняет мир’, *Kazimirъ ’кто губит мир’, ономастическим свертыванием которых эти
имена якобы являются’. Руски лингвиста закључује да наведени антропоними имају стварно
другачију историју, ’что доказывается практическим отсуствием у двуосновних имен,
выделяемых нами в группу onomata tantum, иденичного исходного апеллативного сложения.
Это означает, что перед нами чистые изначальные nomina propria, созданные в результате
моментального однократного акта номинациии..., для которого не потребовались
предворительные акты апеллативного словосложения и синтаксического фразообразования’
(Трубачев 1987: 14-15)“ (Маројевић 1998: 6-7).

76

... поменику Хоче

Јелица Стојановић

визирани придеви са суфиксом -os > -ъ и да су, према томе,
значили Jaroslavъ ’онај који је млад славан’ и сл. (већ према
значењу компоненти имена“ (Маројевић 1998: 7). 9
Према Маројевићу: „Од других антропонимијских категорија
лична имена се битно разликују: са формално-граматичке стране – тиме
што не садрже у својој творбеној структури посесивну морфему; са
семантичке стране – тиме што номинацију остварују непосредно, а не
преко имена других лица“ (Маројевић 1984: 183).

2.1. Нијесу ријетка имена са двије основе којa у првом дијелу имају
глагол, док су она са глаголом у другом дијелу изузетак
а) У поменицима који смо ексцерпирали јадан број личних имена
је са императивом у првом дијелу. Маројевић износи тумачење према
којем су прасловенска двотематска лична имена као супстантивизирани
придјевски облици настали комбинацијом композиције и деривације
(суфиксације). Према њему, издвајају се два типа, старији и млађи:
„Најстарији тип прасловенских двотематских личних имена имао је две
компоненте, обе и формално и семантички исказане: иницијална
компонента је била изражена императивом (са очуваним старим
оптативним значењем) трећег лица једнине, а финална – квалитативнопосесивним придевом (придевом са значењем поседовања особине),
изведеним структуралним суфиксом *ŏs > -ъ: Bǫdislavъ ’нека буде

(новорођени дечак) славан’, Bǫdislava
девојчица) славна’“ (Маројевић 1998: 8).

’нека

буде

(новорођена

Имена овог типа честа су у нашем корпусу. Императив је саграђен
од основа различитих глагола, најчешћи је од стан-, потом влад-:
сtanisava (П2, Х6), stanisavU (П2, Х7 / stanislavU П1), stanimira10 (П4, Х1),
stanivUka (П2, Х2), stoisavU (Х3); branisava (П1, Х1); vladisava (П2, Х9
vlaisava Х1 / vlaisava (Х1), vladisavU (П1), l}bomira (П1), l}bisava (Х1);
velimira П1, Х5; hranislava (П1), ezdimira (Х3), berisava (П3, Х1); borisava
(Х2).
9

И даље: „У прилог оваквом тумачењу творбено-семантичке структуре двотематских
словенских антропонима могла би се навести три момента: прво, те основе су глаголског
порекла и њихово превођење у именске основе морало се вршити суфиксацијом; друго,
постојао је суфикс -os > -ъ који је имао структуралну функцију – служио је за творбу
придева од именичких и глаголских основа, а имао је шире односно-посесивно значење; и
треће, паралелно са мушким именимa типа Jaroslavъ ’онај који је млад славан' у
прасловенском језику су постојала женска лична имeна као њихови парњаци типа Jaroslava
’она која је млада славна’ (заправо: ’она која ће бити млада славна’)“ (Маројевић 1998: 7).
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„Белић међу императивним сложеницама наводи имена типа
Будимир, Велимир, Станимир, али она“, сматра Клајн, била би то само у
историјској перспективи. Данас се већина оваквих имена мора сматарти
немотивисаним, утолико пре што је значење основа другачије од
данашњег“ (Клајн 2002: 86). Маројевић, сматрајући да је прва
компонента окамењени облик императива трећег лица једнине у
оптативном значењу, закључује: “То значи да је у прасловенском (и
антропонимији) компонента -и била окамењена флексија. У историјском
развоју српског језика та флексија је прерасла у интерфикс (у неким
примјерима вокал -и се губио, па смо добили нулти интерфикс),
оптативно значење је избледело, па се успо-стављала семантичка веза с
презентом (уз очување морфонолошких појава карактеристичних за
императив)“ (Маројевић 1998: 718).
б) Глагол у првом дијелу са интерфиксом -о- између двије основе
забиљежили смо у примјерима: negosava (Х1); negomira (П3, Х2). У
словенском нијесу честе ријечи које се састоје од двије основе са
глаголом у првом дијелу (осим ако је у питању некадашњи императивни
облик).11
в) Један је примјер са глаголом у другом дијелу: прилог + Го + -ø:
radodava (П1) „(нека буде) онај који радо дава“.
Различитих имена са глаголом у првом дијели забиљежено је 19, а
њима је именовано 75 различитих лица. Ни за једно од имена не може се
рећи да је фреквентно.

2.2. Лична имена састављена од придјевских основа у првом дијелу.
Према Маројевићу, следећи тип би спадао у млађи тип
прасловенског образовања: „Млађи тип прасловенских личних имена
имао је формално исказане две компоненте, а семантички имплициране
– три: иницијална компонента у облику трећег лица једнине императива
бǫdi формално није изражена – она се елидира, али се семантички
подразумева; формална компонента је структурирана, као и у
најстаријем типу, суфиксом *ŏs > -ъ са квалитативно-посесивним
придевским значењем; медијална компонента је придевског порекла а
прилошког значења, повезана је са финалним тематским вокалом ŏ
основа, а њоме се ближе одређује значење финалне компоненте. На
пример: (bǫdi) radoslavъ → Radoslavъ ’нека буде радосно славан’, (bǫdi)
11

„Тип сложеница са глаголском основом у првом делу (изузев тзв. ’императивних
сложеница’ типа срп. дерикожа, испичутура, мамипара) није у словенском развијен, мада су
посведочени реликти типа nebyglasx (Meillet 1931: 346)“, (Мејџор 2007: 406).
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radoslava → Radoslava ’нека буде радосно славна’. То знаћи да се лично
име Jaroslavъ семантички не интерпретира као ’онај који је млад
славан’, а Jaroslava као ’она која је млада славна’, па ни ’она која ће
бити млада славна’, него са иницијалном вредношћу словенског
императива (индо-европског оптатива) трећег лица једнине: Јарослав <
(bǫdi) jaroslavъ ’нека (дечак) буде рани/млад славан’: Јарослава < (bǫdi)
jaroslava ’нека (девојчица) буде рано/млада славна’“ (Маројевић 1998:
8). 12
Између двије основе може бити спојни вокал -о- најфреквентније)
/-и-/-ø- (један примјер): radosava (П10, Х41 / raw€sava, П19, Х35), radosavU
(П1, Х2), radwmira (П4, Х3); radivo] (П16, Х53), radisava (П2, Х3), radivo}
(П1), radibrata (Х1); radmila (П1); milobraтa (Х1), milosava (П7); milisava
(П3, Х16), milisavU (Х1), milivo] (П1, Х10), milivo} (Х1), dragoslava (Х1 /
dragosava Х2), dragosavU (Х1); rousomira (Х1), dobrosava (П1, Х6), dobrovo] (П3,
Х1), vitomira (П1, Х1), lyposava (П1), vitomira (П1); karavidU (П1, Х1),
синтаксичка творба (сраслица).
Највећи број имена је са рад- у првом дијелу (8 различитих имена,
220 примјера), потом од мил- (6 различитих имена, 48 примјера).
Најфреквентније име је Радо(с)лав – 105 лица носи ово име, потом
Радивој(е) 69. Име Радо(с)лав и иначе спада у најфреквентнија или међу
најфреквентнија имена у српској антропонимији дуго времена и на
скоро свим просторима.13
12

„Лична имена су прасловенска антропонимска категорија која се од других
антропонимских категорија (имена по мужу и имена по оцу) битно разликују и граматички,
и семантички. 1) Са формално-граматичког аспекта лична имена се могу дефинисати као
антропоними који у својој творбеној структури не садрже посесивну морфему, тј. суфикс са
значењем припадања лицу, а као антропоними који се структурирају као сложенице чија је
иницијална компонента императив трећег лица једнине у оптативном значењу, а финални
придев са значењем поседовања особине, изведен структурним суфиксом *ŏs < -ъ за мушки
и *ā < -a за женски род. Антропоним може имати медијалну компоненту која се финалној
прикључује помоћу тематског вокала (интерфикса) о после тврдих и е после меких
сугласника, али у том случају иницијална компонента, остајући у семантичкој структури,
испада из формалне структуре антропонима (bǫdi) milostivъ ’нека буде мио и славан’, (bǫdi)
Vьs’eslava ’нека буде у свему славна’. 2) Са аспекта ономатолошког значења лична имена се
дефинишу као антропоними који номинацију остварују непосредно, а не преко других
лица“ (Маројевић 1998: 8-9).
13

У 15. вијеку у скадарској области од словенских основа најчешћа имена су Богдан
1,46%, Радослав 0,90%, Богослав 0,65%, Новак 0,57% (Пешикан 1983: 155); на простору
сјеверозападне Зете најчешћа су имена: Радоња 22, Радо(с)лав 20, Радич 17, Вуксан и
Никола по 15... најчешћа је основа рад- (око 22%), потом вук- (око 15%)... У односу на ово у
попису Пипера 1497. године нешто је већи удио основе вук- (око 16%), мањи основе рад(19%) (Пешикан 1983: 182); најчешћа имена у Дробњацима су Радосав 43, Радоња 25,
Радич и Радоје по 18, Вукашин и Радивој по 16, Вукосав 14... Најчешћа је основа у
Дробњацима рад-, готово 37%, док на основу вук- пада око 16% (Пешикан 1983: 194); на
узорку из средњег Полимља најчешћа су имена Радич 44 (преко 8%), Радослав 33, Вук 23,
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2.3. Лична имена са именицом у првом дијелу су са интерфиксом о-/-ø-/-и- (у другом дијелу је најчешће именичка основа, рјеђе
придјевска):
vUkosava (П9, Х16), vUkovo] (П3, Х12), vUkosavU (П3, Х4); vUkdraga
(Х1), vUdraga (П4, Х2), vUgdraga (П5, Х4), vUkvo} (П2), vUkmira (П2, Х4);
vUimila (П3), vUimira (Х2); mirosava (П2,Х1), vidosava (П1, Х1), vidosavU
(П3, Х7), tatomira (П1, Х4), voidraga (Х2 vogdra Х1), bogdana (П15, Х19),
bogdanU (П1, Х1), bogosava (П1).
Ексцерпирано је близу 20 различитих имена, њима је именовано
139 лица. Најфреквентнија су имена од основе вук-/вуј- (10 имена),
најчешће име је Вукосав, јавља се 25 пута. Име у чијој је основи вук (и
сл.) спада у најфреквентнији творбени модел у српској антропонимији, а
поједина имена од од ове основе (нарочити Вук, Вукашин) спадају у
најчешћа.

2.4. У другом дијелу имена састављених од двије основе претежу
она са именицом у другом дијелу.
а) Далеко најчешћа су имена са основом с(л)ав- у другом диејлу:
radosava (П10, Х41 / raw€sava, П19, Х35), radosavU (П1, Х2), radisava
(П2, Х3), milosava (П7), milisava (П3, Х16), milisavU (Х1), vUkosava (П9,
Х16), vUkosavU (П3, Х4); mirosava (П2,Х1), bogosava (П1), vidosava (П1, Х1),
vidosavU (П3, Х7), dragoslava (Х1 / dragosava Х2), dragosavU (Х1), dobrosava
(П1, Х6), dobrovo] (П3, Х1), vUkosava (П9, Х16), vUkosavU (П3, Х4); mirosava
(П2,Х1), bogosava (П1), vidosava (П1, Х1), vidosavU (П3, Х7), lyposava (П1),
сtanisava (П2, Х6), stanisavU (П2, Х7 / stanislavU П1), stoisavU (Х3),
branisava (П1, Х1); vladisava (П2, Х9 vlaisava Х1 / vlaisava (Х1), vladisavU
(П1), l}bisava (Х1), hranislava (П1), berisava (П3, Х1); negosava (Х1);
borisava (Х2).
б) Потом слиједи са -мир: radwmira (П4, Х3), vUkmira (П2, Х4),
vUimira (Х2); vitomira (П1, Х1), rousomira (Х1), tatomira (П1, Х4),
stanimira (П4, Х1), l}bomira (П1), velimira (П1, Х5); ezdimira (Х3),
negomira (П3, Х2); -вој: radivo] (П16, Х53), radivo} (П1), milivo] (П1,
Х10), milivo} (Х1), vUkvo} (П2), vUkovo] (П3, Х12); -дан: bogdana (П15,
Радоња 21, Вукашин и Оливер по 18, Степан 17, Радохна 15, Вуксан 14, Божидар 13
(Пешикан 1983: 200); у предјелу Гусиње-Плав најчешћа су имена: Радич 35, Вук 30, Степан
27, Никола и Радо(с)лав по 24, Радоња 20, Вукашин 18, Вуксан 17, Радохна 16, Божидар и
Вукосав по 15; најчешћа је основа рад- (близу 24%), а висок је удио и вук- (око 20%); са
горхометохијског подручја Радосав 50, Радич 45, Јован 32, Степан 31, Божидар 29, Никола
27, Богдан 24, Радоња 20, Вук 18...; приближан је удио основа рад- и вук- (Пешикан 1983:
220).
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Х19), bogdanU (П1, Х1); -брат: radibrata (Х1), milobrada (Х1); -вид:
karavidU (П1, Х1); -вук: stanivUka (П2, Х2).
Дакле, од основе -слава- ексцерпирано је 35 различитих имена,
288 примјера; -мир- 11 имена, 43 примјера; -вој- 6 различитих имена, 99
примјера; -дан- 2/36; -брат- 2/2; -вид- 1/2; -вук- 1/4. Са основом -слав- у
другом диејлу забиљежено је 35 различитих имена, а са свим осталим
именица у другом дијелу 23 што значи да су имена са основом -слав- у
другом дијелу фреквентнија него сва остала заједно. Истовремено 288 је
имена за различита лица са -слава- у другом дијелу, а 187 свих осталих.
Говорећи о личним именима типа Будимир, Велимир, Станимир, Клајн
(2002: 87) наводи мишљење Скока и Вајана према којима -мир- у овим
именима нема значење ни „мир“ ни „свијет“, него води поријекло од
индоевропског *mē-ros ’велик, славан’. У сваком случају, у старом
ономастикону очигледно је да је „слава“, са свим дијапазоном значења
које је могла имати, била веома важна приликом именовања, што је
требало да именованом назначи (и предодреди) одређену особину.
Словенска имена шире припадају индоевропској скупини, у раној фази
настанка име се по аналогији везивало за његовог носиоца, сматрано је
да постоји веза „између имена и својства именованог по коме су
особине унапред условљене и одређене избором његовог имена“ 14. Име
је везивано за његовог носиоца, поистовјећено са њим, помоћу имена
могло се утицати на живот, здравље, срећу.
2.5. Нема много примјера којима је у другом дијелу мотивна ријеч
придјев: radmila (П1), vUimila (П3); vUkdraga (Х1), vUdraga (П4,
Х2), vUgdraga (П5, Х4), voidraga (Х2, vogdra Х1).
14

„Шире посматрано словенска имена припадају индоевропској скупини насталој у
раној фази развоја људског друштва, када примитиван човек још није могао да разликује
речи од ствари, верујући да између предмета и имена постоји природна веза, те су имена за
њега имала реалност објективног света и била знак нераскидиве везе између имена и
својства именованог по коме су особине унапред условљене и одређене избором његовог
имена. Фрејзер каже: ’Примитивни човек сматра своје име као битни део самог себе и стара
се о њему’. Такви и слични разлози су условили да се код многих народа крију права имена
као реални део личности. У старој Русији родитељи су крили имена дата деци на крштењу, а
уместо њих су им давали друга да прво име не сазнају мрачне силе, па да га злоупотребе и
да му на тај начин униште здравље, живот или нанесу зло неке друге врсте. Етнолози су
сличне појаве забележили и код других словенских народа. Слична веровања су условила
појаву антропонимијских универзалија, присутних у најудаљенијим деловима света и код
несродних народа и племена. Свако име је на почетку било мотивисано, мада мотиви избора
данас увек нису потпуно јасни... На пример име Вук се мора сврстати у категорију имена по
називима животиња, међутим вук је био и старосрпско полубожанство па тако име може
бити и међу именима из словенског пантеона... Најважнију улогу у настајању имена имале
су магија и религија. Вера у магичну повезаност имена и именованог присутна је у
формирању сваке антропонимијске семантичке категорије, а њени трагови су присутни и у
данашње време“ (Грковић 1983: 35-36).
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2.6. Само је један примјер са глаголом као мотивном ријечи у
другом дијелу: radodava (П1).

Закључак. У раду смо се бавили личним именима од двају основа
у старим српским поменицима (Пивском поменику и Поменику Хоче, од
16. до 19. вијека). Забиљежено је 65 различитих имена од двије основе,
преко 480 примјера за именовање различитих лица именима која у себи
садрже двије основе. Ако упоредимо са старијим стањем (до краја 14, а
у појединим подручјима и до краја 15. вијек) у којем је четвртина
оваквих имена у српском ономастикону, можемо закључити да се број
сложених имена знатно смањио. Она чине седми до осми дио личних
имена словенског поријекла.
Највећи број имена је од основе -слав- у другом дијелу (скоро
двије трећине од укупног броја сложених имена), задржан је велики број
тзв. императивних сложеница, најфреквентније име је Радо(с)лав, а, с
обзиром на први дио твотематских имена, најфреквентнија су имена са
рад- и вук- у првом дијелу. Ово се уклапа у општи српски
антропонимијски систем у којем су творбено најзаступљеније управо
ове двије основе.
Лиляна Домусчиева 2006, О народной основе словообразовательных моделей сложных существительных в старобулгарском языке,
X международен конгрес на славистите, София;
Грковић 1983: Милица Грковић, Имена у Дечанским хрисовуљама,
Филозофски факултет у Новом Саду, Институт за јужнословенске
језике, Нови Сад.
Грковић Мејџор 2007: Јасмина Грковић Мејџор, Списи из
историјске лингвистике, Издавачка књижарница Зорана Стоја-новића,
Сремски Карловци – Нови Сад.
Јовановић 1994: Гордана Јовановић, Деривација хришћанских
имена у српским повељама и турским пописима, Осма југословенска
ономастичка конференција и Други лингвистички скуп „Бошковићеви
дани“, ЦАНУ 33, 11, Подгорица 1994.
Клајн 2002: Иван Клајн, Творба речи у савременом српском језику,
1, Београд.
Кочев – Кочева – Вялкина 1996: Иван Кочев, Емилия Кочева, Л.
В. Вялкина, Словообразователыная структура сложных слов в
древнерусском языке XI-XIV вв., Лексикология и словообразование
древнерусского языка, Москва, Наука, 1966.
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Словенска лична имена састављена од двају основа у
Пивском поменику и Поменику Хоче
Резиме
У раду смо се бавили личним именима од двају основа у старим
српским поменицима (Пивском поменику и Поменику Хоче, од 16. до 19.
вијека). Забиљежено је 65 различитих имена од двије основе, преко 480
примјера за именовање различитих лица. Ако упоредимо са старијим
стањем (до краја 14, а у појединим подручјима и до краја 15. вијека), у
којем именима са двије основе припада једна четвртина у српском
ономастикону, можемо закључити да се број сложених имена знатно
смањио. Она у нашем корпусу чине седми до осми дио личних имена с
обзиром на укупан број имена словенског поријекла.
Највећи број имена је од основе -слав- у другом дијелу (скоро
двије трећине од укупног броја сложених имена), задржан је велики број
тзв. императивних сложеница, најфреквентније име је Радо(с)лав, а, с
обзиром на први дио твотематских имена, најфреквентнија су имена са
рад- и вук- у првом дијелу. Ово се уклапа у општи српски
антропонимијски систем у којем су творбено најзаступљеније управо
ове двије основе.
Кључне ријечи: поменици, лична имена, антропонимија,
„императивне сложенице“, основа, спојни вокал, семантика.
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Словянские имена собственные в Пивском помяннике и
помяннике Хочи, состоящие из двух основ
Резюме
В настоящей работе мы рассмотрели имена собственные,
состоящие из двух основ, встрещающиеся в древних сербских
памятниках письменности (Пивский помянник и Помянник Хочи, 16-19.
вв.). Мы нашли 65 имен собственных, состоящих из двух основ.
Насчитывается 480 примаров их употребления. Если эти данные
сравним с данными, относящимися к более древнему периоду (конец
14-ого, в отдельных случаях даже конец 15-ого века), когда имена из
двух основ, составляют одну четвертую часть сербского онома-стикона,
можно прийти к выводу, что число имен данного типа уменьшилось. В
нашем материале они составляют одну седьмую или восьмую часть
имен славянского происхождения.
Чаще всего вторая часть имени содержит корень -слав- (почти две
трети общего числа). Наличествует значительное число так называемых
„императивных сложных слов“, среди которых самым частотным
является имя Радо(с)лав. В первой части чаще всего встречаются слова
рад- и вук-, что вполне вписывается в сербскую антропонимическую
систему.
Ключевые слова: помянники, имена собственные, антропо-нимия
,„императивные сложные слова“, соединительная гласная, семантика.
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ВУКОВЕ СРПСКЕ НАРОДНЕ ПОСЛОВИЦЕ И
ДРУГЕ РАЗЛИЧНЕ КАО ОНЕ У ОБИЧАЈ УЗЕТЕ
РИЈЕЧИ КАО ФРАЗЕОЛОШКИ И
ЕТНОКУЛТУРНИ ЗБОРНИК

У раду се Вукове Српске народне пословице и друге различне као
оне у обичај узете ријечи анализирају са лингвистичког и уже фразеолошког и лингвокултуролошког аспекта.
Образлаже се значај поменутог дјела као зборника-ризнице у
коме не само да су фиксирани сви фразеолошки жанрови српског језика
већ се на основу језичке грађе сачуване у њему могу реконструисати и
најважнији концепти, стeреотипи и еталони језичке слике свијета нашег народа.
Кључне ријечи: Српске народне пословице и друге различне као
оне у обичај узете ријечи, фразеологизам (фразеолошка јединица), фразеолошки жанр, стални епитет, устаљенo поређењe, идиом, клетвa,
заклетвa, пословицa, изрекa, узречицa, етнокултурни концепт.

0.1. Пословице и изреке као бисери народног стваралаштва у којима
се одражава вишевјековно искуство народа које се преноси из генерације
у генерацију одувијек су изазивале пажњу проучавалаца у свим
временима и код свих народа. Као мали фолклорни жанр оне су прије
свега биле предмет истраживања литературолога, фолклориста и етнографа. У новије вријеме пак повећано је и интресовање лингвиста за пословице и изреке, а подстакнуто је новом антропоцентричном парадигмом у
лингвистици која у први план ставља интердисциплинарна истраживања.
Узајамни утицај језика и културе и њен одраз у језику проучава лингво-
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културологија, која у фразеолошком слоју језика налази поуздану и
захвалну грађу. Иако су култура и језик два различита семиотичка
система те не можемо тврдити да се култура буквално одсликава у језику,
ипак је несумњиво да је језик чувар и преносилац информација, идеја,
закона, правила и обичаја, принципа и навика по којима је живјела једна
културно-језичка заједница. Укупан фразеолошки слој језика и посебно
пословице као микро-текстови „памте“ историјске догађаје и њихове
судионике, стварне личности које су оставиле трага у друштвеном
животу, понекад случајне „јунаке“ свакодневице, који су се својим особинама истицали у нечему па постали еталони доброг или лошег, служили
за примјер или за уклин (антипримјер) какав треба или не треба бити, како треба или не треба поступати. У том смислу, реконструишући фразеолошке јединице, реконструишемо и елементе културе неке
етнокултурне заједнице.
0.2. Када кажемо фразеолошки слој неког језика, под тим подразумијевамо све оне језичке јединице које карактерише способност репродуковања у готовом облику, релативна устаљеност облика и значења,
експресивност, идиоматичност и синтагматичност (вишелексемност). Термин фразеологизам (фразеолошка јединица) користимо, дакле, у ширем
смислу. Узимајући као кључне критеријуме функционални аспекат ових
специфичних језичких јединица, њихово поријекло, синтаксичку
структуру, улогу у језику као систему, те улогу у поетици књижевноумјетничког текста, као и неизоставну семантичко-културолошку
димензију од које зависи и начин транспоновања на језик превода, све
фразеолошке јединице дијелимо на осам фразеолошких жанрова: сталне
епитете, устаљена поређења, идиоме, пословице, изреке, клетве, заклетве
и узречице.
0.3. Под појам пословица од самог почетка први паремиолози су
подводили и језичке јединице које су на поетском и синтаксичком плану
врло шаролике. Такво механичко обједињавање жанровски и синтаксички
очигледно различитих јединица касније је постало традиција за све
састављаче руских пословица [Тарланов1999: 29]. Ово тачно запажање
руског истраживача паремиолошог фонда дословно се односи и на
зборнике пословица на нашим просторима. У првом реду мислимо на
Вуков зборник Српске народне пословице и друге различне као оне у
обичај узете ријечи с обзиром на чињеницу да је он предмет овога рада. А
да је и сам Вук још тада био свјестан ове чињенице доказује и наслов у
коме осим термина пословица (који, наравно, у Вуково вријеме и није био
употријебљен у терминолошком значењу) стоји и синтагма друге
различне као оне у обичај узете ријечи која експлицирано замјењује назив
за оне језичке јединице које се у савременој науци о језику називају
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фразеолошким. Стога можемо слободно рећи да је Вук на неки начин
наговијестио будуће фразеолошке, тачније, фразеографске подухвате.
Значај зборника пословица за проучавање фразеолошког слоја језика у
славистици истиче и истакнути руски фразеолог Валерије Мокијенко.
Поменути научник „комплексну и циљану дијахронијску анализу
пословица као извора фразеолошких јединица, с једне стране, и као
производа њиховог експлицирања, с друге стране“ истиче као једну од
перспектива и задатака словенске фразеологије у будућности, наглашавајући да је такав правац у фразеологији традиционалан, а у славистици освијетљен именима класика паремиологије као што су Снегирјов,
Даљ, Илустров, Челаковски, Флајшгенс, Затуреци, Караџић, Аделберг и
др. [Мокиенко 2004: 577].
0.4. Већ смо поменули да према нашој концепцији, која се у овом
домену не разликује од гледишта многих словенских фразеолога, пословице и изреке спадају у фразеолошкои слој језика. Међутим, постоје и
истраживачи које пословице сматрају предметом проучавања посебне
лингвистичке дисциплине - паремиологије. Марина Котова у докторској
дисертација Славянская паремиология образлаже такво становиште. На
обимном материјалу пословица из словенских језика ауторка је поставила себи за један од задатака да докаже да паремиологија и
фразеологија имају различите предмете изучавања. Како наводи
поменута ауторка, „паремиология - это филологическая наука о
паремиях, которая привлекает внимание как фольклористов, так и
языковедов, а по сути своей является областью филологии,
совмещающей, подобно стилистике, литературоведческие и лингвистические методы исследования” [Котова 2004: 3]. По њеном
мишљењу, „употребительная пословица - это особая языковая единица,
которая отличается от других языковых единиц собственными универсальными признаками: общезнаемостью, дидактичностью, афористичностью и замкнутой синтаксической структурой” [Котова 2004: 38].
0.5. Ми ћемо у овом раду представити само неке фразеолошке
жанрове српског језика налазећи у Вуковој збирци најинтересантније
илустрације за њих. Притом ћемо се трудити да изабрани примјери буду
истовремено и носиоци културне конотације било скривене имплицитне,
било експлицитне – другим ријечима, настојаћемо да демонстрирамо и
другу тезу из наслова да је Вукова збирка осим што је фразеолошки
истовремено и зборник пословица на основу којег се може
реконструисати језичка слика свијета и најважнији етнокултурни
концепти у њој.
1. Стални епитети као заоставштина другог фолклорног жанра поетског најмање су заступљени у Вуковој збирци и то је потпуно
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очекивано с обзиром на њихово поријекло, функције и карактеристике. У
анализираној збирци овај фразеолошки жанр издваја се од осталих
фразеолошких јединица и тиме што је посвједочен само унутар осталих
фразеолошких жанрова. Другим ријечима, стални епитети су заступљени
само као саставни дјелови, тј. компоненте других фразеолошких
јединица. То могу бити праве пословице као: Бијеле руке туђ посао милују
[Караџић 1849: 55], или изреке: Бој не бије свијетло оружје, Већ бој бије
срце од јунака [Караџић 1849: 62], Какав је опросио би њиме бијели свијет
[Караџић 1849: 139], Данас чоек сјутра црна земља [Караџић 1849: 86],
Благо добром чину и свијетлом образу [Караџић 1849: 58], Каква му је
зелена долама: Да искрпи нова би му била, Да измјери претегли би конци
[Караџић 1849: 140].
2. Устаљена поређења или компаративни фразеологизми
заступљени су у фразеолошком фонду сваког језика и заузимају
посебно мјесто. У словенској фразеологији овај је фразеолошки жанр
прилично добро истражен и са теоријског и са практичног аспекта.
Осим многобројних монографија и лексикографских издања посвећених
опису устаљених поређења појединачних словенских језика, спроведена
су и бројна контрастивна истраживања поменутог фразеолошког слоја
на грађи словенских и несловенских језика. Компаративни фразеологизми су најинтересантнији због чињенице што се у њима врло
често експлицитно одражавају еталони и стереотипи одређене етнокултурне заједнице те су стога драгоцјени као лингвокултуролошке
јединице. Да би се утврдила културна конотација фразеолошке, као и
било које друге језичке јединице, мора се спровести контрастивна
анализа, то јест неопходно је поређење дате појаве у најмање два језика.
Наша анализа вршена је на фону другог словенског језика - руског.
Устаљена поређења „памте” историјске прилике и догађаје у којима се
наш народ налазио у позном средњем вијеку. Не захтијевају посебну
реконструкцију културне конотације оне јединице које у свом
компонентном саставу садрже етнониме, адјектониме или историзме јер
је она експлицитно изражена. Тако поређење са истoризмом, сталешким
звањем – старом турском племићком и војном титулом: живи кao бeг нa
Хeрцeгoвини (дoбрo) [Кaрaџић 1849: 81; уп. Matešić 1982: 13]
представља еталон благостања, или друго: псуje кao Влaх с кoцa (jeр
чoeк кojи je нaбиjeн нa кoлaц нe бojeћи сe никaквa вeћeгa злa псуje
Турцимa штa му нa устa дoђe, нe би ли гa убили) [Кaрaџић 1849: 266],
које даје натуралну слику свирепости којој су прибјегавали Турци
приликом мучења нашег народа.
У устаљеним поређењима овога типа лако је препознати
универзални концепт своје- туђе који је експлицитно одражен у њима.
Одмах запажамо једну законитост: носиоци негативних особина су други,
а не ми! Или конкретније – они су склони лажи, лукави су, одају се
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пороцима. Наравно, негативне особине се не приписују припаднику било
којег народа, већ управо онима којима је дотична културно-етничка заједница окружена и које она осјећа као очигледног непријатеља или само
као пријетњу по своје интересе. Однос према Турцима као освајачима и
вишевјековним поробљивачима нашао је свој одраз у фразеологији.
Устаљенo поређења из народног језика које Вук биљежи: гори је од
Турчина [Караџић 1849: 44] има аналог са идентичним структурносемантичким моделом и значењем у руском језику: хуже лихого татарина Народ. ’об очень злом, грубом, бессердечном человеке’ [Мокиенко
2003: 427]. Стихови из Његошевог Горског вијенца: „Трговац ти лаже са
смијехом, / жена лаже сузе просипљући – / нико крупно ка Турчин не
лаже“ такође су одраз овога концепта у којем се анимозитет према туђину
изражава кроз негативну оцјену склоности ка лажи. Његош описује ову
негативну особину помоћу градације фрејмова – трговац уз осмијех
(лаже), жена уз сузе (лаже), а на највишем ступњу рангира се лаж припадника другог (туђег) етноса, али и друге (туђе) вјере, јер они угрожавају
сопствени идентитет. Други компаративни фразеологизам који је
фреквентан и у савременом језику: прoлази као мимo Турскo грoбље (нe
ће ни да погледа на –) [Кaрaџић 1849: 264 уп. Рeчник МС 1973 V: 248;
Matešić 1982: 173] са компонентом ктетиком одражава негативан однос
према ономе што није своје. Наведени фразеологизми ни у ком случају
нису потврда шовинистичког карактера нашег народа, како би то могли
протумачити поједини недобронамјерни представници „новог читања“
свега и свачега. Овакви и слични примјери заступљени су у фразеологији
многих језика и представљају манифестацију универзалног концепта
своје- туђе.
Распрострањени еталон лукавства и код нас, као уосталом у
многим језицима, изражен је зоонимом лисица и Вук га је забиљежио у
свом зборнику: мудар ка’ и лисица [Караџић 1849: 184]. Међутим, у још
једном устаљеном поређењу из Вукове збирке налазимо други еталон
лукавства: мудар као Латинин [Караџић 1849: 184]. У одредници
Латинин Вук у Српском рјечнику каже: „у Црној Гори и онуда по околини зове се Латинин сваки човјек закона Римскога“ [Караџић 1852: 323].
Односно, преведено на савремени језик, Латинин је човјек католичке
вјероисповијести. У Црној Гори, у којој живи претежно православно
становништво и гдје је овај фразеологизам настао а употребљава се и
данас, лукавим су сматрани своји сународници католичке вјере као и
други народи те вјере, односно они другачији од нас. Придјев мудар у
наведеним компаративним фразеологизмима има значење 2. `лукав, препреден; обазрив, опрезан` [Речник САНУ 1988 XIII: 233]. Паралела са
Вуковим компаративизмом среће се у руском језику: хитрый как хохол ’о
хитроватом человеке’ [Мокиенко 2003: 469]. Хохол је иронични назив за
Украјинца - Малоруса из уста Великоруса. Етноними овога типа који
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нису ништа друго него надимци за народе називају се етнофолизми. За
разлику од неутралног етнонима, етнофолизам је ескпресиван и може
изражавати не само шаљиву или ироничну нијансу већ врло често и
презир и увреду.
Веома интересантан одраз концепта своје-туђе налазимо у изреци:
Ни у тикви суда ни у Влаху друга Мушкатировић каже у непостојану
мјесто: у Влаху; али ја друкчије никад нијесам чуо него овако. Ово говоре
не само Срби за праве Влахе, него и Турци за Србе, а и Срби Римскога
закона за своју браћу Грчкога закона. Гледај: С Влахом до по здиле, а од
пола њом у главу [Кaрaџић 1849: 215]. Наведена изрека састоји се од
паралелизама чија би експликација гласила: Као што тиква није (и не
може бити) поуздан суд, тако ни Влах није (и не може бити) поуздан друг.
Вуков коментар уз наведену изреку очигледно показује да
номинација Влах није једнозначна и да зависи од тога ко изреку користи.
Она може означавати правог Влаха, тј. припадника романског народа (из
уста Србина), али може бити и назив за православце из уста муслимана
или католика. Дакле, именом Влах негативно се маркира представник
другог етноса, као и припадник друге вјере. У сваком случају, евидентно
је да Влах изражава опозицију своје-туђе, а из Вукове изреке
реконструишемо опозицију која се одражава не само на етничком већ и на
религиозном плану. Ми сматрамо да је извориште и полазна тачка
наведених опозиција прије свега била опозиција на социјалном плану, на
шта нас наводи опис лексеме Влах у Етимологијском рјечнику хрватскога
или српскога језика. Петар Скок у свом рјечнику детаљно описује полисемичну лексему Влах, дифузност њеног значења и употребе. Из анализе
значења може се закључити да именовање Влах није чисти етноним, већ је
тај назив првобитно означавао социјалну разлику номадских досељеника
према домицилном становништву. У средњем вијеку и касније назив Влах
је значио оштру опозицију измећу старосједјелаца и народа који се
досељавао. Старосједиоци примјећују разлике у односу на пастирски
номадски народ, придошлице са другачијим навикама и обичајима,
специфичним начином живота и оцјењују их као несталне, непостојане.
„Stalnosjedilac opaža kod Vlaha nepouzdanost. Kod njega riječ Vlah dobiva
pejorativno značenje“ [Skok 1973 III: 606–608]. Ово Скоково запажање да
Влах добија пејоративно значење веома је значајно. По нашем мишљењу
етничко име Влах ‘представник ромaнског номадског народа’ постепено
мијења своје значење у том правцу што се потискује национално име, а
истиче се различитост представника тог народа – досељеника у односу на
народ који они затичу на одређеној територији. Старосједиоци
досељенике осјећају као другачије, негативно их оцјењују због њиховог
номадског начин живота, приписујући им несталност и непоузданост. По
нашем мишљењу, преовладавање конотативне компоненте значења –
негативе оцјене над денотативном – име етника унутар семантике лексеме
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Влах, омогућује њено ширење и преношење са правих етничких Влаха на
све оне припаднике другог народа који је доживљавају као другачији,
туђи.
Етнокултурни концепт Косово одражен је не само у компаративним
фразеологизмима: Покољ кao нa Кoсoву (н. п. Био, биће) У Црној Гори
[Кaрaџић 1849: 237], Прoшао кao Јaнкo нa Кoсoву [Кaрaџић 1849: 246 уп.
Рeчник МС 1973 V: 248; Matešić 1982: 211], Одвалио кao Маркo нa Кoсoву
[Кaрaџић 1849: 221], већ у великом броју осталих фразеолошких жанрова
у збирци: Био рват’ на Косово. Рече - у Подгорици - Турчин Србину, кад
га чује ђе се тужи на тежак живот; а он му кашто - ако није Турчин какав
велики господар - рече: Кад смо рвали на Косово, онда смо једно били
[Караџић 1852: 56], Доста је било на Косову Кад који за што вели да је
доста [Караџић 1852: 97], Доћи ће Видов дан (виђећемо ко је вјера, ко ли је
невјера) [Караџић 1852: 98], Два лоша избише Милоша [Караџић 1852:
89], Косовски (н. п. он је стар као да је још од боја Косовскога) [Караџић
1849: 163], Јао ти је још како је Лазо на Косову погинуо. Рече се ономе
који особито због Турскога зулума рече: јао! [Караџић 1849: 128], Да је
мене ћело добро бити не би Лазо на Косову (ни) погинуо [Караџић 1849:
84]. Детаљније о етнокултурном концепту Косово види у посебним
радовима [Пеянович 2006, Пејановић 2007, Пејановић 2010].
3. Фразеологизми у ужем смислу или идиоми богато су посвједочени у Вуковој збирци. Неки од њих просто су записани без икакве опаске
од стране аутора, очигледно из разлога што су били устаљени, општераспрострањени, фреквентни и познати те Вук није ни сматрао потребним
да их семантизује. Други пак идиоми имају краћу или опширнију
дефиницију коју понекад прате и тумачења етимологије. Тако идиом који
одражава етнокултурни концепт част има само једноставну лексичку
дефиницију: Метнути образ под ноге. Обезобразити [Караџић 1849: 180].
Наведена лексема којом се објашњава глобално значење идиома, у фразеологији се данас она назива ријеч-идентификатор, тачно и прецизно
семантизује израз. Слично је, уз помоћ ријечи-идентификатора,
семантизован и идиом На врат на нос (брзо н. п. иде или ради што)
[Караџић 1849: 187], док је идиом На врби свирала протумачен описно:
Од тога нема ништа [Караџић 1849: 187], као и идиом Лук и вода. Од тога
нема ништа. Вук уз тумачење посљедњег идиома додаје и претпоставку
његове етимологије: Може бити да се ово за то каже што се обично бијели
лук утучен једе са сирћетом (особито од грознице), а ко нема сирћета он
успе воде мјесто њега [Караџић 1849: 175]. Сви наведени идиоми из
Вукове збирке актуелни су у употреби и у савременом језику у истом
облику и са наведеним значењем.
За нас су можда занимљивији наредни примјери у којима се могу
препознати идиоми из савременог српског језика, али са нешто
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другачијом синтаксичком структуром и са незнатно другачијом
семантиком од данашње.
Испод жúтâ отићи (тајом, утећи - као крајем градине куд су жита
посијана?) [Караџић 1849: 125]. Вуков запис прозодије и семантизација
идиома освјетљавају нејасну етимологију идиома који је фреквентан и
распрострањен и у савременом језику, додуше са другачијом прозодијом ген. једнине именске компоненте. Управо прозодија именске компоненте
у оквиру фразеолошке синтагме која укида вишезначност проузроковану
хомографијом облика ген. једнине и ген. множине именске компоненте
фразеологизма помаже у реконструкцији првобитне употребе и значења
наведеног идиома. У тумачењу изворног значења идиома помаже и глаголска компонента отићи која је очигледно била у саставу идиома, а која
је временом елидирана. Изостављање глаголске компоненте условило је
потоње ширење значења идиома те се он данас употребљава у
адвербијалном значењу за описивање различитих радњи које су тајне,
нелегалне, незаконите.
Сличан је и наредни идиом који је у употреби у савременом језику
и свима нама познат у лику грлом у јагоде. Код Вука је он забиљежен са
употребом предлошке инструменталне синтагме уз додатак атрибута
голим у адвербијалној функцији: С голим грлом у јагоде (поћи или
дигнути се). Кад ко пође куд неспремљен, као што треба - као да би чоек
пошао да бере јагоде, а не понио суда никаквога [Караџић 1849: 260].
Вуков опис ситуације у којој се израз користио и фиксација компоненти
идиома које су елидиране током историје језика драгоцјени су за
реконструкцију идиома који је из данашње перспективе немотивисан.
Савремени идиом с коца и конопца који се данас употребљава да
окарактерише групу људи сумњиве репутације код Вука је записан са
компонентама односним замјеницама који у значењу једни, неки: Који с
коца који с конопца (н. п. састали се, т. ј. све неваљали људи, објешењаци)
[Караџић 1849: 154], а из ситуације која описује фрејм просјака који
прима милостињу Који шаком, који капом, ето ти (га) пуна торба
[Караџић 1849: 154] реконструишемо савремени идиом и шаком и капом.
На основу примјера различитих изрека и пословица из збирке
закључујемо да су многи идиоми савременог српског језика настали
њиховим скраћивањем и преосмишљавањем. Такви су и сљедећи
примјери: Не може се (крива) Дрина раменом исправити [Караџић 1849:
201] и Не могу бити и вуци сити и овце на броју.
4. Пословице и остале фразеолошке јединице из Вукове збирке
повезане су многобројним интертекстуалним везама са различитим
текстовима. Међу њима посебно мјесто заузимају библијске крилатеме:
Бог дао, бог и узео. Особито се говори кад коме умре дијете [Караџић
1849: 59]. Богу Божије а цару царево (ваља давати) [Караџић 1849: 61],
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Ко другоме јаму копа, сам ће у њу пасти [Караџић 1849: 149], Ко тебе
каменом, ти њега хљебом [Караџић 1849: 165], Бисер не ваља пред
свиње бацати [Караџић 1849: 57], У туђем оку види сламку, а у своме
греде не види [Караџић 1849: 300], Невјерни Тома [Караџић 1849: 194],
Од Понција до Пилата [Караџић 1849: 223]. Као што се да примијетити,
наведене библијске крилатеме су интернационалног карактера и посвједочене су у многим језицима, будући да имају синтаксичку структуру
реченице; према жанровском одређењу то су или пословице (оне које
имају метафорично значење) или изреке (које имају само примарно,
дословно значење; од наведених то је само прва). Посљедња два
примјера, прецедентно име Невјерни Тома и израз Од Понција до
Пилата жанровски спадају у идиоме. Иако је Библија засигурно имала
утицаја на пословице, не можемо се сложити са констатацијом да
највећи број пословица потиче из Библије као што читамо у Рјечнику
књижевних термина [РКТ 1985: 584]. Није мали број језичких јединица
које је Вук записао, а срећу се у том истом или варираном облику и у
епским пјесмама: Боље ти је изгубити главу, Него своју огрј’ешити
душу [Караџић 1849: 66], Да се за зелен бор вати и он би се зелен осушио
[Караџић 1849: 87], Неста вина, неста разговора, Неста блага, неста
пријатеља [Караџић 1849: 204], Којој овци своје руно смета, Онђе није ни
овце ни руна [Караџић 1849: 154], Зло чинила Ђурђева Јерина, зло чинила
горе дочeкала [Караџић 1849: 115], Сан је лажа, а Бог је истина [Караџић
1849: 253]. И остали књижевни жанрови попут басни и приповиједака
оставили су трага у Вуковим пословицама: Кисело грожђе, не ваља, трну
зуби од њега. Казала лисица кад није могла да га дохвати. [Караџић 1849:
146], Клинчорба [Караџић 1849: 147].
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«СЕРБСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ»
КАК ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ
СБОРНИК

Резюме
В настоящей статье рассматриваются сербские народные
пословицы Вука Стефановича Караджича. Автором сделана попытка
показать данный сборник как кладезь всех фразеологических жанров
сербского языка. Особый интерес представляют собой языковые единицы, являющиеся носителями культурной коннотации.
Ключевые слова: сербские народные пословицы, фразеологические жанры, постоянный эпитет, устойчивое сравнение, идиома,
пословица, поговорка, проклятие, заклинание, присловье, культурные
концепты.
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СТИЛСКО-ЈЕЗИЧКЕ ОСОБИТОСТИ
ПРОЗЕ МИРОЈА ВУКОВИЋА

У раду1 се – на корпусу једне збирке приповиједака и два романа
– издвајају и анализирају стилско-језичке особитости прознога текста
Мироја Вуковића. У анализи сe «поредбено» разматрају три језичкостилске црте које се истовремено јављају и инваријантним и
варијантним цртама трију анализираних прозних Вуковићевих дјела, а
то су: а) типови говора и начини њиховог преношења, б) доминантни
тип стилематичне лексике, и в) доминантни графостилемски поступци.
Кључне ријечи: Мироје Вуковић, туђи говор, ауторски говор,
управни говор, слободни неуправни говор, стилематична лексика,
графостилеми, дијалектизми, жаргонизми

Корпус рада и књижевни опус Мироја Вуковића
Мироје Вуковић је и пјесник, и приповједач, и романсијер. Његов
књижевни опус чине а) двије збирке поезије: Трагања (1988) и Незвани
гост (1994), б) двије збирке приповиједака: Друго лице ствари (1994) и
Рам за причу о Јакову (1989; 1998), и в) три романа: Ја-Тара (1991, 1996,
1997; 2010, 2011); Алуге (1996) и Енглеска посла (2000).
У исцрпној анализи поетског језика Мироја Вуковића неопходно
би било узети сва наведена његова дјела. У анализи језичких особитости
прозних текстова Вуковићевих најбоље био било за корпус узети сва
три романа и обје збирке приповиједака. Таква би анализа, међутим,
захтијевала најмање оквир једне монографске студије. Зато ћемо у
овоме раду, чији је циљ издвајање и опис доминантних стилско1

Рад је написан у оквиру пројекта 178014: Динамика структура савременог српског језика,
који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Стилско-језичке особитости прозе Мироја Вуковића

језичких особитости прозе Мироја Вуковића, за корпус узети два његова
романа – Енглеска посла и Ја-Тара – и само једну збирку приповиједака:
Рам за причу о Јакову.2 Избор тих трију дјела није случајан, него се
темељи на неколика битна разлога. Први и најбитнији разлог јесте
истоврстан тип приповиједања: у све три књиге, наиме, приповиједање
је у првом лицу, у ја-форми, али с различито реализованим
међуодносима приповједача и наратора с једне стране, и типова говора,
посебно типова туђег говора, с друге стране. Други битан разлог јесте то
што је у свим трима наведеним прозним књигама типовима говора
комплементаран различит тип стилематичне лексике, па се може
претпоставити како специфична стилематична лексика прати
специфичне начине преношења туђег говора у свакој од трију прозних
Вуковићевих књига. И трећи, нимало незначајнији разлог, јесте онај
графостилемски. У трима наведеним прозним књигама М. Вуковић се,
наиме, користи различитим ортографским поступцима у творби
графостилема, и то како у ауторском говору тако и у типовима туђег
говора. Због тога ће циљ анализе коју желимо провести у овоме раду
бити да се издвоје и «поредбено» освијетле три доминантне језичкостилске карактеристике прознога текста Мироја Вуковића, а то су: а)
доминирајући тип говора, б) доминирајући тип стилематичне лексике, и
в) доминирајући графостилемски поступак. Те три доминирајуће
језичко-стилске особине покушаћемо у овоме раду освијетлити
«двокритеријално», и то а) с обзиром на подударност наведених
доминанти, и б) с обзиром на диференцијалност издвојених стилскојезичких доминанти. Подударне особине заправо треба да буду подлога
диференцијалним, јер се, лингвистички, научно посматрано,
диференцијација као опозиција може остваривати само на подлози
истости, тако да се те опозиције показују као «разлике у једнакости»,
или као «једнакост у разликама».
Синтаксичко-стилистички типови
преношења говора у прози Мироја Вуковића
Од трију за анализу изабраних прозних књига Мироја Вуковића с
обзором на интерференцију приповједачких поступака без сумње је
најизазовнија збирка приповиједака Рам за причу о Јакову. Ту збирку
приповиједака Мироје Вуковић је компоновао као «причу о причи у
причи» (Ковачевић 2012б), јер се у њој прожимају три типа
приповједача који подразумијевају три нивоа приповиједања, односно
три међусобно ухармонизоване приповиједне ситуације.
2

Потпуни библиографски подаци за коришћена издања наведених дјела дају се у попису
извора на крају рада, а ту су наведене и скраћенице којима се, умјесто пуног наслова, у раду
користимо при навођењу примјера.
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Књига је, наиме, на композиционом плану јединство трију прича:
ауторове (пишчеве) приче, приче Максима Соколића и приче Јакова
Градинића Јакше. При том је пишчева прича оквир за Максимову, а
Максимова оквир за Јакшину. Друкчије речено, кроз своју причу писац
нас уводи у Максимову причу, унутар које се остварује Јакшина као
главна прича. Максим је тако предмет пишчеве, а Јакша предмет
Максимове приче. Пишчева прича је прича о Максиму, док је
Максимова прича прича о Јакову, односно она се неријетко своди на
цитатност Јаковљеве приче. Диференцијација тих трију прича темељи се
готово искључиво на језику.
Аутор, који је ту с Максимом једино из жеље да чује причу о
његовом куму Јакову, уводи нас у немали броји прича или неком
реминисценцијом о предмету приче или о Максиму, или чак о обома, и
то чистим књижевним (стандардним) језиком. Максим, који је сељак, са
завршена «четири разреда» школе, али је прошао "доста свијета",
највећим дијелом говори књижевним језиком, језиком у коме
доминирају стандарднојезичке особине, тек покаткад се (и то по
правилу у репликама дијалога 3) у њих уметне која широко
распрострањена дијалекатска црта. Јакша, о коме Максим прича, сељак
је који говори чистим дијалектом: источнохерцеговачким пивским
говором, са свим карактеристичним одступањима од књижевног језика,
који је на бази тог дијалекта и кодификован. Тако је језички Јакшина
прича као чисто дијалекатска супротстављена ауторској и Максимовој
као књижевностандардним причама.
У Раму за причу о Јакову све приче испричане су у ја-форми. У јаформи дата је и ауторова и Максимова и Јакшина прича. У свим
причама из ове збирке остварује се, дакле, хомодијегетичко
приповиједање, тј. приповиједање у којем «приповедач јесте и лик у
приповедним ситуацијама или догађајима» (Принс 2011:69), с тим да се
у Јакшиној причи хомодијегетичко приповиједање увијек остварује као
аутодијегетичко, тј. као приповиједање «у коме је приповедач уједно и
главни лик» (Принс 2011:25). Јакшино приповиједање представља
властиту причу, причу у којој је он главни јунак. Максимово
приповиједање подразумијева двоврсни нараторски статус: једном је то
3

Као што то потврђују јединице које припадају Максимовом говору а које смо курзивно
истакли у сљедећем два примјера:
а) Мени се од свега тога смучи и једнога дана кажем жени:
– Спремај се, идемо.
– Ђе, побогу?
– Ђе смо и прије били. (Рам, 35).
б) – [...] Нит се коси нит се оре. А ко да коси. Улудо нам ђедови и очеви крчили. (Рам, 3031).

101

Стилско-језичке особитости прозе Мироја Вуковића

приповиједање приче чији је он био свједок, а други пут приповиједање
у чијим догађајима није учествовао него их преноси «цитирајући»
Јакшу. Ауторска прича у односу на Јакшину увијек је
хетеродијегетичка, јер аутор није лик у приповиједним ситуацијама и
догађајима с Јакшом као главним јунаком. У односу на догађаје с
Максимом као главним ликом ауторско се приповиједање по правилу
јавља хомодијегетичким, које никада не прераста у аутодијегетичко.
Посматрано из суодноса нараторске и доживљајне функције, у овој се
збирци Мироја Вуковића на битно различите начине реализује
«приповедно ја» (Принс 2011:162): ауторско ја готово искључиво је
само нараторско ја, Јакшино ја увијек је (и) доживљајно ја, док
Максимово ја најчешће уједињује нараторско и доживљајно ја.
То се више него добро уочава у типовима и начинима преношења
говора у овој Вуковићевој збирци. Ауторски говор је увијек
недијалошки говор, дескриптивни говор, који осим дескриптивних
микродискурса ријетко, веома ријетко чине екскурси неуправног говора.
Ауторски говор, наиме, прије одражава дескриптивне неголи наративне
микродискурсе, чему су потврда и сљедећи примјери:
Био је јул и липа је била у цвату. Опојан мирис и тихо брујање
пчела упорно су ме омамљивали и поред тога што сам био сав у
ишчекивању приче која никако да почне. Човјек преко пута се изгледа
предао тим мирисима и звуковима, на мене сасвим заборавивши. (Рам,
5); Опет је Максим Соколић причао сад о овом сад о оном, умјесто о
Јакши. Чинило се као да се он то и не обраћа мени него неком свом
невидљивом а њему знаном саговорнику» (Рам, 27) и сл.
Ауторски говор дат је, како смо већ напоменули, књижевним
(стандардним) језиком. По томе је с њим готово подударан Максимов
нараторски говор. Тај говор дат је као «цитат» у оквиру ауторског
говора, зато је сав Максимов говор дат као управни говор:
– И баш хоћеш да ти о њему причам?...О Јакши? (Рам, 7); – [...] А
опет се питам шта ће то теби. Знам да хоћеш да пишеш о њему. Мислим
да је то лудорија, гдје је он за књигу? Ваљда шта паметније и љепше
имаш за то. Због тога ми и није лако причати о њему – кад га једном
ставиш на папир, онда то остаје занавијек, тако и никако друкчије.
Бојим се да су га други видјели друкчије од мене и зато ме страх гријеха
кога се још једино и бојим. О човјеку је ријеч. Не бих хтио да и у чем
буде друкчији но је био, а знам да нећу моћи. И кога, на крају крајева,
интересује тај лопов, комита и пустињак? Друго шта људе данас
интересује. (Рам, 10-11).
Аутор најчешће «пушта» Максима да исприча цио један догађај,
па ишчекујући наредни, тај говор или ситуацију у којој се он остварује
коментарише. Зато Максимов управни говор најчешће није представљен
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комплетним моделом управног говора – а тај модел подразумијева: а)
ортографски, наводницима или цртом, маркиран говор лика, б)
конферансу или ауторску дидаскалију као пратилачки текст аутора –
него је сведен на модел неуведеног управног говора, који подразумијева
ненавођење конферансе, и по правилу је ортографски маркиран цртом
(Ковачевић 2012:18-19), чему је довољна потврда и сљедећи примјер:
Кад напокон уђоше, с оном двојицом бијаше још један.

боље.

– Да чујемо.
– Шта?
– Не прави се луд него нам лијепо све испричај. Биће за тебе
– Људи, не знам о чему говорите.
– Види ти птичице? Хоћеш да се с нама зезаш, а ?

И пљусну врућ шамар. Образ забриђе а сузе саме од себе
потекоше. Обрисах их дланом. (Рам, 33-34).
Само када њиме започиње прича, Максимов управни говор
реализован је као уведени слободни управни говор, тј. говор без
«ортографских маркера говора лика» (Ковачевић 2012:19-20). И управо
из тог таквог једног Максимовог неуведеног управног говора (у причи
«Видна») сазнајемо какав приповиједни статус има Јакшин говор,
Јакшина прича:
Жена ти је као земља – поче Максим – не знаш кад ће те
наградити родом и берићетом а кад се отворити својом тамном страном
од које човјеку будем као ономе у јами. [...]
У то се освједочио и Јаков Градинић. И то на начин какав се
тешко коме другом десио. Како је заправо било једино знају и Видна му,
ја само преносим оно што сам из његових уста чуо:
«Е мој куме Максиме, јесам свашта прошо у животу, јесу ме
ћерали и прогонили....» (Рам, 15).
Максим експлицитно наводи да преноси оно што је из Јакшиних
уста чуо, тако да је Јакшина прича дата кроз «цитатни поступак» (Ораић
Толић 1990:9), поступак дословног преношења говора. Максимова
прича о Јакши, међутим, не подразумијева само дословно цитирање
Јакшине приче, него и причу о Јакшиним поступцима, које му Јакша
није испричао него је њихов свједок или учесник Максим био. Тако се
Максимова прича о Јакши своди на: а) преношење Јакшине приче о
властитим поступцима, б) причање приче о Јакшиним догодовштинама
чији је Максим свједок био, или је о њима од других људи чуо. И у
једном и у другом случају Јакшина је прича најчешће пренесена
моделом (не)уведеног управног говора, који је ортографски маркиран
или а) наводницима, или б) цртом, као нпр.:
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а) Јакша скочи као опарен: «Ко, ја? Боже ме сачувај. Поручите ви
добро да му ово нећу заборавити и да ћемо се наћи, а ђе већ не знам»
(Рам, 101).
б) Тјешио је Јакша кума Салешу.
– Хајде, куме, не сјекирај се. Ето си у образу дошо ко чивит,
набавићеш ти још бољу.
– Боље од ове не мере бити.
– Знам да не море, али како си ову стеко, тако ћеш и другу. нек си
ти жив и здрав... Но да те ко кума нешто запитам. Не знам хоће ли ти
бити тешко. (Рам, 40).
И Максимов и Јакшин управни говор садржи реченице неуправног
говора, јер а) Максим неријетко препричава управни Јакшин или говор
некога другога лика, а б) Јакша увијек говор некога другога лика,
стварајући зависносложену реченицу у којој конферанса с глаголом
говорења као предикатом добија статус основне клаузе, а управни говор
лика бива препричан у зависној изричној, најчешће да- или како-клаузи,
чији везник у примјерима истичемо курзивом. Ево за потврду неколико
примјера а) Максимовог, и б) Јакшиног неуправног говора:
а) Кад стигосмо, уведоше ме у неку мрачну и празну собу и
рекоше да сачекам. (Рам, 33); Негдје иза подне ме пустише и рекоше да
не смијем о овоме никоме говорити. (Рам, 35);... а онда поруче Јакши да
ће га ту чекати два дана и ни сата више (Рам, 68); Рекох ти како су га се
на лукав начин дочепали и онда га, као им многе, потјерали у логор у
Мађарску. (Рам, 78); Говорили су како и њихових има који су
одскочили у шуму. (Рам, 89); Још им каже како ће боље бити да они
одбрајају но да он то чини. (Рам, 98); Није то што су неки говорили како
он има луди срећу и да му све иде на руку. (Рам, 128) и сл.
а) Виче она ђеци да то швапске погани лажу како би им оца
навукле да се преда (Рам, 69);...усто сам и јавијо њима доље да долазим
да се предам. Видна ме преклињала да то не чиним, убиће ме. (Рам, 74);
Питај Бога колико је дана прошло кад рекоше да се возимо равницом.
(Рам, 80); И док је он говоријо како требам бити слободнији према њему
и да се ја ништа не стидим иако га мој стид још више привлачи, ја
осјетих како у мени читава утроба полеће напоље и почех да ту, пред
њим, повраћам на тај велики и лијепи ћилим. (Рам, 88) и сл.
Максимове реченице неуправног говора (а), како се види, дате су
чистим књижевним језиком, док су Јакшине – као и читав његов говор –
проткане дијалекатским, прије свега фонолошким, језичким карактеристикама.
У приповијеткама из Рама за причу о Јакову сусрећу се и два типа
туђега говора што их карактерише интерференција особина и управног
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и неуправног говора. Не тако често Мироје Вуковић служи се, како то
показују и сљедећа два примјера, недословним управним говором:
Опет је Максим Соколић причао сад о овом сад о оном, умјесто о
Јакши. (Рам, 27); «Најпотље кренух да легнем – нијесам ти ја навико на
сијела, а и додијало ми оно њихово те «шу...шу...», те «хи...хи...». Просто
пођетиниле.» (Рам, 18) и сл.
Први је примјер из ауторског, други из Јакшиног управног говора.
У оба се примјера остварује недословни управни говор јер се «не
преноси дословно садржај исказа говорника, него се један дио садржаја
супституише тако што се умјесто навођења одређеног денотативног
садржаја лексемама деиктичке цитатности само упућује на постојање
тог садржаја» (Ковачевић 2012:22).
Много чешће Мироје Вуковић, унутар Максимовог и Јакшиног
говора, употребљава модел (полу)слободног неуправног говора. Прави
слободни неуправни говор подударан је са неуправним говором у
формама глаголског и замјеничког лица, «али га од модела неуправног
говора строго диференцира непостојање ауторске дидаскалије (тј.
управне клаузе) и непостојање везивног елемента» (Ковачевић 2012:29).
Слободни неуправни говор «није одредив строго граматичким
категоријама» (Принс 2011:185), јер је «творевина уметничке
књижевности и искључиво се у њој среће» (Човић 1991:146). Овај тип
говора уједињује тачку гледишта приповједача и лика – будући да је по
граматичким особинама он ближи неуправном говору, а по лексичккостилистичким неупоредиво ближи управног говору. Овај облик
преношења туђег говора зато на најбољи начин омогућава «органско и
складно спајање туђег унутрашњег говора са ауторским контекстом»
(Бахтин 1989:79), што потврђује и сљедећи примјер из збирке Рам за
причу о Јакову (у примјеру ћемо курзивно истаћи граматичке маркере
неуправног говора, а у загради са стрелицом давати њихову
«управноговорну» комуникативну вриједност):
Јакша се сневеселио као никад. Шта да каже [ → кажем] Видни?
Ако дјеци не донесе [ → донесем] за хаљине, питаће га [ → ме ] шта је
урадио [ → сам урадио] са парама, а ако каже [ → кажем] да је [ → сам]
насамарен, испашће [ → испашћу] будала пред рођеном женом. И то
баш он [ → ја], Јакша, кога нијесу могли ни многи лукавији надмудрити.
А да јој дадне [ → даднем] брош под тим да је златан, паде му на уму.
Гдје ће се она разумити да није златан кад ни он [ → ја ] није [ → нисам]
могао. И таман он би задовољан што је тако смислио, кад му на ум паде
да би се она могла похвалити међу женама или га ставити кад иде цркви
или на вашар, па неко открити да није златни и обрукати је пред
свијетом. Онда нек јој не иде на очи. Зна он [ → ја] Видну: она ништа не
тражи, али кад би [ → бих] је тако међу својим другама обрукао, никад
105

Стилско-језичке особитости прозе Мироја Вуковића

му [ → ми] не би опростила. Жене су ти у свему трпеће само их немој
пред другим брукати и понижавати.
Тако ти је Јакша био на великој муци и зато је то вече у ћошку
ћутао, покушавајући нешто да смисли. (Рам, 126).
Прави слободни неуправни говор Мироје Вуковић употребљава
само у овом микродискурсу унутрашњег Јакшиног говора. Чешће се,
међутим, у овој збирци сусрећу примјери полуслободног неуправног
говора, који се граматички од правог слободног неуправног говора
разликује и граматички и стилистички. Граматички по томе што није
ослобођен глагола из ауторске дидаскалије или конферансе, а
стилистички по томе «што се прави чешће од полуслободног користи за
преношење унутрашњег говора лика, а полуслободни много чешће од
правог за преношење изреченог говора лика с уједињеном тачком
гледишта аутора (или наратора) и лика» (Ковачевић 2012:31), што
потврђују и сви забиљежени примјери из анализиране Вуковићеве
збирке приповиједака, у којима, за разлику од претходних, још
подвлачењем истичемо и глагол говорења из конферансе као главну
граматичку диференцијалну црту која га одваја од правог слободног
неуправног говора:
Рекох Видни како је најбоље да и оне легну, она сјутра рани да би
обишла своје на Вучеву, па како ће. Нека, вели она, да се с кумом мало
исприча [→ испричам], а сачекаће [ → сачекаћу] и да млину учине [ →
учинимо] први засип од њеног жита...» (Рам, 18); «Сам себи велим: не
смијеш јој [ → смијем јој] жив на очи» (Рам, 23); Обрад јави
вакмајстору: ено му [ → ето ти ] Јеле саме у катуну, остало је до њега [
→ до тебе]. (Рам, 61); «Најпослије сподбијем жену и дјецу, ено им [ →
ето вам], велим, и куће и земље и стоке, све нек унесу [ → унесите] у
задругу, мене бели неће [ → нећете]. Одем ти у Никшић те тамо и ја
постанем радничка класа» (Рам, 31); Ту их не затворе но их под ведрим
небом свежу за диреке а около поставе јаке страже, а онда поруче Јакши
да ће га ту чекати два дана и ни сата више па ако се за то вријеме не
појави не преда се, све ће их, и жену и дјецу му, отјерати у логор у
Мађарску. Па ако му [ → ти] до њих није стало, поручују они, нека он и
даље сједи [ → ти и даље сједи] у својој шпиљи или тамо гдје је [ → си],
а ако јесте, као што би сваком паметном било коме ни живот није жао
заложити за своју породицу, онда нека се лијепо преда [ → се лијепо
предај]. А ако се преда [ → се предаш], дају [ → дајемо] тврду ријеч да
му [ → ти] дјеци ни жени неће ни длака с главе фалити и одмах ће [ →
ћемо] их пустити. (Рам, 68).
У збирци приповиједака Рам за причу о Јакову Мироје Вуковић
реализовао је велики број модела преношења говора, при чему сваки од
модела има врло велику стилогену, естетско-умјетничку вриједност.
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Унутар тих модела доминира прави управни говор и његове различите
синтаксичко-наратолошке варијанте.
*
Роман Ја-Тара у реализованим типовима преношења говора много
је сиромашнији од збирке приповиједака Рам за причу о Јакову.
Роман Ја-Тара је лирско-медитативна прича необичног наратора,
саме ријеке Таре, која приповиједа о времену и простору, о вјечности и
пролазности, скоро из космичког угла. Иако је Тара као наратор уједно
и главни лик, нису остварене све могућности аутодијегетичког
приповиједања. У причи, наиме, нема мијешања позиција наратора и
лика, односно интерференције тачака гледишта, него је аутодијегетичка
позиција наратора подређена хетеродијегетичком приповиједању
(приповиједању у коме приповједач није лик у приповиједним
ситуацијама). Иако испричан у првом лицу, роман као да има
свезнајућег бајковног приповједача. Разлог таме највјероватније је
чињеница да је роман комбинација наративно-дескриптивног говора, у
коме је нарацији надређена дескрипција, па се и наративне ситуације
више описују него што се реализују. Због тога готово читав роман
карактерише исти тип говора: а) ауторски, најчешће дескриптивни
говор, чији је суштински недиференцијални интегрални дио б)
неуправни говор:
а) Шта сам ја ту могла? Знам да ме често оптужују као кривца за
људске несреће. Не могу се бранити, али су људи често до бесмисла
неразумни. (Тара, 70); Било је то овако: На мојој десној обали, из тог
дивног зеленог мора израњају двије глатке бијеле литице, једна уз другу
попут два снажна рамена. небо је над њима предаха тражило, птице су у
њиховим њедрима љубавна гнијезда савијале. (Тара, 118); Тужан је то
био дан и ја о њему више не могу да вам причам. Све послије тога било
је друкчије. До дана данашњег. (Тара, 126); Тако сам текла – дани су
пролазили, облаци су стално долазили и некуда одлазили – све се попут
воденичког точка укруг окретало. (Тара, 101); Минуте су споро клизиле
изнад моје површине, сати су се вукли брзином најспоријег пужа, а
Радован је чакао и чекајући се надао. Али оне нису долазиле. И док је
сунце небом корачало, и док су облаци тонули иза бијелих врхова
високог Дурмитора, док су Радованове овце блејале дозивајући свог
господара, он је, очима и мислима прикован за другу страну, молио
мене да му кажем шта их је то задржало. Нисам му знала казати, била
сам и ја забринута и нестрпљива, и мени је без њих било све
незанимљиво. (Тара, 120-121) и сл.
б) Његове су ријечи говориле како му не полази за руком да
сачини јасну и прецизну слику онога што је већ бацио на папир. (Тара,
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99); Питао се хоћу ли тај будући мост прихватити као што сам
прихватила високе платије кањона. (Тара, 99); Питала сам се шта то
људе олако баца у тамно наручје зла (Тара, 103); Неки су причали да су
га често виђали на пространим зеленим пашњацима и да је то зато што
намјерава набавити велика стада. (Тара, 107); Неко је, опет, говорио да
ће шуму сјећи, спуштати стабла доље до мене и мојим моћним водама
их возити у далеке земље (Тара, 107); Неке су чак предлагале да је
сруше јер је блиска њиховим замислима, али се томе успротивила
врховна вила – рекла је да је то необичан град необична човјека а
таквима ни виле ништа не могу (Тара, 108); Говоркало се да се врховна
вила заљубила у тог чудног човјека, неки су тврдили да та љубав
однекуда још одавно траје и да је он заправо овамо дошао ради ње.
(Тара, 108); Вила га је тада заклела да се ожени и да према тој жени
буде добар и пажљив. (Тара, 109); Кажу да је пред њим дуго стајао
(Тара, 113); Онда је почела и Момчила звати да је спаси, да јој отвори
капију, доведе јој Јабучила на коме ће одјездити тамо гдје никад неће
бити сама. (Тара, 116); Наредио је да је у град затворе и да јој оставе
толико хљеба и воде како од глади не би могла умријети. (Тара, 115);
Затим је почела да се смије, говорећи да је све то шала, да су отишли
само кобајаги и да зна како ће се вратити и повести је са собом. (Тара,
116) и сл.
Ни у ауторском дескриптивно-наративном ни у неуправном
говору нема никаквих, сем фигуративних (уп. Ковачевић 2012б:14),
отклона у односу на књижевни језик. «Мироје Вуковић је у цијелом
роману искушавао могућности књижевног (стандардног) језика. Он је
урањао у његове дубине и експлицитно показивао његове изражајне
моћи» (Ковачевић 2012в:13). Зато су стандарднојезички ауторском и
неуправном говору еквивалентни и ријетки примјери управног говора.
Заправо, у цијелом роману само су четири сљедећа примјера правог
управног говора, са свим компонентама које чине његов синтаксички
модел: и са ортографски (наводницима) издвојеним говором лика, и са
ауторском дидаскалијом (конферансом):
Наједном се наоколо просу шапат: «Долази!» (Тара, 25);
Једном док су се [богови] одмарали од велике јурњаве и
несташлука, један од њих рече: «Не знам који су је то богови створили,
али ти наши преци знали су шта су чинили».
Други ме некако сумњичаво погледа и рече: «Не умањује ли она
нашу моћ? Овдје као да се све наше замисли и сва наша дјела своде на
обичну, људску мјеру. Пре њом ниједно наше дјело не може имати
првенство. То квари наш посао и зато сматрам да би све овдје требало
радикално мијењати».
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Скоро да се остали сложише са тим, али онај први рече: «Не, то
нам не треба. Шта ћемо кад се заморимо нашим одговорним
пословима?...» (Тара, 134-135).
Три од четири наведена примјера управног говора чине исти
микродискурс, што се односи на посјету богова као првих «туриста», а
први од наведених – у тексту осам пута узастопно поновљен –
представља израз узбуђености и нестрпљења цијеле природе због
доласка «човјека», који је, и у позитивном и у негативном смислу, уз
Тару најзначајнији лик романа. С обзиром на то, није никакво чудо што
је за увођење у роман управо тих ликова изабран управни као посебан
тип говора, који се једино тада у роману и реализује.
Само у једном једином примјеру – ако је нашој читалачкој пажњи
вјеровати – у роману Ја-Тара употријебљен је полуслободни неуправни
говор, везан не случајно за однос Вукашинов према издаји љубе
Момчилове:
А кад је колона кренула, у њој ње није било. Остала је у пустом
Пирлитору. Остала је јер је он тако наредио. Наредио је да је у град
затворе и да јој оставе толико хљеба и воде како од глади не би могла
умријети. Мислила је да се то он шали. Не, рекао је он, остаће [ →
остаћеш] ту да своју душу пронађе [ → пронађеш]. А онда се насмијао
и рекао да с ње скину сав накит и да јој донесу огледало нек се у њему
види колико је ружна без њега. (Тара, 115).
Роман Ја-Тара сав је исприповиједан нормативним књижевним
језиком. Од типова говора доминира ауторски говор, и неуправни говор,
док су веома, веома ријетки примјери управног говора, а готово
оказионални примјери (полу)слободног неуправног говора. Томе је
прије свега разлог што у роману доминирају дескриптивни микро и
макродискурси.
*
При анализи модела преношења туђег говора како у Раму за причу
о Јакову тако и у Ја-Тари нисмо споменули један готово оказионално
реализовани тип преношења туђег говора, који је у тим двјема прозним
књигама Мироја Вуковића потврђен сљедећим примјерима:
Само би стриц Тодор прогунђао и рекао: шта ће бити? (Рам, 77); И
слободно реците: Јакша оћеро, нека мени пошаље оне чији су брави.
(Рам, 98); Па сад реци: би ли то могао неко други? Не би нико. (Рам,
136); Сјећам се како се један самоувјерени бор док је падао низ
безмјерне литице и урањао у моје дубоке воде, изненађено питао: гдје
ти је, побогу, дно? (Тара, 67); Шта да радимо, питао се? (Тара, 150);
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Упитала га је а он јој је хладно рекао: како за кога. (Тара, 115); Били су,
кажу, лијепи и насмијани. (Тара, 126).
Као што се види, у свим примјерима ради се о варијантама
слободног управног говора. У питању су форме управног говора без
једне или двије његове иманентне карактеристике, с тим што
инваријанту представља изостанак ортографских маркера туђег говора.
А управо ти оказионални модели преношења туђег говора у
двјема анализираним књигама Мироја Вуковића добијају статус
доминанте у трећем у анализу укљученом прозном Вуковићевом дјелу –
у роману Енглеска посла. Тај роман испричан је такође у првом лицу,
чији је наратор гимназијалац Григорије Недић, који је кандидат за
Партију. У том роману нема ни једног јединог примјера управног говора
у коме је туђи говор правописно маркиран наводницима или цртом. У
свим примјерима управни говор се остварује моделом уведеног
слободног управног говора, у коме ауторска дидаскалија (конферанса) –
коју цијелу или њен глагол говорења при навођењу примјера истичемо
подвлачењем – може бити у: а) препозицији, б) интерпозицији, или в)
постпозицији, у односу на правописно немаркирани туђи говор, као
нпр.:
а) Али је зато било доста и оних који су закључили: какав Херцег
и какви бакрачи, прихвати се ти, жено, те кутлаче и наспи нам вечеру, е
поскапасмо. (Посла, 9); Стриц Марко је рекао: нисам знао да се духови
и причине откривају жандармима, специјалцима и псима. (Посла, 13);
Потом је навукао панталоне, изашао у ходник и позвао посилног,
рекавши му: доведите ми тог што га зову «Енглезом» (Посла, 15);...на
крају су су се насмијали и рекли: ето вам га, ваш је и радите са њим шта
вам је воља. (Посла, 17); Гавро га је дуго гледао онако јадног и
изобличеног и затим рекао: видиш какав си, сакат и кукаван, али није то
ништа при ономе какав ћеш бити ако ми смјеста не признаш. (Посла,
22); Неко упита: ко ти је сад тај Херцег? (Посла, 31);...он мирно,
опружен на тој плочи, као да се ништа није десило, гледајући ме
подсмјешљиво, рече: то си ти, Григорије? Гледаш, а? (Посла, 37); Ту
причу о Херцегу Мирко је овако прокоментарисао: зашто се не би могао
и појавити? (Посла, 10); У једном тренутку она ме изненада упита: како
је у школи? (Посла, 108); итд.
б) Е, мој домаћине, напосљетку каже он мени, мој добри Панто,
вас зло никако да мимоиђе, таман једно предеверасте а ето вам другог.
(Посла, 11); Притеци, повика уплашено Гавро, скидај га! (Посла, 23);
Енглези су Енглези, није то, додао је Мирко, неки неозбиљан и
лакомислен народ. (Посла, 10); Замислите, говорио је ватрено Мирко,
како би то дјеловало на њих, баш Енглезе, кад би се прочуло да су
добили конкуренцију. (Посла, 10); Сретнем га ја, каже Панто, на оној
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окуки изнад Сасине, мора да се враћао с воде, и гледа право у мене, али
гледа некако чудно. (Посла, 11); Знамо ми како је код Енглеза, викао је
он, али реци ти нама шта су то Енглези хтјели с тим вашим Херцегом?
(Посла, 22); Јеси ли ти луд, човјече, питали су ме, откуд се може
појавити неко ко је умро прије толико вјекова? (Посла, 31); Онога до
чега ми је стало, викао је, сам ћу се одрећи јер само забране стварају
митове! (Посла, 44); Није ли то, помислих, заиста Херцег засио на
Столици? (Посла, 35); И чему овај мој успон овамо, мислио сам даље,
шта сам ја то хтио и себи и другима да покажем и докажем? (Посла, 35)
итд.
в) Нека буде како ти кажеш, рекао сам и окренуо се на другу
страну. (Посла, 40); Овакви мисле да им ништа не можемо, да је уз њих
Енглеска а са њом и велика Америка, сиктао је Гавро! (Посла, 23); Да
није случајно реинкарниран у теби, упитах га. (Посла, 43); Имамо ми
данас паметнијег посла, опет ће Стеван. (Посла, 51); Сад ја не знам,
огласи се некако збуњено Милош. (Посла, 51); Несреће смо ми сами,
рече некако за себе Милија Недић. (Посла, 51); Има, људи, ту неки ђаво,
опет ће Милош. (Посла, 52); Он бар зна зашто живи, рече неко. (Посла,
59) и сл.
Изостанак ортографских маркера туђег говора повезује сва три
наведена подмодела уведеног слободног управног говора. Од тих трију
подмодела најкарактеристичнији је подмодел (а) са препонованом
конферансом или ауторском дидаскалијом 4. Код Мироја Вуковића у
овом подмоделу уведеног слободног управног говора иза конферансе
увијек долази двотачка, али иза двотачке говор лика (туђи говор) никад
не започиње великим, него увијек малим словом. На тај начин Мироје
Вуковић успоставља правописну инваријанту микроструктуре управног
говора: та микроструктура одражава правописну структуру било које
реченице будући да започиње великим словом и завршава се тачком,
упитником или узвичником. Друкчије речено, код Мироја Вуковића
модел управног говора правописно је подударан структури сваке
4

Истина, врло је занимљив и модел уведеног слободног упитног управног говора с
постпонованом конферансом, иза које, а не иза компоненте туђег говора, Мироје Вуковић
неријетко ставља упитник, као нпр.:

А што то није требало, упита га стрина Милица? (Посла, 49); Зар је то забрањено, постадох
заједљив? (Посла, 42); Шта се овдје дешава, упиташе? (Посла, 59); Смијете се мојим
ријечима, наједном се он тргну? (Посла, 105); Како је – глас јој је благо подрхтавао? Како,
понових њено питање? (Посла, 109); Какве то везе има са Григоријем Недићем, упита мој
друг Станко? (Посла, 123); Па шта је онда кћери, упита, а никако не осјети да јој је лакше?
(Посла, 129); А шта то, Милика, пита отац? (138); Зар је смијешно што питам, рече? (Посла,
151); Гдје, упитах? (Посла, 151); Чудиш се, рече му овај? (Посла, 161) и сл.
Тешко је пронаћи икакве стилистичке или било које друге разлоге оваквој «нормативно
аномалној» употреби упитника.
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комуникативне реченице: у свакој његовој подваријанти, мимо
властитих именица, само је почетна ријеч писана великим словом.
Мироје Вуковић не употребљава само модел уведеног слободног
управног говора, него и модел неуведеног слободног управног говора,
посебно у репликама дијалога, као нпр.:
Зар има ишта вјечно?
Има. Наша власт ће бити вјечна.
Онда је то неки нови Бог.
Ми смо против Бога.
Зар? А опет све мјерите Божјим мјерилима. Клањате се том вашем
као Богу. Колико ја видим он има више него сам ја имао.
Он ништа нема, све је то народно.
А народ је његов? како то.
Лијепо. (Посла, 154).
Као што се види, правописно се све структуре и уведеног и
неуведеног слободног управног говора готово изједначавају са
реченичним структурама а) ауторског, и б) неуправног говора (при
чијем ћемо навођењу курзивно истицати само везивни елемент зависне
клаузе), веома честим у овом роману Мироја Вуковића:
а) Кад је пукао глас да се Херцег појавио на врху свог некадашњег
града, на Каменој столици која је попут ластавичјег гнијезда окачена на
недоступном мјесту, све је потом кренуло другим током. (Посла, 7); Али
и поред таквог убјеђења, ја се према свему томе нисам односио с
подсмијехом – прво што нисам био таквог карактера да се нечему
подсмјехујем, а друго, што мислим да сваком проблему, а како су
ствари стајале то је већ био проблем, треба озбиљно приступити,
сагледати га са свих страна и исти покушати разријешити. (Посла, 16);
Та литица пода мном дјеловала је сада сасвим издвојено, затворено и
ћутљиво у односу на три ријеке и та три кањона, а опет тако
самоувјерено. (Посла, 34);
б) Неки се, попут Панта Башића или Анђе Рајић, нађоше да кажу
како им је он, Херцег, још од неког времена у сан долазио. (Посла, 11);
Човјек који је причао о томе клео се како је преко својих људи Гавро све
подметнуо, те како је он псовао Тита и Партију, те да је говорио да
смо се одвојили од народа (Посла, 14); Ратко Јојић исприча како се у
једном селу поред Р. у гробљу појавио дух који је из ноћи у ноћ плашио
људе. (Посла, 31); Питали су ме да ли сам ишао горе и јесам ли
примијетио нешто необично и сумњиво. (Посла, 32); Они су тврдили
како је он изградио многе задужбине, како је народ у његово доба први
пут био у прилици да види злато па су га звали златним Херцегом.
(Посла, 83); Дворкињама је наређивао да је, по цијену живота, на сваки
начин морају развеселити. (Посла, 119); Било је и оних који су тврдили
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да су у прошлом рату овдје изгубили своје најдраже па сад пошли да им
бар за гроб сазнају. (Посла, 46); Један од оних који је свраћао код мог
оца говорио је како овуда трага за посебном врстом лептира. (Посла, 46)
итд.
Осим наведених типова говора, у роману Енглеска посла Мироје
Вуковић се, не баш често, користи и моделом полуслободног неуправног
говора, што потврђују и сљедећи забиљежени примјери, у којима
курзивно издвајамо граматичке показатеље (полу)слободног неуправног
говора:
Живко Анчић је рекао да је својим ушима чуо како Херцег
понавља: опет ће ово једном бити моје, а Новак Зарић из Билеће да је
Херцег са њим лично разговарао, додуше на даљину, јер му је руком дао
знак нек му се не приближава, што он сматра да је у реду. Он га [ → ме]
је ословио по имену, показујући да га [ → ме] зна, иако је [ → сам]
дошао чак из Билеће. Питао га [ → ме] је, каже, и за породицу, као
познато му [ → ми] је колико су [ → смо] пропатили у рату и колико
сада пате [ → патимо]. Он је потом, поменуо и неког његовог претка
који му је био драг и одан човјек а кога су људи веома цијенили. (Посла,
25); А да би се отјерао одатле, требала би им читава војска. Уосталом,
говорили су, ништа лоше не чини [ → чиниш] тиме што свира [ →
свираш], а није њихова [ → наша] кривица то што он [ → ти] тако
тужно свира [ → свираш]. (Посла, 117); Кад ово лудило прође, додао је,
сасвим сигуран у оно што прича, ето им [ → вам] га па нека се пењу [ →
се пењите] колико им [ → вам] драго – ако им [ → вам] је до тога нека
одозго и не силазе [ → одозго и не силазите]. (Посла, 28); Али, почео се
ту он драти, упамтиће и тај Херцег, и ти људи тамо, а богме и његови
претпостављени, ко је Гавро Оташ, он [ → ја] који је [ → сам] растурио
толике бункере, прегазио Неретву и Сутјеску, био на Купресу и прије и
послије, стигао до Зиданог Моста, а запало га [ → ме] да се на Косову
гања [ → гањам] с балистима! Е неће му [ → ми] сад један мртви Херцег
пишати низ нос, не! (Посла, 29).
Ако се зна да су у роману Енглеска посла Мироја Вуковића сви
типови говора – и ауторски, и управни, и неуправни, и слободни
неуправни говор – обједињени изостанком ортографске маркираности
говора лика 5 (туђег говора), онда и није чудо што се слободни
неуправни говор јавља само у варијанти полуслободног неуправног
говора, будући да је у конферанси (ауторској дидаскалији) готово нужно
идентификовати «творца говора» с чијом се тачком гледишта укршта
5

Изузетак је сљедећи, један једини, примјер фрагментарног цитата у дословном неуправном
говору:...а онима који се неће манути ћорава посла запријетио да пазе «да им мајка не
закука и да им црна мечка не заигра пред вратима» (Посла, 68).
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приповједачева (ауторова) тачка гледишта. А изостанак ортографске
маркираности типова управног говора ствара утисак кохезионе
јединствености и недјељивости како текстуалних дијелова тако и текста
у цјелини.
Типови стилематичне лексике
Под стилематичношћу овдје подразумијевамо структурно и
семантичко онеобичајење језичких јединица. Стилематичним
јединицама тако се сматрају све оне које на структурном и/или
значењском плану представљају отклон од својих општеупотребних
(нестилематичкних) конкурената.
Начини остварења стилематичности лексичких јединица јављају
се једним од битних диференцијалних критеријума трију овдје у
анализу укључених прозних дјела Мироја Вуковића. У свим тим трима
дјелима, будући да су писана стандардним српским језиком, превладава
општеупотребна, дакле нестилематична лексика. А управо та рјеђа,
непревладавајућа стилематична лексика чини једну од битних
разликовних особина трију у анализу узетих прозних дјела.
Стилематична лексика је најнеуочљивија у роману Ја-Тара, зато
што сва његова лексика без изузетка може подвести под књижевну,
стандарднојезичку лексику. У том роману стилематичноост се једино
везује за тропички план, за план фигуративне употребе лексике.
Стилематичност лексичких јединица у роману Ја-Тара проистиче из
њихове фигуративне употребе. «Роман Ја-Тара права је ризница
стилских фигура» (Ковачевић 2012в:14). Међу фигуративним изразима
у овоме роману доминирају метафорични изрази. Роман обилује
различитим типовима метафора – како оних језичких тако и оних
поетских – а ако би требало издвојити подтип који има фреквенцијску
превласт, онда је то без сумње персонифицикација. Без разврставања
метафоричких израза у њихове структурно-семантичке подтипове (в. о
томе исцрпно Ковачевић 2000: 19-40), будући да то за нашу анализу,
којој је једини циљ да издвоји доминантни стилематични тип лексике, и
није потребно, овдје за потврду чињенице да је унутар стилематичне
лексике метафорична најстилематичнија у роману Ја-Тара наводимо
невелик број репрезентативних примјера:
Опијена тиме, сасвим сам се предала покрету и заносу музике
мојих капи. (Тара, 11); Умјесто поновне таме, дочекала ме мрежа боја,
док је надамном играла бијела чипка свјетлости. (Тара, 14); Тренутак
затим све је било окупано свјетлошћу. (Тара, 14); Послије ми је још о
којечему причао: о прозирном граду у коме зоре спавају... (Тара, 16); И
само се небо пренуло из свог сањивог мира (Тара, 19); И небо је било
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огрнуто неким пурпурним огртачем који је ткан ситним нитима на
модрој подлози. (Тара, 25); Једино је вријеме текло као да се ништа није
десило. (Тара, 25);...док је у њиховим очима страх скоро вриштао.
(Тара, 30); Тако су текли срећни дани (Тара, 40); Кроз ноћ се заталасао
људски крик. (Тара, 52); То је сигуран пут у тамне шуме заблуда. (Тара,
57);...док су њихове чудесне боје раздрагано пјевале на све четири
стране свијета. (Тара, 61); Док камен ћути, све ми говори: он јесте
вјечност (Тара, 66); Дан је пјевао, сунце се на небу поигравало (Тара,
70); Мирисало је друкчије, неким тужним мирисима (Тара, 73); Као
одговор на игру, ту је залегла Радован лука као мирно језеро (Тара, 76);
Кише су се вратиле са далеких простора (Тара, 101); И док је још газио
по црном муљу свог бола, он се сјетио те заклетве (Тара, 110);...када је
јутро поспремало широко обзорје (Тара, 119); Све, и врхови заталасаног
дрвећа, и непослушни потоци, и стамено камење, и лакокрили лептири,
и ћутљиво цвијеће, све им се смијало (Тара, 123) итд.
Доминантну стилематичну лексику у Ја-Тари представљају
метафорични изрази у функцији фигуративних семантостилема.
Стилематична лексика у Раму за причу о Јакову сасвим је другог типа.
Стилематичност ту није везана за семантички него за формални
критеријум, не тиче се дакле значења него форме лексичке јединице.
Наиме, у овој збирци приповиједака доминантан слој стилематичне
лексике чине дијалектизми, по правилу настали фоностилемским
онеобичајењем општеупотребне (књижевне) лексике. Они се сусрећу
готово искључиво у језику ликова, тј. у управном говору, и служе за
карактеризацију ликова (посебно Јакше као главног лика) језиком. Ево и
невеликог броја примјера који репрезентују дијалектизме настале
синкопом (нпр. толке, колко, окле), контракцијом (нпр. ко, узо),
апокопом (нпр. ал, повр), епентезом (нпр. волијо, бијо), супституцијом
(нпр. млого, љевше, вантазија, море) и сл.:
– Ево љевше мирише него окупано женско тијело, мој Салеша,
мој кумашине – шали се Јакша. (Рам, 37); – А што је не стави у џеп а не
тако на дофат свачијих руку. (Рам, 40); – И ја тако велим. Плати је
колко зине, нећу да се око ње млого годиш, само нек је добра. (Рам, 40);
– Хајде да још потражимо, да ти није ђе ту испала? (Рам, 38); «Тих дана
сам бијо, причао ми је он, умако од двије њихове поћере те сам бијо
уморан и ненаспаван ко пас.» (Рам, 47); И није то мене бијо уфатио
страх да ће на ме сад устати мртви, нијесам се ја тога бојо, но ми се није
ишло тамо ко што ми се никад није ишло...(Рам, 47); Пуцо би и ја у њих
али ми пушка остала ђе сам бијо прилего и ја први пут у животу остах
без ње. То је бијо поган знак. (Рам, 47); Никад нијесам волијо људе који
у вантазији прећерују, сматро сам да је то само зато што им је драги
Бог узо све друго што ваља. (Рам, 50); Уфатио ја прије неку годину
пред пећином повр Љесишта малог вучића. (Рам, 70); Шћедох једном и
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да га пустим, али се и не макох с мјеста. (Рам, 71); И ћаћа га његов
посро, зна наш језик. (Рам, 81); «Овђе вам не смијем рећи, виђеће ме и
потље ће све пропасти. Свашта се море десити ако је истина. Да се неђе
склонимо или да одемо у канцеларију». (Рам, 88); «Нека Тривун зна да
ја никад нијесам срао па лизо» (Рам, 101); «Нијесам се ја са Швабама
толке године ломато да ме он ође брука пред поштеним свијетом»
(Рам, 100); «Како мореш сумњати?» (Рам, 107); «Е па, збогом, Јоксиме.
И фала ти на части» (Рам, 111); «Је ли он теби поручијо да прифатиш
неки мрс који сам ти ја код њега оставијо?» (Рам, 112); Јесмо ал нас ти
одведе у шуму...» (Рам, 120); «Да је он окле мого гледати јутрос у
каквом су ми лелеку остали жена и ђеца, ја млим да би се бар мало
покајо» (Рам, 131); «Ама дуван жут ко восак а мирише ко душа
ђевојачка». (Рам, 19); «Просто пођетињиле». (Рам, 18); «Ништа се не
море мјерити спрам доброг дувана». (Рам, 18); «Колке си имо мјешине?»
«Па...неколке..» (Рам, 109) и сл.
Све наведене дијалектизме, који се могу подвести под
фоностилеме, употребљава Мироје Вуковић с једним јединим циљем: да
му они као дијалекатски облици лексема, неподударни оним
стандарднојезичким, послуже за карактеризацију ликова језиком, тј. за
успостављање хармонизације писаног и говорног облика лексеме. Међу
тим фоностилемским дијалектизмима посебно су бројни они настали
употребом некњижевног ијекавског јотовања6 (као нпр.: шћедох, ође,
ђеца и сл.), будући да они и представљају најуочљивију диференцијалну
црту новоштокавских говора и књижевног језика коме су ти говори у
основици.
Доминантни тип стилематичне лексике у роману Енглеска посла
битно се разликује од доминантних типова у Раму за причу о Јакову и
роману Ја-Тара. Наиме, у роману Енглеска посла унутар стилематичне
лексике доминантну улогу имају жаргонизми, неријетко комбиновани
са вулгаризмима, што потврђују и сљедећи забиљежени примјери у
којима дате лексеме курзивно истичемо:
Једнога дана он њу, кажу, некако превари и повали је. (Посла, 15);
Сад је тај Гавро, након што је по ко зна који пут опалио Стојку, мирно
устао... (Посла, 15); То се неко с вама шегачи. (Посла, 31); Свијет
начисто пошашавио, опет би рекао стриц, али вала и Херцег овај народ,
да простите, зајебава. (Посла, 28); Какав Херцег и какви бакрачи, он
мртав прди тамо гдје је и умро... (Посла, 160);...а сад на д њим истресају
гаће зарад тамо тог, како се дословце изразио, јебеног Херцега... (Посла,
6

Очекивало би се да то буде и редукција гласа Х, али ту особину Мироје Вуковић готово и
не наводи као говорну карактеристику својих ликова. По правилу његови ликови
употребљавају глас Х (уп. у наведеним примјерима лексеме страх, хајде), осим у лексемама
у којима досљедно групу ХВ замјењује гласом Ф (нпр. фала, прифатиш, дофат).
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29); Е неће му сад један мртви Херцег пишати низ нос, не! (Посла, 29);
Ђубре једно енглеско, викао је из све снаге (Посла, 23); Зар овај богаљ
да ме цијели дан зајебава, говорио је он свом човјеку...(Посла, 22); Није
ваљда онај што га ми бубамо из историје? (Посла, 31);...али нису били
спремни да то изричито признају баш Градину, па бог. (Посла, 38); А
као за инат, ниједан се Енглез није појавио, што је и мене чудило пошто
сам већ понешто знао колико Енглезе опсједају те мистичне ствари у
којима се мотају разни духови и привиђења. (Посла, 48); Знао сам и
прије, још док је рат трајао, рече Максим Соколић, да се они неће само
очешати о Херцега. (Посла, 52);...ви сте попут облутка у кориту Таре
који она дроби како хоће и обликује како јој се навије. (Посла,
58);...презире те примитивне назоре којима и једни Енглези тако лако
насједају. (Посла, 63) и сл.
Будући да је роман исприповиједан у првоме лицу, да наратор
Григорије Недић прича о својим гимназијским данима када је био
кандидат за члана Партије, логично је да и жаргонска лексика добије
значајно мјесто у роману. Она не карактерише само нараторов говор,
него је на неки начин иманентна карактеристика језичке слике новога,
комунистичког времена. У овом роману тако жаргонска лексика,
комбинована са карактеристичним говорним вулгаризмима, представља
специфичност «садашњости», која је, та специфичност, истовремено и
отклон према прошлости. Ново комунистичко доба добило је тако и
нову карактеристичну жаргонску лексику, као најбитније обиљежје
младих, и не случајно младих, будући да је главна социјалистичка
парола била: на младима свијет остаје!
Графостилемске јединице у прози Мироја Вуковића
Уз типове говора и стилематичну лексику, трећу доминантну
језичко-стилистичку црту трију анализираних прозних дјела Мироја
Вуковића без сумње представљају графостилеми. Унутар стилема као
минималних
јединица
појачане
изражајности
графостилеме
карактерише то што се односе на «писмом онеобичајене језичке
јединице» (Ковачевић 2012а:62), тако да представљају само визуелне
јединице, без свог акустичког еквивалента.
Три прозна дјела Мироја Вуковића чије језичке и стилске
особитости у овоме раду описујемо графостилематске јединице и
повезују и раздвајају. Оне нису подударне не само на «творбеном»
плану, што значи да се у сва три дјела графостилематичност не
остварује истим ортографским поступцима, него ни на «мотивационом»
плану, што значи да употреба истих или неподударних
графостилемских поступака не подразумијева исте језичко-стилистичке
разлоге у трима анализираним прозним књигама Мироја Вуковића.
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Од свих графостилемских поступака којима се Мироје Вуковић
служи, доминантна се свакако два: а) употреба курзивног писма, и б)
употреба великог на мјесту нормативно предодређеног малог слова.
Први тип графостилема зваћемо курзивним графостилемима, а други –
мајускулним графостилемима.
Оба типа графостилема заступљена су у романима Ја-Тара и
Енглеска посла, док збирку приповиједака Рам за причу о Јакову
карактеришу само курзивни графостилеми.
*
У Раму за причу о Јакову Мироје Вуковић немали број језичких
јединица, чешће појединачних лексема него синтагми, курзивно истиче,
дајући им статус графостилема. Графостилемско истицање сусреће се у
свим типовима говора (и ауторовом, и нараторовом и у говору јунака).
За потврду наводимо већи број забиљежених примјера:
Но ја у овом тренутку тврдоглаво нисам хтио да знам ни за тај
град ни за Вучево које је иза доминирало простором и које да је собом
дијелило свијет на онај тамо и на овај овамо, не дозвољавајући им ни
да се назру. (Рам, 6); – И баш хоћеш да ти о њему причам?...О Јакши?
(Рам, 7); А можда је то чинио из једног правог поштовања које је имао
према некоме – према мртвима, поштујући, ако ништа друго, то што су
мртви и што им се никаква непредвиђеност више не може десити. [...]
Или се људи тако односе према гробљима из сазнања да тамо, на
њиховом простору, живи немају шта да траже...(Рам, 46); «Откуд си
сигуран да је он баш у њему. А и ако је, њега већа нужда ћера него нас.
То су њихова гробља а њихова гробља су на њиховој страни. Њему
можда ништа неће, видиш каква је ово проклета земља.» (Рам, 49); Оног
доброг што нам је отуд долазило, долазило је само у миру, значи кад
нам је Запад нудио а не наметао. (Рам, 55-56); Наизглед груб и сиров,
наш човек... никад није прихватао да га та Европа прогута и да му
нешто силом наметне. (Рам, 56); «Колке си имо мјешине?»
«Па...неколке..» «Колко је то неколке?» (Рам, 109) и сл.
Мироје Вуковић се у приповијеткама из збирке Рам за причу о
Јакову одлучује за курзивно истицање појединих језичких јединица,
најчешће лексема, прије свега због фокусирања њиховог значења, због
тога што тим јединицама употребом курзивног писма даје статус
емфатички наглашених. Оне, курзивно написане, добијају статус
комуникативно најзначајнијих јединица у датоме контексту. Из
наведених примјера се види, да курзивно неријетко бивају истакнуте
антонимске јединице, на којима и почива комуникативна «тензија»
датих исказа (уп. нпр.: онај тамо – овај овамо; мртви – живи; нудио –
наметао), а да је покаткад емфатичко наглашавање комбиновано са
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поступком графостилемске пресемантизације дате јединице7 (као нпр.
код лексеме прогута у наведеној реченици).
*
И у роману Ја-Тара Мироје Вуковић неријетко посеже за творбом
курзивних графостилема, чему су потврда и сљедећи забиљежени
примјери:
Мада за мене још ништа није постојало, то ништа ме неодољиво
вукло и ја сам му се бацала као што се неко баца у још неприхваћено
наручје. (Тара, 11); Некоме се можда чини да ми немамо разлога за
плаховитост и нестрпљивост, али то је варка – никоме није дата
могућност без разлога (Тара, 17);...ја знам да сам разасута у
недохватљиве димензије – ја течем као што тече вријеме (Тара, 46);
Недостаје ми слика на коју сам навикла: бијела завјеса камених
водопада који точе из самог плавог простора неба, па ми се чини да из
нечега коначно излазим, а не знам шта ме чека. (Тара, 89); Опет сам,
сва збуњена, покушавала наћи одговор чија је то грешка што се у њима
дешава тај разорни систем смрти у коме су једни били у стању да смрт
планирају, док се другима она дешавала као инстинкт а трећима као
исход свега. (Тара, 54);...умјесто божанске амброзије пили су бистру и
хладну воду мојих извора (Тара, 134); Из тих разлога наглашавам: да, ја
течем својим коритом, али одавно не само њим. (Тара, 7); Можда су
други то временом заборавили, ја нисам. (Тара, 23); Зато свако има своје
продрте долове којима теку страхови, као други токови и друге ријеке,
које све обезвређују. Они су наша ахилова пета, која нам једино и може
доћи главе. Сам распоред ствари изазива узнемирење, још више осјећај
да је нешто могуће, и зато сам ту задрхтала, али не од снаге или љепоте,
задрхтала сам од тог могућег. (Тара, 82); А онда сам схватила да је то
дио игре, покушај да се на друге просторе преселе посвађани комади.
Схватила сам да је све то људско. (Тара, 47); Или да други знају како све
може бити и друкчије, зависно од тога како се негдје одлучи – тамо гдје
важе други, нама слабо знани разлози? (Тара, 47); Тако су заправо ти
богови били моји први туристи. (Тара, 135);...сви се ми каменом
окивамо, камен у срцу носимо ма шта да чинимо, сви ми каменимо
својом душом и тако, свјесно или несвјесно, оправдавамо своје
неуспјехе – сви каменим ушима ослушкујемо ехо туђег и сопственог
аваза који се растура једнако према утроби земље и недохватној куполи
неба. Иза свега остаје камен – он ће нас све надживјети. (Тара, 66); У
Познато је да је правописно санкционисани начин графостилемске пресемантизације
употреба наводника, чему се Мироје Вуковић у овој збирци приповиједака приклања у
једном једином примјеру: Већ у сљедећем тренутку ме тај мој «дубокоумни» закључак још
више наљути, али ни то није мијењало ствари. (Рам, 6).
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народу су се чуле приче да су тај посао обавили шејтани (Тара, 53);
Зато што сам алегорија, ја сам могла да излазим из свог корита, да
пратим шта се људима дешава, говор и душу да им распознајем, да се из
збиље претачем у њихове снове. (Тара, 131) и сл.
Курзивни графостилеми у роману Ја-Тара, како се види, захватају
јединице различитих нивоа: лексеме, синтагме и клаузе, при чему су
лексеме далеко најбројније. Без обзира о ком типу језичке јединице је
ријеч, курзивно истицање првенствено има за циљ наглашавање њеног
садржаја. Курзивно истакнута јединица постаје комуникативно
најзначајнија у датоме исказу или микроконтексту. За њу се по правилу
везује логички акценат исказа. У највећем броју лексичких јединица,
посебно оних изражених именицама или придјевима, курзивно
маркирање имплицира и пресемантизацију или «досемантизацију» дате
лексеме. То значи да курзивно маркирање указује на чињеницу да дата
лексема у наведеном контексту није употријебљена у свом примарном
значењу, него јој је значење мање или више модификовано, а најмање
осложњено неком контекстуално препознатљивом конотативном
компонентом (уп. у наведеним исказима значење графостилемских
јединица: ствари, продрти долови, игре, туристи, шејтани, каменимо,
алегорија). Вјероватно зато што се много чешће код датих јединица
реализује досемантизација неголи пресемантизација, Мироје Вуковић се
није користио нормативном (правописно предодређеном) творбом
графостилема употребом наводника, него је посегао за курзивним
маркирањем, које директно, попут наводника, и не упућује на
пресемантизацију, него је семантичка модификација само један од
ефеката које изазива ортографско курзивно онеобичајење јединица.
Уз курзивне графостилеме у роману Ја-Тара Мироје Вуковић
врло често употребљава мајускулне графостилеме, чак доста чешће
неголи курзивне. У овоме роману мајускулни графостилеми везани су за
врло специфичан тип лексема, на што више него недвосмислено упућују
и сљедећи примјери који овај тип графостилема репрезентују (с тим што
ћемо при навођењу примјера велико слово као маркер графостилематичности истицати болдом):
Дотле је Она, ћутљива и смирена, чекала да у мени сазри сазнање
да ћу и ја ускоро бити дио Постојања. (Тара, 11); Тако смо трајали (тако
су нaс Простор и Вријеме примили), године су текле као секунде...
(Тара, 22); Попут исплетене паучине, изаткане су мреже боја у простору
камена и шуме као дио вјечне игре Времена и Љепоте. (Тара, 81); Ja –
Тара, ријека само по називу и облику, одлучих се за Ријеч. (Тара, 10); Ја
долазим директно из Смисла. (Тара, 93); Пећине су предворје Таме.
(Тара, 80); За то вријеме ја сам доље у свом журном току низала
шумове, бљештала на мјесечини и радовала се тој свеопштој идили, том
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сједињењу Свега. (Тара, 81);... онда би све наједном било усмјерено
уништењу, са страховитим убрзањем у коме би се неизбјежно укрстиле
тачке Почетка и Краја. (Тара, 156);....када су успијевали да сједине
Идеју и Материју, ја сам се радовала и више од њих самих (Тара, 158);
Освјежен и опуштен,. изненада поче причу... о тихом неразумијевању
између Ње и Васионе. (16); У сваком случају, Добриловина је, поред
дивног излога свјетлости, живота и љепоте, постала и мјесто покушаја
људи да Небу, а и свему осталом, покажу ону своју љепшу страну, да
своју душу разастру до самог средишта Свега (50) и сл.
Будући да Тара као наратор себе представља и доживљава као
свевремену и авремену појаву, писац јој је у «друштво» довео сродне
«јунаке», појмове који представљају филозофске, метајезичке
категорије, истичући у писању те категорије великим словом, дајући им
тако стилистички статус мајускулних графостилема. Неупоредиво
највећи број мајускулних графостилема у овоме роману – а што
потврђују и сви напријед наведени примјери – служи за то да се њима
именују филозофске категорије, које подразумијевају «прапојмове»,
опште принципе, метафизичка начела свијета. То потврђују и примјери
«хомонимних» лексема које се пишу малим словом кад год се
употребљавају «некатегоријално», тј. када имају значење које носи
њихова апелативна употреба. Ево за потврду неколико примјера, у
којима «филозофско-некатегоријално» значење подразумијева писање
малим словом (које ћемо, то мало слово, при навођењу примјера болдом
истицати):
Нанизани један иза другога, подсјећали су ме на јато бијелих
лабудова које се запутило стазама љепоте... (Тара, 139); Да у мени није
инстинктивно прорадио ток материје, чинило се да би већ сљедећег
тренутка наступио слијед чији се исход није могао наслутити (Тара,
159); Умјесто поновне таме, дочекала ме мрежа боја (Тара, 14); Још
нико није написао мелодију водопада а вријеме је да то неко учини
(Тара, 77);... које се налази негдје у дубинама васионе. (Тара, 50); Отад
је мноме овладала радост као што јутарња свјетлост овлада простором.
(Тара, 18); У почетку је све то изгледало тако безазлено (Тара, 29);...гдје
се свака материја троши као да је од пјене (Тара, 47);... који се растура
једнако према утроби земље и недохватној куполи неба. Иза свега остаје
камен – он ће нас све надживјети. (Тара, 66) и сл.
Тек у међуодносу неграфостилемске и графостилемске вриједности истих лексема, уочава се и семантичка улога употребе великог
слова – том се употребом емфатички истиче једно од значења датих
лексема, и то оно општеупотребно најрјеђе: филозофскока-тегоријално
значење.
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И у роману Енглеска посла, како смо већ споменули, Мироје
Вуковић употребљава како курзивне тако и мајускулне графостилеме.
Курзивни глафостилеми су по правилу везани за синтагматске јединице.
За разлику од других двију у анализу укључених књига Мироја
Вуковића у овом су роману лексички курзивни графостилеми врло
ријетки. И готово сви курзивни графостилеми у овоме роману као
инваријанту као да имају семантичку компоненту «конспиративности»,
њима се готово деиктички упућује на познате а «неактуализоване»
ликове, ситуације или појмове. То значење «конспиративности»
потврђују готово сви курзивни графостилеми из овога романа, од којих
већи дио овдје наводимо:
Сав премријех. Није ли то, помислих, заиста Херцег засио на
Столици? А онда ми паде на памет да треба бјежати док ме то тамо
још није опазило, али сам скоро истовремено знао и то да немам ни
толико храбрости да томе тамо окренем леља, у страху да ми оно не
скочи за врат. (Посла, 35); Тада ми паде на памет да ни у најврелијим
својим еротским маштањима нисам помислио да би се љубав могла
овдје водити, на Столици која је сва отворена према небу. (Посла, 36);
Приче? И ја бих волио да јесу. Имаш ти прича и прича. (Посла, 51);...али
кад се овдје појавио, сви су однекуд знали да је друг одозго, скоро са
самог врха (Посла, 68); А заборављају да и пламен памти и да он у себи
носи слику свега. (Посла, 103); Они хоће, говорио је, да ме затворе у
своју верзију свега а каквог онда има смисла да ја будем у њој. (Посла,
110); Зато је Гавро Оташ позван горе, гдје му је речено: заврши с тим
тамо е ће бити белаја, по тебе понајприје. (Посла, 29) и сл.
Значење курзивних графостилема тако у роману Енглеска посла
подржава општи «дух» самога романа: слику новог комунистичког
доба, сву прожету осјећањем страха од «јавних тајни», чему је сагласна
и употреба курзивних графостилема. 8
А тој општој слици комунистичког времена припомаже и
употреба мајускулних графостилема у овоме роману Мироја Вуковића,
што готово самоочигледно потврђују сљедећи репрезентативни
примјери, у којима велико слово као маркер стилематичности истичемо
болдом:
Тако га је он задржао уза се иако су га одмах послије рата другови
из Комитета били планирали за неку другу, веома важну политичку
8

Само у два исказа – и то за исту лексему, за замјеницу ОН, када се њом с невјерицом
једном упућује на Херцега Стјепана, а други пут на Тита – Мироје Вуковић је за
графостилемско онеобичајење употријебио болдовано писмо: Наједном ме упита: је ли он
горе? (Посла, 109); Зар? А опет све мјерите Божјим мјерилима. Клањате се том вашем као
Богу. Колико ја видим, он има више него сам ја имао. (Посла, 154).
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функцију. (Посла, 14);...посебно откако сам озбиљно рачунао да ме
приме у Партију. (Посла, 16); Као млад Скојевац, будући Партијац, био
сам против мистицизма и сујевјерја (Посла, 19); Ту сам сазнао да је
прије рата био у затвору, у Лепоглави и Главњачи, да је био и у Москви
и у Интернационали. (Посла, 76);...онемогућава да се једном и занавијек
ослободимо прошлости и заблуда, опаке романтичне заокупљености
оним што смо Револуцијом дефинитивно поразили. (Посла, 81); Све у
свему, сасвим чиста ситуација за једног будућег партијца. (Посла,
122);...више не бих пристао да уђем у Партију. (Посла, 125); Висок
морал је основ наше идеологије и по томе се наша Револуција разликује
од других. (Посла, 42) и сл.
Ово нису једини, али су доминантни, мајускулни графостилеми у
роману Енглеска посла. Њима се, као што се види, именују
комунистичке «категорије», односно појмови иманентни комунистичком систему и учењу, што доприноси карактеризацији опште слике
времена комунистичке владавине.
Закључни изводи
У раду је извршена анализа стилско-језичких особитости три
прозна дјела Мироја Вуковића: збирке приповиједака Рам за причу о
Јакову, и два романа: Ја-Тара и Енглеска посла. У анализи су
«поредбено» разматране три језичко-стилске црте које се истовремено
јављају и инваријантним и варијантним цртама ових трију прозних
Вуковићевих дјела, а то су: а) типови говора и начини њиховог
преношења, б) доминантни тип стилематичне лексике, и в) доминантни
графостилемски поступци.
Сва три прозна дјела обједињава исти тип приповиједања:
приповиједање у првом лицу, тзв. ја-приповједачки поступак. Јаприповједач своје приповиједање битно различито реализује у наведена
три прозна Вуковићева дјела. У збирци приповиједака Рам за причу о
Јакову строго је диференцирана ауторска и приповједачка тачка
гледишта, док су те двије тачке подударне у романима Ја-Тара и
Енглеска посла. Због тога је доминантан тип говора у Раму за причу о
Јакову управни говор пренесен основним синтаксичко-правописним
моделом управног говора, у различитим његовим варијацијама – од
реплике дијалога до неправог управног или слободног неуправног
говора. Ауторски и нараторски говор су у том дјелу секундарније
постављени у односу на управни говор. У роману Ја-Тара готово да
Тара као ја-приповједач има статус свезнајућег приповједача, тако да је
сав роман саткан од ауторског и неуправног говора, док се тек
спорадично сусреће нпр. слободни неуправни говор. У роману Енглеска
посла доминира слободни управни говор – који придоноси утиску о
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јединствености, односно тематско-визуелној недјељивости типова
говора у овоме роману, чему је без сумње разлог то што и типови говора
треба да покажу компактност, кохерентност комунистичког система
који се њиме описује. Заправо, избор доминантног типа говора управо је
предодређен потребом за успостављањем језичкоструктурне аналогије
са типом стварности која се датим дјелима описује.
А тај разлог без сумње предодређује и употребу стилематичног
типа лексике у три анализирана прозна дјела Мироја Вуковића. У Раму
за причу о Јакову најстилематичнија је дијалекатска фоностилемски
маркирана лексика, чија је употреба предодређена циљем карактеризације ликова језиком. У роману Ја-Тара употребљава се искључиво
стандарднојезичка лексика, а унутар ње стилематичном се јавља само
фигуративна, првенствено метафорично употријебљена лексика. У
роману Енглеска посла, будући да је приповједач гимназијалац који је
кандидат за члана Партије, најстилематичнија је без сумње жаргонска
лексика, која као нови тип лексике на неки начин кореспондира с
комунистичким као новим временом.
Сва три анализирана прозна Вуковићева дјела карактерише и
употреба графостилематских језичких јединица. У сва три се јављају
курзивни графостилеми, са двама главним функцијама: а) да се
комуникативно нагласи значај датога садржаја, или пак б) да се потцрта
семантичка осложњеност графостилемски маркиране у односу на исту
немаркирану јединицу. По типу доминантних графостилемских
поступака два анализирана Вуковићева романа разликују се од збирке
приповиједака Рам за причу о Јакову. Збирку приповиједака од
графостилема карактеришу готово искључиво курзивни графостилеми,
док се у двама романима равноправно с курзивним графостилемима,
или чак чешће од њих, јављају и мајускулни графостилеми. Употреба
мајускулних графостилема разликује се при том у наведена два романа
– што је условљено прије свега њиховом тематиком – значењском
класом лексичких јединица ортографски маркираних употребом великог
слова: у роману Ја-Тара статус мајускулних графостилема по правилу
имају лексеме којима се у датим контекстима прибавља статус
филозофских категорија, док у роману Енглеска посла мајускулни
графостилеми служе за обиљежавање темељних комунистичких
појмова, који у наведеним контекстима готово да добијају статус
комунистичких «категоријалних појмова».
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издање, Крагујевац: Кантакузин, Београд: Рашка школа, 1998.
Тара – Мироје Вуковић, Ја-Тара, пето дорађено издање, Београд:
Свет књиге, Рашка школа, 2011.
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THE STYLISTIC-LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF
MIROJE VUKOVIC PROSE WORK
Summary

The paper includes the analysis of the stylistic-linguitsic characteristics
of three prose works by Miroj Vukovic, namely the collection of short stories
The Frame for the Story about Jacob, and two novels: I-Tara and English
things. The analysis was done ``comparatively`` of the three linguisticstylistic traits which simultaneously appear both in the invariant and variant
traits of these three prose works by Vukovic, namely: a) types of narration
and their way of transfer, b) the dominant type of the stylematic lexis, and c)
the dominant graphostylemic acts.
All the three prose works are united by the same type of first person
narration: First-person narration, so called Ich-Erzähler type of narration
which is realized differently in the abovementioned three works.
All the three works are also united by the stylematic lexis, whereas the
type of stylematicity is different in each work. In the The Frame for the Story
about Jacob the most stylematic is the dialect phono-stylematically marked
lexis, the use of which is predetermined by the aim of characterizing the
characters by language. In the novel I-Tara the standard language lexis is
solely used, and within it we note just figurative, above all metaphorically,
used lexis. In the novel English things the most stylematic is the jargon lexis.
All the three analyzed prose works by Vukovic are characterized also
by the use of grapho-stylematic language units. All the three works have
cursive grapho-stylemas, with two major functions: a) to communicatively
point out the significance of the given contents, or b) to underline the
semantic complexity of the grapho-stylematically marked versus unmarked
unit. By the type of the dominant grapho-stylematic use the two analyzed
novels by Vukovic are different from the collection of short stories by the use
of the majuscule grapho-stylemas.
Key words: Miroje Vukovic, other people speech, author`s speech,
direct speech, free indirect speech, stylematic lexis, dialecticisms, jargonisms
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О ИМЕНИЧКОЈ МОРФОЛОШКОЈ СИСТЕМИ У
ГОВОРУ СЕЛА ВРЕЛА (ЖАБЉАК)

Апстракт. У раду се дају морфолошке карактеристике именица у
говору села Врела. Својом свеукупношћу морфолошки систем именица
одговара главнини у дробњачком говору који је у основици Вуковог
модела српског књижевног језика. Одступања су углавном на нивоу
колебања у роду, деклинационим типовима и дистрибуцији падежних
наставака. Дијалекатски су маркантнија само одступања у употреби
појединих облика, али ни они не нарушавају источнохерцеговачки
карактер парадигме.
Кључне ријечи: именице, род, број, двородност, систем, стандард,
дијалекат, говор, парадигма,
1. Језерско-шаранско село Врела налази се на дурмиторској
језерској висоравни на шестом километру југоисточно од Жабљака.
Сјеверно од двије врелске коте Пирлитора и Црног врха је кањон ријеке
Таре, а средином Врела тече поток и одводи воду са педесетак врелских
извора и поточића у Тару.
2. На овом подручју живи српско становништво православне
вјероисповијести. Већина тог становништва се бави сточарством и
земљорадњом.
3. Врела су прво насељено мјесто на језерској висоравни. Ту је
основана прва језерско-шаранска школа. Некада главни каравански пут
и једини путни правац водио је из Пљеваља и Затарја преко Пирлитора,
средином Врела, преко Језера и Дробњачког корита до Никшића. Дуго
су Врела била централно село ове дурмиторске регије у којој су се
смјењивали и укрштали различити језички утицаји Затарја, Ускока,
Пиве и Дробњачког корита. На неки начин пирлиторско-ћиперовачки
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говорни тип са центарлним селом Врелима донекле је прелазни говорни
тип.
4. Дурмиторски говори су онај дио источнохерцеговачких говора
који припадају говорима сјеверозападне Црне Горе. О овим говорима
писали су Јован Вуковић 1 и Милија Станић.2 Јован Вуковић је имао
широко подручје за испитивање па је детаљније описао говор Пиве, али
се вриједни подаци могу наћи и за говор Дробњака. Недавно је
завршена, али не и публикована, монографија о говору Дробњачког
корита ( Михаило Шћепановић).
5. Још као студент пажљиво сам ослушкивао говор својих
земљака. Иако нијесам рођен у Врелима у њему сам свакога љета
боравио у родитељском дому и изворно познајем говор овог подручја.
Грађу сам на терену прикупљао по утврђеним дијалектолошким
критеријумима 2007, 2008. и 2009. године.
6. Из расположивог материјала издвојио сам за ову прилику грађу
о именицама да опишем њихов морфолошки систем. Тај систем
одговара главнини у дробњачком говору који је у основици Вуковог
модела српског књижевног језика.
Дајем преглед појединачних особина.
Напомене о роду и типу промјене именица
7. Именице које означавају бића имају и у овом говору, као и у
књижевном језику, изједначен акузатив с генитивом. Међутим, именица
брав је изузетак од овога правила. Она је схваћена као јединка, као дио
колектива, па је употребљен номинатив умјесто акузатива: Изгубио сам
најбољи брав, Украли су ми један добар брав, Јеси ли добио бар неки
брав.
8. Именице рат – рата, жар – жара, гар – гара, бол – бола, жуч
– жуча, ков - кова колебају се у роду и врсти промјене. Чује се, чешће
код старијих лица, са промјеном именица ж.р. на сугласник. Поред:
Првог рата упо јој велики жар, Бачила е велики гар, Имо е велики бол,
Болио га е жуч, чује се и: Имала е велику бол, Бољела га е жуч, Бачио
ми коњску ков.
9. Колебају се између м. и ж. рода и именице: чађ, брс, кувет,
прегрш(т), па се поред: Осто е велики чађ, Тражи велику брс, Нема
кувета у себе, чује: Остала е велика чађ, Тражи велику брс, Нема кувети
Јован Вуковић, Говор Пиве и Дробњака, ЈФXVII, Београд 1938-1939; Акценат говора Пиве
и Дробњака, СДЗб X,Београд 1940.
2
Милија Станић, Ускочки говор I и Ускочки говор II, СДЗб XX и СДЗб XXII , Београд 1974
и 1976.
1
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у себе, док се именица прегрш(т) чује само у облику ж. рода: Дај ми
двије прегршти соли. 3
10. Именице пилеж, ситнеж, трулеж чују се и овдје као именице
мушког рода4: Црни пилеж нема никаке обуће, Пакосни ситнеж не
треба у ови крш, Ћићери трулеж нас спопо, како их је и Вук забиљежио
у свом Рјечнику, док их је Јован Вуковић нашао у Пиви и Дробњаку као
именице женског рода. 5
11. Само у изузетним конструкцијама именица женског рода нада
јавља се као именица мушког рода и то: У Бога над, Нема над ни у кога.
Вуково над потврђено је и овдје. Вук у Рјечнику упућује наду на над.
12. Као двородна именица у овом говору јавља се и именица вече.
Она је најчешће у женском роду: ону вече, добра вече, једну вече, али се
јавља и у средњем роду: студено вече, добра вече.
13. Именица поди, ном. множ. мушког рода (поход – ходати
некуда) јавља се у акузативу множине мушког рода: у поде/ у поде и
акузативу множ. женског рода: У поди – иде у поди.
14. У основи топонима Подови и Пода у склопу Црна Пода је
именица под. У топониму Пода номинатива множине средњег рода
очуван је ''стари дуалски облик.'' 6
15. Именица дан има промјену као у књижевном језику: дан –
дана – дану – дан – даном, дани – дана, данима,...
Остаци некадашње промјене чувају се само у вези са називима
црквених празника: Од Лучина дне, до Аранђелова дне, о Савину дне, о
Никољу дне, па до Ђурђева дне. Чује се и форма дневи са значењем
„током дана“ у склопу дневи ноћи – Долазе дневи ноћи.
Именице мушког рода
а) Ј е д н и н а
16. Номинатив. – Именице са суфиксом –ен: камен, кремен,
пламен, грумен, прамен, за разлику од говора Пиве и Дробњака 7 и од
других јужних говора 8, задржавају суфиксалну морфему –ен, док се
За именице чађ, брс, прегрш(т), поздрав М. Станић каже: „Не може се рећи да су
искључиво м. рода“ (М. Станић, Ускоци, 175), док М. Пижурица констатује да су оне у
околини Колашина или искључиво ж. рода (прегрш(т), кувет) или искључиво м. рода
(поздрав) док је именица чађ дошла из књижевног језика која се тамо изговара чађа (Мато
Пижурица, Говор околине Колашина, ЦАНУ Титоград 1981, 129-130).
4
Тако их је забиљежио у Ускоцима М. Станић, Ускоци, 175.
5
Јован Вуковић, ГПД, 58.
6
Јован Вуковић, ГПД,53.
7
Јован Вуковић, ГПД, 53.
8
М. Станић, Ускоци, 71; М. Пижурица, Колашин, 188.
3
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именица грмен чешће јавља у варијанти грм. Све оне задржавају исту
основу кроз цијелу парадигму: пламен – пламена – пламену; али грм –
грма / грмена.
Стари номинативни облик ками сачуван је само у прилошким
изразима: ками нама, ками му у дом, ками зна ишта, ками њему, а
форма кам такође у изразима: Не мрда кам да пукне, Кам му у дом.
17. Чешће су варијанте у номинативу једнине: циган, чобан, Арап,
касап, Бугар од оних са суфиксалном морфемом –ин: Арапин, касапин...
Забиљежио сам само: Латин, Чивут и Лацман. И ове именице
задржавају парадигму са номинативном основом: Арап – Арапа –
Арапу...
18. Двосложне именице мушког рода на –о и –е са дугоузлазним
акцентом типа: Божо, Перо, Јоле, Ђоле, Ђуро, Тошо, Толе, Мишо, Бајо,
Мињо, Пуле, Вајо имају парадигму искључиво по првој врсти 9: Божо –
Божа – Божу – Божа – Божом ; Бајо – Баја – Бају – Баја – Бајо –
Бајом...
19. Овдје је само Радоје, Благоје, Радуле, Секуле без
алтернативних варијанти са завршетком Ø : е (Радул – Радуле) и Миле,
Момчило, Данио, Гаврило, без алтернативних завршетака о:е (Миле –
Мило).
Само је у употреби Василије, Ђорђије, Димитрије, Танасије без
варијанте са завршетком на –а: Василија, ... . И ова имена на –ије иду по
првој врсти. 10
20. Вокатив. – Именице са завршетком на сонант имају наставак –
у уколико су са дужином на последњем слогу односно испред сонанта р:
господару, вампиру, овчару, возару, каблару, фуњеру, али и: командиру /
командире, барјактару / барјактаре, а само наставак -у имају и
именице на –ијер: водијеру, косијеру, кумпијеру.
21. Код личних имена увијек је, међутим, наставак –е: Лазаре,
Радомире, Светозаре, Чедомире, Будимире, Мишуре, Петре, Митре.
Све именице са кратким вокалом испред сонанта р имају –е: царе,
ђевере, калуђере, с'евере, јаворе, путаре.
22. Једносложне и двосложне именице с некадашњим тврдим
основама д, т, б, в, л, н, г имају обично наставак -у: гаду, смраду, ладу,
јаду, базду, ату, гибету, милету, глибу, гарибу, браву, волу, малу, овну,
бријегу, снијегу.
Именице разматрам по Стевановићевој подјели на врсте (М. Стевановић, Савремени
српскохрватски језик I, Београд 1964, 185. и даље.
10
За разлику од СКЉ говора (Митар Пешикан, Староцрногорски средњокатунски и
љешански говори, СДЗб XV, Београд 1965, 146).
9
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23. Именице са завршецима на меке, или некадашње меке
сугласнике: ћ, ђ, љ, њ, ч и ш имају обично наставак –у: ђетићу,
братанићу, сестрићу, младићу, учитељу, богаљу, пријатељу, краљу,
кочању, пању, Радошу, кумашу, Мирашу.
24. Именице са завршетком на –ц у номинативу једнине најчешће
имају наставак –е: синовче, мачорче, јарче, мјесече, старче, кукавче,
мртваче, али само мрцу.
25. Именице с једносложном основом са завршетком на –ак и –ац
и непостојаним а имају вокатив једнак номинативу: петак, тетак,
мачак, патак, братац, мулац, мадрац.
26. Вокатив једнак с номинативом имају и властита имена на
самогласник: Марко, Станко, Секуле, Видоје, Ђорђије, као и све
именице које увијек имају дугосилазни акценат у вокативу мјесто
дугоузлазног у номинативу: Рако, Мицо, Саво, Ђоле, Јоле, Лале, брато,
гаро, зеко, благо.
27. Инструментал. – Процес колебања инструменталних
наставака -ом и –ем креће се углавном у границама књижевног језика.11
Њихова дистрибуција, некада условљена природом непосредно
претходног сугласника, оставила је трага у овом говору.
Репартиција –ом и –ем изгледа овако: Иза меких сугласника ћ, ђ,
љ и њ обично је –ем : прућем, кораћем, сестрићем, чекићем, понекад и
чекићом, ножићом, котлићом. У презименима доследно је –ем:
Шаулићем, Дурковићем; угођајем, крајем, боем (бојем), гноем (гнојем);
краљем, маљем, камењем, грањем.
28. Иза некада меких сугласника ч, ж, ш наизмјенично се јављају
–ом и –ем: лучом / лучем, плачом / плачем, ковачом / ковачем, играчом /
играчем, кључом / кључем, обручом / обручем, мужом / мужем, ножом /
ножем; међашом / међашем, мишом / мишем, кршом / кршем, Урошом /
Урошем, Јагошом / Јагошем.
29. Именице на –ем, посебно двородне, у инструменталу имају
наставак –ом: пилежом, ситнежом, крпежом.
30. Иза сугласника ј забиљежио сам много чешће –ем: борјем,
краем, чаем, гноем, боем, зноем, лоем, ређе: белајом, Мијом.
У Врелима је само: Благоем, Милоем, Драгоем, Радоем,
Вилотием.
Код именица са дужином испред ј сачуван је наставак –ем:
догађаем, обичаем.

11

М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик, 191-198.
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31. Иза некада, у неким случајевима, умекшаних сугласника ц и р
на крају основе наставак за облик је –ем (иза ц скоро редовно, а иза р
знатно ређе): сунцем, правцем, ловцем, коцем, концем, оцем, палцем,
зецом, кецом, кепецом.
Колебање између –ом и –ем имамо у случајевима: магарцом /
магарцем, јарцом / јарцем, јунцом / јунцем.
32. Наставак –ом биљежим доследно иза тврдих сугласника д, т,
л, н, в, п, б, м: гадом, идиотом; рбатом, братом, прутом; волом,
соколом; сином, каменом; црвом; трапом, зубом, грабом; друмом;
јунаком, другом, али путем (Идем путем) и путом (Сједим под путом).
И именице мушког рода на –е са основом на –л типа: Јоле, Вуле,
Гале, Миле у инструменталу једнине имају наставак –ом: Јолом, Вулом,
Галом, Милом.
33. Доследно наставак –ом имају именице са завршетком
номинативне основе на сугласнике с, з: мирисом, носом, косом,
баљемезом, млазом, мразом, возом, баксузом, јазом.
б) М н о ж и н а
34 Номинатив. – Као у говору Пиве и Дробњака и осталим
штокавским говорима једне именице имају увијек уметак –ов -/-ев-,
друге се јављају без уметка, а треће и са уметком и без њега.
а) Увијек се јављају са уметком –ов-/-ев-: носови, листови,
прутови, скокови, другови, возови, кровови, краљеви, лавови, ратови,
торови, волови, бакови, богови, послови, робови, гробови, судови,
слапови, радови, ладови, болови...
Само са уметком –ов- јављају се именице са основама на некада
меке сугласнике ч, ж, ш: зечеви, кључеви, грошеви, кнежеви, док се иза
такође некада меке скупине шт јавља само –ов-: приштови.
Неке од наведених именица поред множинских облика имају и
облике збирних именица: плас(т)- плашће, прут – пруће, сноп – снопље,
гроб – гробље, лис – лишће. Именица роб –робље (чељад) нема множину
већ се узима колективна именица робље (фамилија): Шта имаш роба?
Имам четири - пет роба.
б) Без проширења основе јављају се једносложне именице: зуби,
црви, мрави, људи, прсти, гости, Саси, Руси, Грци, коњи, пости...
У ријетким случајевима са помјереним значењима неке од
наведених именица јављају се и са уметком: пости / постови, зуби /
зубови (зубови на грабуљама).
в) Напоредну употребу дужих и краћих облика биљежим у
следећим случајевима: вуци / вукови, миши / мишеви, брци / бркови,
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двори / дворови, крши / кршеви, сати / сатови (у значењу справа), суди /
судови (посуђе). Дуже форме: ђакови, данови, бравови (брав), које
биљежи М. Станић у Ускоцима, нијесам чуо у Врелима ни у сусједним
језерско-шаранским селима.
-Именице са једносложним основама: старци / старчеви, јарци /
јарчеви, колци / колчеви, палци / палчеви, јунци / јунчеви, шанци /
шанчеви.
-Именице са вишесложним основама: бусени / бусенови, лежаји /
лежајеви, јаблани / јабланови, обади / обадови, ђевери / ђеверови.
г) Репартиција варијанти –ов- и –ев- извршена је у овом говору
као што је извршена и код вокативних наставака –у и –е. Инфикс –овупотребљава се углавном иза тврдих, а –ев- иза данашњих меких и
некада меких сугласника. Највећа колебања су иза очврслих сугласника.
35. Генитив. – У генитиву множине забиљежио сам три наставка:
Најобичнији је наставак –а: синова /синова, листова, возова,
снопова, пластова, прутова, другова, гробова, динара, мрава, црва,
зуба.
У овом говору и осталим дробњачко-ускочким говорима и говору
околине Колашина уз квантификативне конструкције, конструкције с
бројевима и прилозима обично су краће генитивне форме: стотину
грда, Било е пе-шес роба, Четири-пет грда, десет друга, седам брата,
Има десет роба, Било е осам гроба, пет свата.
-сасвим риједак –и: људи, сати, мјесеци, секунди, прсти / прстију,
гости / гостију, нокти / ноката / ноктију,
- Наставак –у/-ју се јавља само у примјерима: ноктију, прстију,
гостију мада су први и други примјер обичнији с наставком –а: Урадићу
то са своие десет ноката, пет прста на руци.
9).

Остатак старе двојине биљежим 12 у топониму Пода од под (в. т.

36. Акузатив. – У акузативу множине именице нокат и гас имају
акузатив као и генитив по I и IV врсти: Зашло ми за нокти, Очисти
нокте, Дочекиво е гости, Доведи госте.
37. Датив - Инструментал – Локатив. – Стање је као у
књижевном језику и у осталим дурмиторским говорима, говору Пиве и
Дробњака и Ускока. Поред редовног наставка –има биљежим –ма само
у примјеру: коњма (Ваздан је доносио коњма да једу, С коњма е пошо у
дрва, Све е доћеро на коњма).
12

Ј. Вуковић, ГПД, 53; М. Станић, Ускоци, 186.
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Именице средњег рода
38. Именице средњег рода на –ије заступљене су у повећаном
броју у овом говору, као уосталом и у дробњачко-ускочким говорима. 13
Ове глаголске именице обично означавају носиоце особине, везују се за
физичке недостатке лица и имају чешће „наглашену афективну
нијансу“. Биљежим: згибеније, усеченије, кастиганије, мученије,
награђеније, патеније, приказаније, поруганије, самаштеније,
привиђеније, преображеније.
Већи број ових именица имају множину: поруганија,
преображенија, патенија,...и дативни наставак –ама, као што биљежи и
Јован Вуковић за говоре Пиве и Дробњака: 14 наказанијама,
чудовенијама, самаштенијама.15
39. Именице средњег рода са основом на палаталан сугласник или
некада мек сугласник редовно имају у инструменталу једнине наставак
–ем: пољем, дрвљем, сунцем, кољем, борјем, огњиштем, прућем и сл.
40. У генитиву множине код именица средњег рода на –ство
чешћи су облици без непостојаног а: браство – браства,
побратимство – побратимства, кумство – кумства, убиство –
убиства, поред ређег: убистава кумстава, брастава, побратимстава и
сл.
41. Обавезно проширење основе је у примјерима: пиле – пилета,
јагње – јагњета, штене – штенета, крме – крмета, пашче – пашчета,
сисавче – сисавчета, рањче – рањчета, копиле – копилета, буре –
бурета, дрво – дрвета, рамо – рамена.
Без проширене основе чује се: звонце – звонца, гвожђе – гвожђа,
уво – ува, као и у говору Пиве и Дробњака. 16
- Колебање између парадигме без проширене основе и оних са
проширеним основама биљежим у примјерима: уже – ужа / ужета,
писанце – писанца / писанцета.
42. Наизмјенично се употребљавају у ном.- акуз.: рамо и раме
(Ставио га на раме / на рамо, Диго га на рамо, Ударио га у раме.). У
осталим падежима је као у именице племе: рамена, рамену...
43. Овдје се не јавља однос говедо – говечета већ говече говечета, а у множини: говеда – говеди – говедима као и у осталим
дурмиторским говорима. 17
Ј. Вуковић, ГПД, 54; М. Станић, Ускоци, 187.
Ј. Вуковић, ГПД, 54.
15
У Колашину је –ем (М. Пижурица, Колашин, 122)
16
Ј. Вуковић, ГПД, 54.
17
Ј. Вуковић, ГПД, 54; М. Станић, Ускоци, 206.
13
14
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44. Као парадигму именица типа село – села биљежим и за
именице: пуце – пуца, срце – срца, јаје –јаја.18
45. Именице јагње – јагњета – јагњад и теле – телета – телад
имају множинске облике збирних именица у дат. инст. и лок. на –има
као у именицама типа село: јагњадима, теладима.
46. Овдје се могу чути и облици са проширењем –ес- па поред:
небо – неба, чудо – чуда, чести су и облици: небеса и чудеса (Јутрос
облаци про небеса, Причај чудеса).19
Именице женског и мушког рода на -а
47. У овом говору именице типа ујна – ујне – ујни изгубиле су
придјевски облик и промјену, а именице типа: млада – младе – младој,
женска – женске – женској, весела – веселе – веселој (сеоска игранка)
ту везу су сачувале.
48. Именица гусле – гусала – гуслама је задржала у номинативу акузативу форму на –и: гусли – Узе гусли па запјева, Видиш ли оне гусли
ђе висе.
49. Вокатив једнине особних именица на –ица има наставак –а и
нема као у књижевном језику диференцијације именица жен. и муш.
рода типа: Милице и Радојица. 20 Овдје је увијек: Марица, Станица,
Милоица, Перица, Јелица итд. Остале вишесложне именице на –ица
типа јадница добијају –е: кукавице, јаднице, сестрице.
-Двосложне именице с кратким основним слогом или
дугосилазним акцентом имају –а: стрина, ујна, заова, тетка, баба.
Исти наставак имају и именице: мама и тата.
-Именице с дугоузлазним акцентом у номинативу једнине
хипокористичког значења имају –о: снашо (снаша), тето (тета), бако
(бака). И друге именице с истим акцентом иду по типу: тета – тето,
јадо- јадо; и именице: мајка и сна : мајко и снао, па затим имена ствари,
животиња и апстрактне именице: кућо, козо, срећо и именице: заово,
одиво, рођако, сестричино, јетрво, што одговара стању у дурмиторским
говорима.21
50. Нијесам забиљежио примјера гдје се у ген. множ. ових
именица јавља наставак –и, али сам забиљежио више именица које
немају непостојаног а, а у књижевном језику имају наставак –и: сумња,
шетња, плашња, радња, пометња.
Без проширења –ет- ове именице биљежи и Ј. Вуковић, ГПД, 54.
Именице са овим проширењем у Паштровићима су, на примјер, пришле именицама I
врсте (Миодраг Јовановић, Говор Паштровића,Универзитет Црне Горе 2005, 285. и 296).
20
М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик, 233.
21
Ј. Вуковић, ГПД, 56- 57; М. Станић, Ускоци, 202- 203; М. Пижурица, Колашин, 123.
18
19
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У именица са сугласничком групом шњ на крају основе,
непостојано а најчешће разбија ту групу: трешања, крошања, вишања.
Међутим, именице с дугоузлазним акцентом и сугласничким
групама шњ и жњ на крају не разбијају те групе непостојаним а те се
чује: ношња, мржња, прошња, ташња, грижња.
- Именице које у сугласничкој групи на крају основе као први
имају сугласнике в, л, р, љ, м, н, љ, ј не разбијају ту групу непостојаним
а: двоцијевка / двоцијевка, касарна / касарна, казаљка / казаљка, замка /
замка, писаљка / писаљка, свираљка / свираљка, црњка / црњка. Мањи је
број са разбијеном групом: ђевојка – ђевојака, карта – карата, овца –
оваца, пловка - пловака, мачка -мачака, кучка – кучака.22
Ако је, међутим, на другом мјесту неки од сонаната, онда се
обично јавља непостојано а: зуква – зукава, сабља - сабаља, зубља –
зубаља, жетва – жетава, буква – букава, смоква – смокава, локва –
локава.
51. Као и у пивско-дробњачким говорима јавља се и овдје у
устаљеним квантитативним изразима код именица година и стотина и
генитив без наставка: 23пе стотин година, пе стотин коза и оваца.
Овдје се чују у ген. множ. остаци старих дуалских наставака: ногу,
руку – Дошо празник руку. Озебо е с ногу.
Именице женског рода на сугласник
52. Именице мати и матер мјесто мајка ријетко се овдје
употребљавају. Уколико се и употребе, онда је то обично у псовкама и у
пејоративном значењу (Матер ти твоју).
Увијек је овдје од именице кћи: шћер – шћери. Нијесам чуо ни
варијанту ћер – ћери коју биљежи Јован Вуковић за говор Пиве и
Дробњака. 24 (Узо му шћер, Иде с мојом шћери, Срећан је у шћерима).
53. Именице: кокош, уш, кост, прси чешће се јављају са и, а само
спорадично од старијих основа биљежим и –ју: кокошију, ушију,
костију, прсију 25. Овај наставак се, међутим, чује код именица: мишљу и
смрћу, као и крвљу, и у прилогу ноћу – Ноћу ништа не види, али у
значењу именице имамо ноћи – Остаћемо данас до ноћи.

М. Пижурица, Колашин, 124.
Ј. Вуковић, ГПД, 57.
24
Ј. Вуковић, ГПД, 58.
25
У Колашину није забиљежен ниједан примјер с наставком –ију (М. Пижурица, Колашин,
126), за разлику од говора Пиве и Дробњака и источнохерцеговачких говора гдје је, истина
ређе, овај наставак забиљежен (Ј. Вуковић, ГПД, 52; Асим Пецо, Говор источне
Херцеговине, СДЗб XIV, Београд 1964, 128).
22
23
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54. Наставак и у инструменталу једнине увијек је у примјерима:
зоби (Наранио га са зоби) и соли (Има ћесу са соли).

Закључак
55. На основу спроведених истраживања може се рећи да
морфолошки систем именица у говору Врела одговара главнини у
дробњачком говору који је у основици Вуковог модела српског
књижевног језика. Одступања су углавном у појави двородности,
колебања у врсти промјене и у дистрибуцији падежних наставака.
Колебају се између мушког и женског рода, односно у роду и
врсти промјене именице типа: рат, жар, гар, чађ, бол, жуч..., а именица
брав схваћена је као јединка, као дио мноштва, па се умјесто акузатива
употребљава облик номинатива (Украла брав).
Као двородне именице мушког и женског рода овдје се јављају и
именице нада и над (нема наде и у Бога над), а као именица женског и
средњег рода вече (ону вече, студено вече). Изузетно, само у акузативу
множине мушког и женског рода чује се именица поди (у поде и у поди).
Без суфикса –ен јављају се само именице грмен и камен (грм, ками
/ кам), а све задржавају исту основу кроз цијелу парадигму (пламена,
грмена, камена). Обичнији је, међутим, облик номинатива без
суфиксалне морфеме –ин (циган, касап, Арап). Та основа остаје кроз
цијелу парадигму (циган – цигана, цигану...).
Искључиво се чују по првој врсти именице типа: Јоле и именице
на –ије типа Димитрије.
У вокативу једнине, као и у књижевном језику, извршена је,
додуше, не доследно, у зависности од природе основинског сугласника,
репартиција наставака у и е код именица мушког рода. Иза сонанта р та
репартиција зависи од акцента, односно дужине претходног слога
(овчару, господару; ђевере, јаворе).
Није, као у књижевном језику, извршена диференцијација у
вокативу једнине именица мушког и женског рода на –а (Радојица,
Аница).
Дистрибуција инструменталних наставака у мушком и средњем
роду –ом и –ем и множинског уметка –ов и –ев извршена је у овом
говору углавном као у стандардном језику. Овдје ваља истаћи да су
колебања једино иза очврслих сугласника и иза сонанта р (носеви /
носови, кршеви, дворови).
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Од осталих множинских наставака ваља посебно истаћи да су у
генитиву код именица мушког рода, као и у стандардном језику,
уобичајени наставци а и и (синова, људи), а –у/-ју само спорадично
(ноктију, прстију, гостију) и то код прве двије само каткада поред
обичнијег наставка –а. Код именица женског рода репартиција
наставака – и и –а, као и непостојаног а - извршена је са изразитијом
фреквенцијом наставка –и него што је то случај у књижевном језику уз,
разумије се, појединачна одступања и присуство генитива без наставка
уз квантитативне изразе (пе стотин коза).
За разлику од сусједних говора колашинског подручја,
регистровао сам у овом говору и акузатив множине гости и нокти (за
гости, за нокти).
Непозната је, за разлику од истих тих говора, једнакост генитива и
локатива с предлогом по. И овом особином овај говор се диференцира
од говора Роваца и Мораче гдје се говори Иде по ливада, Иде по
доктора.
Овдје је увијек кћи / кћер, за разлику од пивско-дробњачких
говора, гдје се јавља и ћер, док се именице мати и матер
употребљавају само у псовкама (Матер ти твоју).
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ON THE NOUNS MORPHOLOGICAL SYSTEM IN
VILLAGE VRELA DIALECT (ŽABLJAK)

Summary
In the paper, the morphological characteristics of nouns in the village
Vrela are described. By its totality, the morphological nouns system
corresponds to the main stream in the dialect of Drobnjaks, which is in the
basis of the Vukovian type of serbian literary language. The deviations are,
generally, on the level of oscillations in gender, in types of declension and in
distribution of case endings. From the dialectal point of view, only the
deviations in the usage of particular forms are more visible, but even they do
not disturb the East-Herzegovian nature of the declension.

Vladimir Ostojić
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Миро Вуксановић

ДУРМИТОР И ДУРМИТОРЦИ У
ВУКОВОМ РЈЕЧНИКУ ИЗ 1852.

Српски рјечник Вука Караџића, знатно више од других речника,
истовремено је темељна лексикографска и темељна књижевна збирка.
Осим објашњења, донетих и на латинском и на немачком језику,
највећи део Рјечника чине књижевни примери. У њима се стиховима и
свим прозним жанровима усмене књижевности, потом приповијес-тима
(како је Вук назвао своје саставе уз поједине речи), тумаче појмови,
појаве, називи, митови, догађаји, обичаји. Тако је Вуков Рјечник и
антологија и енциклопедија и азбучни роман и предак романа-речника и
романа о речима у савременој српској литератури. То је запазио Јован
Делић, пре двадесетак година, у књизи Традиција и Вук Ст. Караџић,
показујући да се Рјечник, у прстеновима, скоковито и тематизовано,
може читати на различите начине, с почетком од сваке речи у њему.
Тако се добијају занимљиви портрети историјских и митских личности,
као и портрети места, крајева, доба. За овај скуп издвојен је један
пример таквог читања.
Одабрали смо из Вуковог Рјечника, из другог издања са педесетак
хиљада речи, објављеног у Бечу 1852, само она места, у одредницама и
објашњењима испод њих, где се помињу Дурмитор и Дурмиторци, са
жељом да се књижевним знаковима наговесте и предео и људи у њему.
Одабране речи, по азбучном реду, лако је наћи у сваком издању
Рјечника из 1852. Зато нећемо наводити странице. Као што нећемо
истраживати одакле су стихови и објашњења испод одабраних речи. То
је леп посао за другу прилику.
Средишна реч је, наравно, Дурмитор. Вук је дао реченицу о
митској висини коју сви знамо, али не увек да је то писано осведочено
вероватно најпре код Вука:

Дурмитор и Дурмиторци у Вуковом Рјечнику из 1852.

„Гдјекоји приповиједају да се у Херцеговини говори за Дурмитор
да је небеска соха, т.ј. да је тако висок да небо држи”.
Одмах смо у легенди, у архајској дубини, у магнетима предања.
Осим тога, испод имена Дурмитор, Вук је навео:
„Пирлитору према Дурмитору”.
„Већ бијело брдо Дурмитора
Окићено ледом и снијегом
Усред љета како усред зиме”.

Стихови су из песме „Женидба краља Вукашина”, с почетка. Опис
је стваран, сликовит, очигледан.
Испод Дурмитора, са свих његових страна, по азбучном поретку,
у Српском рјечнику, јављају се: Буковица, „ријека у Дробњацима”,
Горанско, „село у Пиви”, са стиховима:
„Док изађе на равно Горанско
А под кулу Николице кнеза”.
„Како ли је пао на Горанско”;

Добриловина, „намастир у Херцеговини (може бити да је сад и
пуст)”, Довоља, с друге стране Таре, с истоветним описом, јер је Вук
готово редовно помињао да су манастири можда пусти и често тражио
старе књиге из њих, као што због познатих историјских разлога увек
пише да је дурмиторски крај у Херцеговини, јер је делом припојен
Црној Гори 1859, а у целости 1878. Уз Довољу има и стих:
„У Довољу близу горе Црне”.

Вук пише Дробњак, Дробњаци, с удвојеним именом и значењем
(предео, становници), у првом примеру да је то „von Пива”, а у другом:
„Дробњаци су безумни јунаци”.

На више места, као код Буковице, помиње Дробњак, али нема
Петњице. Посебну одредницу нема ни Тршић, али се појављује у
објашњењима и примерима двадесетак пута. На насловним странама
својих књига Вук је истицао, на српском и на немачком, да је „од
старине Дробњак из Петнице”, па је, вероватно, сматрао да је то
довољно.
За Дужи каже да је то „намастир у Херцеговини” (што и јесте, код
Требиња), али још и „некако мјесто ондје”, с два десетерца (навешћемо
их касније) из песме о убиству Смаил-аге Ченгића. Вук није разумео да
су Дужи у Дробњаку. Има таквих (географских) превида на више места.
Ивница је у Рјечнику „планина у Херцеговини (у Дробњацима)”, а
то је данашња Ивица с лепим тунелом. Очигледно да је по иви (по
ивљацима или по тиси) добила име Ивница па се касније једно слово
изгубило. Додуше, она и јесте ивична дурмиторска планина, тако се
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гледа, али некад и око превари. Јавиће се Ивница и у стиховима о
дробњачком војводи, у даљем излагању.
Садашња морачко-ускочка планина Јаворје, одавно без јаворја,
код Вука је „планина између Дробњака и Мораче”, са сликом:
„Од Јаворја зелене планине”.

За Језера бележи да је то „поље у Херцеговини близу Дурмитора”
и бира три стиха:
„Рано рани у лов на Језера”.
„Изведи је на Језера равна”.
„Синоћ паша на Језера паде”.

Лако се препознаје да пирлиторски војвода иде у лов, да
скадарски краљ води војску и да је реч о настанку имена Пашина вода.
Вук под речју око има:
„Здраво Турчин на Језера дође,
На Језерим’ око учинио”.

Зна се шта је женска рука, ножем, ноћу, под шатором, крај воде, у
заштиту части, учинила.
За Вука је Капа мало померена „планина у Херцеговини између
Дробњака, Мораче и Колашина”. „Чији чобани у прољеће с овцама
наврх Капе уграбе, они пасу планину оно љето”.
„Док од Капе пукоше громови”.

Крново ћемо оставити Лопушини, а Лола је „планина у
Херцеговини”:
„Изиђоше на Лолу планину”.

Мљетичак је Млетичак. Опеван после догађаја из 1840. о којем је
Вук објавио три верзије, описао у уводу, сасвим верно Смаил-агино
убиство с његовом пратњом и додао да има још четири примера по
начину: опет исто али друкчије. Записује да је Млетичак „поље у
Дробњацима у Херцеговини ”, с наговештајем
„Ето аге сјутра Смаил-аге
На Млетичак на поље широко”,
с глаголом безумити (варати, заваравати):
„Да отиде у село Млетичак,
Да безуми Ченгић-Смаил агу,
Да окупи младе Морачане”,

с речима обезумити и онђен, с два пута испуњеним обећањем:
„Ја ћу аги на Млетичак поћи,
Ја ћу агу обезумит’ онђен”.
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Пива се јавља на више места, као област и као манастир, потом
Пивљанка у стиху:
„Он ми вата Пивљанке Српкиње”,
Лисина, „мјесто у Пиви”,
„И Аџијћа кнеза из Лисине”,

Црквице „у Херцеговини између Таре и Пиве као кнежина, у којој
има људи и Турскога и Хришћанског закона”.
Пиритор је Пирлитор, „у Херцеговини зидине од старога градића,
за који се пјева и приповиједа да је у њему сједио војвода Момчило, ујак
Марка Краљевића, и да га је ондје убио краљ Вукашин”.
„Те је шаље на Херцеговину
Бијеломе граду Пирлитору”.

Сињаевина је „голетна и безводна велика планина у Херцеговини
између Колашина, Дробњака и Мораче”.
„Наша Тара не боји се Турскога цара:
Мутна тече Тара валовита”.

Тушина је испод речи надесити, побратимство и саћи:
„Јели мајка родила јунака
А данас га срећа надесила
У Тушину ђе пијемо вино.”
„Оди тамо до Тушине пођи
А до куле Церовић Новице,
Од мене му богом побратимство”.
„Анђелија сиђе у Тушину”.

Под одредницом презиме Вукова је реченица:
„Мени је приповиједао знатни поглавица за Карађорђијева
времена Младен да је он старином из Дробњака из села Тушимње од
Церовића, али се звао по оцу Миловановић”.
Вук у Рјечник није уписао мајку Јегду и оца Стевана, али окупља
Караџиће, испод речи Ивница, пут, разбити и те:
„Сан уснила љуба војводина,
Анђелија Стоја Караџића,
Ђе вас Дробњак магла притиснула
Са Ивнице високе планине”.
„Пут бијеле куле Караџића”.
„А кад виђе Караџићу Шујо
Ђе Новицу разбити не може”.
„Гледај брате, Кандићу Васиљу,
На дорату онога јунака,
Те је на нас загон учинио”.
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Због броја слогова скраћено је име војводе Стојана Караџића који
је погинуо у Пиви 1805. Водио је дробњачки устанак, а у звању га
наследио војвода Шујо, удружен са сенатором и баном Новицом
Церовићем, на Мљетичку и другде. А Васиљ Караџић, по мајци Кандић,
видео је јунака на дорату и јунака убио. И Мирко Алексић (који је на
Мљетичку посекао Смаил-агу) јавља се под својим старијим
презименом и чином перјаништво:
„А соколу Дамјановић Мирку
Њему дао дуго перјаништво”.

И четврти јунак преко кога је Његош покренуо припреме за
догађај на Мљетичку, за пут у коначно ослобођење дурмиторског краја,
у освету Грахова 1836, брата и осталих Петровића, ушао је у Српски
рјечник:
„А ти ајде у широке Дужи
Билој кули Ђока Маловића”.

Нема надимка Бандула што га је отац Вуковог оца носио, али има
− Туро, „мушки надимак” најближег сродника ускочког капетана који је
на Стругу погинуо 1830:
„А дозива Вујачића Тура:
А мој синко Вујачића Туро”.

Под речју презиме, у Вуковој „приповијести”, међу прези-менима
„која нијесу од крштенијех имена” убројано је и Гаговић, а испод
читлука је сведоџба:
„Тако је н.п. у Рађевини у селу Брасини био неки поп Петар (од
старине Гаговић из Пиве, али су га ондје због особите хитрине и
плахости звали фишеком и фишековићем), који је једнога Турчина на
путу тукао наџаком, а на једнога је код манастира Троноше пуцао из
џевердана, па му опет нико ништа није смио учинити, јер је Брасина
била читлук Ибрахим-аге Видаића”.
Не би ваљало да немамо овакав пример Вуковог приповедања, али
тек долазе најлепши редови, о тројици најлепших ликова, епских и
дурмиторских. Трагични требјешки Ускок, с истим стиховима испод
речи злиће и крвопролиће, из Вукове песме „Јунаштво и смрт Лопушине
Вука”, опеван је и уз називе Крново и озими:
„И ту виђе Лопушина Вуче
На Крново да бит’ ништа не ће
А од злића и крвопролића”.
„Долазио на Крново равно”.
„Докле сађе на равно Крново,
А ту Вуче паде на даниште

У засеље у ражи озимој”.
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Под венцем одредница Кобиља глава, љубити, мектербаша,
минути, пивљански, сјести, сретилац и старосватити сплетен је венац
Бају Пивљанину:
„Ал’ то гледа Бајо и Лимуне
Са стијене из Кобиље главе”.
„Чудна чуда Пивљанина Баја,
Чудно ли га господари љубе”.
„Чала сада паше мектербаше!
На срамоту Бају и Лимуну”.
„Отлен Бајо у Заљути мину”.
„Ао Бајо Пивљанско копиле”.
„А уз Баја сједоше ђевојку”.
„Оно није од Пераста Бајо,
Него наши брзи сретиоци”.
„Старосвати Пивљанина Баја”.

Требало би у засебном огледу, поступно, стих по стих,
претражити колико је у Српском рјечнику десетераца из песме
„Женидба Краља Вукашина”. Неке смо пренели о Дурмитору и
Пирлитору, а нашли смо још, чак и непостојећи стих „Кад Момчило под
Пирлитор дође” (ако није из необјављене варијанте), испод речи (с
понеким Вуковим тумачењем): Бојана, жура, „приповиједа се да је
краљ Вукашин такав био”, Јабучило, („име коњу Момчилову”), маслина,
Момчил, очи, („у пјесми) сабља са очима”, Скадар, чиле и џеба:
„У бијелу Скадру на Бојани”.
„Мудар бјеше војвода Момчило”.
„Књигу пише жура Вукашине
Те је шаље на Херцеговину”.
„Момчил има коња Јабучила,
Јабучила коња крилатога”.
„Све порасле смокве и маслине”.
„У Момчила сабља са очима”.
„Град градила Скадар на Бојани”.
„Ти ћеш ласно чилу виђет’ крила”.
„Тад ће чиле попуштити крила”.
„Што Момчилу таман џеба била,
Краљ се под њом ни дигнут’ не може”.

Нисмо увек истраживали из којих песама су стихови. И без тога је
уочљив Вуков поступак који досеже идеални речник како га желимо и
замишљамо: у два дела, лексикографском (по строгим научним
мерилима) и књижевном (у антологијским примерима као објашњењима); из две руке – лексикографа и антологичара. На овом малом,
дурмиторском, узорку обе руке има Вук. Једну му је држао Даничић, а
другу Копитар. Познато је како су помагали, али је Вук из својих
антологијских збирки усмене књижевности узимао примере. У овом
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случају највише их је из песама о женидби Краља Вукашина, јунаштву
Баја Пивљанина, о смрти Смаил-аге и погибији Вука Лопушине. Бољих
десетерачких песама о Дурмитору и Дурмиторцима и није могао наћи.
Ако скрајнемо лепоту стихова и описа испод одабраних речи о
Дурмитору и Дурмиторцима из Српског рјечника Вука Караџића, ако
такву анализу покријемо очигледним сликама које заводе, ако у њима
наслутимо целину књижевну у незамењеном српском лексикограф-ском
делу, ако по страни оставимо податак да је то књига пред књигама у
новијој литератури народа који је ту књигу смислио, на три наречја
(што се не истиче довољно), ако склонимо расправу о сродностима
дурмиторског и јадарског говора, петњичког и тршићког, у Вуково доба,
о тадашњем источнохерцеговачком дурмиторском говору као основи
савременог књижевног српског језика, ако, дакле, занемаримо слогу и
разлазе, ако саберемо само имена места и људи из дурмиторске области
у Вуковом Српском рјечнику, из другог и удвострученог издања, тамо
ћемо наћи Буковицу, Горанско, Добриловину, Довољу, Дробњак и
Дробњаке, Дужи, Дурмитор, Ивницу (данас: Ивицу), Јаворје, Језера,
Капу, Крново, Лисину, Лолу, Мљетичак (као Млетичак), Пиву,
Пирлитор, Сињаевину (без ј), Тару, Тушину, Црквице, потом Војводу
Момчила с Јабучилом, Баја Пивљанина с његовим Лимуном, Тура
Вујачића, попа Петра Гаговића из Рађевине, Мирка Дамјановића
(Алексића), Ђока Маловића, Караџиће – Анђелију, Васиља, Стојана и
Шуја, Вука Лопушину, Новицу Церовића, Карађорђевог војводу
Младена а сина Милована Церовића, кнезове Николицу са Горанска и
Аџијћа из Лисине, и још понекога, и још понешто, готово све тамошње
историјско пре Вука, до половине деветнаестог века, до изласка
Рјечника у Бечу. За ту књигу је речено да је најбоља од свих
досадашњих на српском језику. Од те књиге настају друге књиге. Она се
обнавља када се дели по стручним и уметничким целинама. А не може
се исушити и дочитати. Бити у таквој ризници значи живети док је
језика на којем је написана. Зато су Дурмитор и Дурмиторци добили
заслужену привилегију.
Међутим, нисмо овако покупили све дурмиторске знакове у
најбогатијој Вуковој збирци. Може нам се у наредном читању отворити
код речи левер, а то је ”војник који има царску плату”, са стихом:
„И четерест од града левера”.

Зар Дурмиторци не иду на Левере и зар не говоре – Левер Тара?
Може се велика Вукова књига отворити код речи шарило с
клетвом:
„Сачувао те Бог од шарила Бјелопавлићског и руба
Дробњачког, од башине Чевске и дивљине Цуцке”. У загради
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је Вук поручио: („реку Црногорци у шали”), а иза заграде –
„Башина је као бах и ршум”.

Зар не видимо да је популарна војводска здравица са цетињског
двора заправо промењена и књажевском лукавошћу подешена
набрајалица знатно раније настала у црногорским кућама?
И још, за крај. Вук је на свом примерку Рјечника из 1852, на
маргинама, дописивао речи и њихова значења што их је накнадно
добио. Тако је оставио три речи и поред њих напомене да су из
Дробњака. То су биљке. Ево њихових имена и Вукових описа:
Краљевац: „Трава у које је лист бодљикав па у сриједи израсте као
мала главичица из које, кад се лист очене, удари млијеко; и ова је
главичица добра за јело. Кад ова трава сазри, из главичице израст[е] као
сунцокрет”.
Црњак: „некаква трава, која има у земљи округло колико пушчано
зрно, и једе се”.
Чаплијез: „Трава у које је лист као перје у праза лука па из сриједе
расте као трска, у висину човјеку до прсију, и наврх ње као у трске из
кој изиђу цвјетићи различне боје и лијепа мириса. Онамо ове траве има
много, и кажу да јој је цвијет врло добар за челе”.
Вук није долазио у Дробњак и није онамо могао гледати како
расту краљевац, црњак и чаплијез, а описи су уверљиви и вешти, онакви
као што је само Вук, по казивању других, умео да срочи. У првој
реченици о чаплијезу оставио је празнину за име врха трске и написао
кој без завршног слова што одређује род. Нису му рекли да је то јага
која до данас није ушла у речнике.
Јага је цвет који се диже из дурмиторских трава као Вуков Рјечник
из језика. Никад нећемо дознати колико травки имају дурмиторске
заравни и никад нећемо дознати колико речи има српски језик. Зато не
можемо престати да их скупљамо и пребројавамо.
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ИНЦЕСТ И ПРЕОБРАЖАЈ:
НАХОД СИМЕУН И СВЕТИ ПАВЛЕ КЕСАРИЈСКИ

Сажетак: У раду аутор указује на актуелност дела Вука Караџића,
која се показује (упркос оспоравањима) у непрекидној подстицајности
за нове теоријске приступе. Аргумент за ову тезу аутор налази у
примерима српске народне поезије (Наход Симеон и др), који
представљају део Вуковог епохалног наслеђа, посебно анализи
дубинских значења текста (мит, симбол, архетип), која највећма
поседују униварзелне вредности.
Кључне речи: Вук, мит, симбол, архетип, психоанализа, Едипов
комплекс, Фројд, Јунг, преображај.

Опште место српске културне историје представља податак да је
класична збирка усменог народног наслеђа Вука Стефановића Караџића
(Српске народне пјесме I-IV, Српске народне приповијетке; Српске
народне пословице), настала избором из огромне грађе, имала широк
европски одјек. На европско интересовање упућују преводи српских
народних песама на многе језике; уз то фолклорно наслеђе, као резултат
Вуковог прегнућа, постаје предметом интересовања најистакнутији
писаца, као што су примерице, Пушкин и Гете.
У том смислу Вук Караџић, као истакнути познавалац народне
културе, представља једног од најзначајнијих представника европске
фолклористике свога доба, чије се основно начело може формулисати,
извесно је, претерано радикалним раздвајајућим ставом: да права,
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велика српска поезија није она коју су стварали учени људи за узан круг
посвећених него она која је настала и живела у народу и да на њеним
темељима треба да се убудуће развија књижевност у целини. 1
Између осталог, са тих је разлога важно непрекидно указивати на
теоријску актуалност Вуковог наслеђа (поготово што се управо данас
оно неретко доводи у питање), наслеђа које истраживачима представља
несумњиво трајни изазов. Другим речима, има се у виду семантичка
сложености која се, без претеривања, може означити термином »неисцрпно«. Јер Вуково фолклорно наслеђе заиста представља отворени
текст као продуктивну могућност даљих истраживања, које могу
водити посебно хеуристичким резултатима.
А значење текста о коме ће надаље бити речи, нема сумње да је
садржано уопште у српској народној књижевности. А пример који смо
одабрали за анализу припада тзв. неисторијској епици или епским
песмама које измичу строгој историјској идентификацији. Вук је те
песме сместио на почетак друге књиге своје збирке »у којој су пјесме
јуначке најстарије«, пре песама о Немањи и Светом Сави с којима
почиње историјско епско певање.
Отуда, доследно ставу о теоријској инспиративности значења,
одабрани пример највећма се односи на основна начела Фројдове
анрополошке теорије, укључујући и њене радикалне трансформације
попут оне коју је предложио К. Г. Јунг.
Имамо у виду посебно песме у којима се мотив инцестног табуа
(респ: грех инцеста: детерминација несвјесног - без свесног опредељења чини се гријех који врхуни у женидби, или намјери о женидби, с
мајком, Фројд) као родоскрвног греха јавља у трима варијантама: Наход
Симеон, Опет Наход Симеон и Наход Момир.2
Песму Наход Симеон Вук је добио од Уроша Волића (1788-1846)
из Вршца, који је са Јованон Балаитским (1799-1831), био Вуков
сарадник, сакупљајући за њега народне умотворине и претплатнике за
књиге. Реч је о професорима Граматикалне школе у Вршцу и,
занимљиво је, учитељима Јована Стерије Поповића.3 А ако знамо да је
за време Стеријиног школовања (тзв. ђачки период) настала његова
драма Наод Симеон или несретно супружанство (1830)4, по себи се
1

Вид. Јован Деретић, Кратка историја српске книжевности, Београд: БИГЗ, 1987,

2

Вук Караџић, Српске народне песме II, Београд: Просвета – Нолит, 1987. стр. 55-

3

Вид. Душан Белча, Граматикална школа, Информатор НСПРВ, 3, 24, мај 2009, стр.

4

Јован Деретић, Историја српске књижевности, Београд: Просвета, 2002, стр. 619.

стр. 98.
59.
2.
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намеће хипотеза да је подстицај за њено стварање овај велики
представник српског класицистичког позорја могао добити управо од
свог учитеља Уроша Волића.
1. Фабула народне песме Наход Симеон, сажето изложена, је
следећа: Старац калуђер проналази »сандук од олова« који је
»истурила вода под обалу«, односи га у манастир мислећи да се у
њему налази благо. Уместо блага, налази »у њему једно мушко
чедо/чедо мушко од седам данака«. Симеон очито у свему
надилази манастирску сабраћу.
У једном тренутку му бива саопштено да нема рода ни племена:
»Ти се не знаш од рода каква си«; стога он узима »часно
јеванђеље« и одлази у потрагу за својим родитељима. Када после
десет година тражења не доспева до циља, одлучује да се врати
»своме намастиру«. Али га позива будимска краљица, он се
позиву одазива и »уз вино и ракију / И лијепу сваку ђаконију«, с
обзиром да га је »вино преварило, /Рухо скиде, леже са краљицом,
/Те краљици обљубио лице«. Ујутру, отрежњен, Симеон разабира
што је урадио и стога хоће одмах да крене, упркос краљичином
задржавању. Успут види да је заборавио код краљице своје свето
јеванђеље и стога се враћа будимској краљици. Затиче је како
чита »часно јеванђеље, /Рони сузе низ бијело лице;« И тада му
будимска краљица изговара кључне речи: »Ти си своју обљубио
мајку!« Сазнавши истину, плачући, Симеон се враћа и исповеда
игуману. Игуман му налаже тешку епитимију: да у води до
кољена »са гујама и јакрепима«, проведе време док му се не врате
кључеви којима је закључао Симеона и које је потом у Дунав
бацио. У десетој години, рибари улове рибе с кључевима које
предају игуману. Сетивши се Симеона, игуман откључава
тамницу види: »... у тавници сунце огријало,/Симо сједи за столом
златнијем, и рукама држи јеванђеље«.
Изложена фабула песме показује да је овде неупитно реч о
инцесту, најснажнијем табуу човјечанства (Фројд), с обзиром да овај
термин, у строгом смислу, означава »стваран, симболичан или
замишљен полни однос с мајчиним телом«. 5 Овај појам, означен у
друштвеним односима као табу, проширен је као забрањен однос на
тело директних сродника: мајка-син, отац-кћи, брат-сестра. 6 Инцест
5

Нели Добрева, Инцест. У: Бернар Андрије, Жил Боеч, Речник тела, Београд:
Службени гласник, 2010, стр. 193.
6

Жан-Пјер Вернан, Пјер Видал-Наке, Мит и трагедија у античкој Грчкој, Сремски
Карловци-Нови Сад 1993.
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постаје средишним проблемом у истраживањима највећег броја
дисциплина од антро-пологије, социологије, психологије, до
компаративне митологије, религије, теорије умјетности/књижевности.
Да је овде реч о некој врсти колективног архетипског садржаја
уверљиво показују подаци о готово дословном поклапању значења и то
чак и код међусобно веома удаљених и потпуно другачијих народа. У
овом случају уобичајено је успостављње аналогија које се по себи
намећу када је реч о Находу Симеону и Софокловом Цару Едипу.
2. Софоклова трагедија Цар Едип има за предмет митску повест о
несрећном тебанском краљу, који је у незнању убио оца и оженио се
својом мајком. Ово несвесно/ненамерно Едипово убиство оца и
женидба са мајком, упутило је Фројда на заснивање
фундаменталног психоаналитичког става: »Син почиње већ као
мало дете да осећа нарочиту нежност према мајци, коју сматра као
нешто сопствено своје, док оца осећа као конкурента који му
оспорава ту сопственост... Из посматрања може се сазнати у
каквим раним годинама залази то држање које називамо Едиповим
комплексом зато што легенда о Едипу реализује, са врло
незнатним ублажавањем, обе екстремне жеље које произилазе из
синовљеве ситуације: убити оца а мајку узети за жену«. 7 Из
садржаја митске приче сазнајемо да је Едип проклет прије него што
је и рођен. У покушају да коригује судбинску клетву, Лај је
наложио да се новорођеном сину Едипу прободу глежњеви и да се
однесе на планину Китерон.
Ото Ранк наводи извјештаје према којима је »дечак био
положен у један ковчежић и бачен у море, из којег га је извадила
Меропа, супруга краља Полиба...« 8 Тамо га пастир, коме је
поверено да однесе дечака, предаје пастиру коринског краља
Полиба, на чијем ће двору Едип одрасти. Када Едип посумња у
своје порекло, затражи од Делфијског пророчишта да ми каже ко су
му прави родитељи, оно му саопштава да ће убити оца и оженити
се својом мајком. Повест нас још једном упућује на покушај
корекције судбинске речи: Едип бежи у Тебу, а на том путу
незнајући да је то његов отац, убија Лаја, затим решењем загонетке
ослобађа град од Сфинге и за награду добија руку Јокасте, своје
мајке, као и престо свога оца. Богови су брзо разгласили овај
страшан грех и досудили Едипу злу судбину: његова мајка се у

7

стр. 162.
8
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очајању обесила о високу греду, а њему је оставила тугу и кајање.
Едип је и даље владао Тебом, али су га прогањале Ериније.
Инцестни табу (Фројд) почива на језгру да се сексуално не
општи са женом која припада истом тотему, а ово се суштински
стапа с Едиповим преступом који је убио оца и оженио се мајком
и са обема пражељама детета (сексуално општење с мајком и
убиство оца) чије недовољно потискивање и поновно јављање
можда представљају језгро психонеуроза.9 Из овога следи да »су
се из осећања синовљеве кривице створила два основна табуа
тотемизма, који стога морају да се сливају са двема потиснутим
жељама Едиповог комплекса. Ко би се огрешио о ово био је крив
за два једина преступа (: оцеубиство, сексуални однос са мајком,
С.Ј) за које је бринуло примитивно друштво«.10
Едипов комплекс припада стога »праисконској жељи детињства«,
а док песник износи на видело кривицу Едипову, приморава нас да
упознамо нашу сопствену унутрашњост, у којој се ти импулси, иако
потиснути, још увек налазе.11 Јер судбина Едипа, пише Фројд, потреса
нас само зато што би могла да постане и нашом судбином (курзив овде
идаље СЈ), пошто је пророчиште пре нашег рођења изрекло над нама
исто проклетство као и над њим. Сви нам је, можда било суђено да
своје прво сексуално узбуђење управимо према мајци, а прву мржњу и
насилну жељу према своме оцу; о томе нас уверавају наши снови. 12
У белешци коју додао за издање из 1914 списа Три есеја о
сексуалности (1905), Фрој пише да: »С правом се каже да је Едипов
комплекс централни комплекс неуроза и да представља битни део у
садржају неуроза. У њему инфантилна сексуалност достиже свој
врхунац, а она својим последицама пресудно утиче и на сексуалност
одраслих. Сваком новорођеном човеку постављен је задатак да савлада
Едипов комплекс; ко у томе не успе, осуђен је на неурозу. Напредак
психоаналитичког рада све је оштрије обележавао тај значај Едиповог
комплекса; његово признавање постало је шиболет (лозинка, знак
распознавања, прим. прев) који одваја присталице психоанализе од
њених противника«. 13

9

Сигмунд Фројд, Тотем и табу. У: О сексуалној теорији/Тотем и табу, Нови Сад:
Матица српска, 1970, стр. 258, 259.
10

Ибид. стр. 270.

11

Ибид., стр. 266.

12

Сигмунд Фројд, Тумачење снова I, Нови Сад: Матица српска, 1973, стр. 266.

13

Сигмунд Фројд, Тотем и табу, оп. цит., стр. 102. За увид у тумачење Едиповог
комплекса у савременој психоанализи, вид. Сања Боровечки Јаковљев анд Станислав
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Повест о инцесту као колективном архетипском садржају
присутна је и у неким карактеристичним примерима који нас могу
упутити на нешто другачији смер интерпретације, коју је примерице
предложио Карл Густав Јунг.
Најпре, следећи Ота Ранка, издвајамо најстарије предање
мита/приче о јунаку које потиче по свој прилици из времена оснивања
Вавилона (2800. г. пре Христа) и садржи:
3. Причу о рођењу оснивача Вавилона Саргона Првог. Ваља
нагласити да се у њој, једним битним значењским делом,
успоставља аналогија с Находом Симеоном јер мајка, после
рођења на скривеном мјесту, полаже Саргона у једну кошару од
трске опточену смолом и пушта је низ ријеку. Извесни водоноша
Аки га је извадио из воде и подигао као свог рођеног сина. Потом
Саргон постаје краљ и краљује пуних 45 година.14
У равни повести о рођењу јунака мит о Саргону и Наход Симеон
припадају истом исходном топосу: води/реци.
4. И библијска повест о Мојсијевом рођењу упућује на блиску
аналогију. Према Другој књизи Мојсијевој, Излазак (гл. 2), која за
предмет има библијску причу о рођењу Мојсија, саопштава се да
је фараон наредио свом народу да се сва мушка деца рођена у
Јевреја имају бацити у воду, а женска оставити у животу. Дијете
(потоњег Мојсија) стављају у ковчежић и пуштају низ ријеку, кчер
фараонова га посини и надене му име Мојсије, говорећи: јер га из
воде извадих.15
Потоњи примери не укључују непосредни инцестуозни чин –
нихова повезаност је у истоветном исходном топосу: по правилу у
затвореном ковчежићу бива бачено у воду.
5. Пример који, попут Находа Симеона и једне верзије приповести о
Едипу, укључује и инцестуозни чин налазимо у Легенди о светом
Грегору на стени, аутора Хартманн вон Ауе (1160— 1210).

Матичић, The Oedipus Complex in the Conemporary Psihoanalisis, Coll. Antropol. 29 (2005) 1:
351-360.
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У легенди Грегора, који је плод родоскрвне везе два кнежевска
детета, његова мајка оставља у ковчежићу на морској пучини, гдје
га проналазе рибари и потом подижу, да би затим постао монах у
једном манастиру. У потоњем ритерском животу, побеђује у
многим борбама и двобојима и као награду добија руку своје
мајке, кнегиње. После открића инцеста Грегор проводи 17 година
на једној пустој стени на мору и на крају, на заповест Бога, постаје
папа. 16
6. Мотив о родоскрвном греху, везан у античкој традицији за Едипа,
налази се у Житију светог Павла Кесаријског.17 Ово кратко
житије о светитељу који је живео у III веку и умро 308 године,
приписује се св. Јовану Златоустом (347-407). Житије приповеда о
брату и сестри, Агазу и Агази, који, да би сачували наследство,
одлучују да ступе у брак. У браку родише сина, кога се, знајући да
происходи из инцестуозне везе брата и сестре, намеравају
ослободити тако што га сместе у ковчег са поруком о његовом
происхођењу. Потом ковчег проналази монах Јермолај, који
прихвата дете, даје му име Павле и васпитава га тако да овај
постаје један од најобразованијих и најхрабријих у земљи
Иродској. Неким усудом, како се у Житију вели, Павле постаје
владар земље у којој је нађен. А Кесаријом је тада владала
удовица Агаза, која, не знајући да је владар суседског царства њен
син, шаље по својим гласницима Павлу брачну понуду: »Ја сам
жена удовица и царство је моје велико. А ти немаш жену за
царицу. Дођи, дакле, к мени и ја ћу ти бити по вољи, а ти прими
царство оца мога, целу Кесарију.« У Житију се истиче да »Мати
његова на знађаше да је он њен син, него мишљаше да је он
туђинац. Такође и Павле ништа не знађеше о матери својој.« У
тренутку када Павле доноси одлуку да прихвати понуђени позив,
старац Јермолај му показује књигу у којој се налази истина о
његовом пореклу. Не прочитавши поруку у књизи садржану,
Павле прихвата женидбену поруку и добија царство. Али, пре
него што је требало да уђе у ложницу своје супруге присети се
старчеве напомене и прочита истину о себи. И супруга/мајка
убрзо сазнаје истину, говорећи: »О, тешко мени, сине мој! Не
беше ли ми довољан грех са братом мојим, него и са сином мојим
желим да га починим?«
16

Ибид, стр. 28-29.
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Уп. Томислав Јовановић, Стара српска књижевност, Београд-Крагујевц:
Филолошки факултет -»Нова светлост«, 2000, стр. 272 – 276.
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Структура Житија занимљива је по томе сто други део
повести о Павлу непосредно, у првом лицу, приповеда сам св.
Јован Златоусти. Овај део је одређен превасходно покајним путем:
Златоусти оставља Павла, везаних руку и ногу, у кули на острву.
Баца кључеве у море и вели: »Кад ови кључеви изиђу из мора,
тада ћу и ја доћи к теби.« После дванаест година, на празник
Благовести, владика проналази у једној риби кључеве, сети се
Павла и одлази на острво. »Кад отворих кулу, вели Златоусти,
одмах угледах Павла украшеног и обасјаног светлошћу. И сијаше
као сунце.« У завршним реченицама Житија, св. Јован Златоусти
износи неку врсту поуке слушаоцима, упућујући на Божје
праштање и најтежих грехова људима »ако се кају из свег срца«.
У том смислу Павле, попут Едипа, на себе узима кривицу (с
обзиром да предака Павле происходи из родоскрвног/инцестуозног
брака и улази у родоскрвни брак) као и своју сопствену. У аналогији са
грчким трагичним јунаком (Аристотелова Поетика) Павле је онај који
је без кривице крив и који стога без кривице страда.
За све примере инцестуозне жеље не које смо указали: Наход
Симеон, Едип/варијанта, Саргон, Мојсије, св. Гегор и св. Павле
Кесаријски, карактеристично је да садрже заједнички сижејни предикат:
сви су претходно отиснути низ воду а потом из ове, неким случајем,
извађени.
У покушају психолошког тумачења мита о рођењу јунака, Ото
Ранк је запазио да по правилу дете бива у ковчежићу бачено или
отиснуто низ воду. Из примене истих материјала у сновима здравих
инеуротичних особа може се закључити да бацање у воду значи ни мање
ни више него симболички израз рођења. Деца, као што је познато, долазе
из 'воде', корпица (ковчежић, посуда итд) није ништа друго него
носилац плода, тело мајке, и уклањање означава дакле, директно чин
рађања, додуше приказан својом супротношћу. 18
Ово, у основи класично психоаналитичко тумачење, неопходно је
допунити тако што ћемо претходно указати на шири симболички
распон, превасходно религијски, који укључује појам воде.
Уколико обратимо пажњу на симболичка значења воде, уочићемо
најпре да се ова могу свести на три доминантне теме: извор живота,
средство очишћења и средиште обнављања. Отуда, по свему судећи, у
мноштвеним симболичким варијацијама извор/вода постаје симбол

18
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вечног живота и поновног рођења;19 отуда сеу хишћанству овај симбол
повезује са спасењем и очишћењем.20
Тако нпр. симболичко значење извора кореспондира са општим
значењем симбола воде која је извор живота (: материа пима), средство
очишћења и средиште обнављања. 21 Стога се вода разумијева као први
принцип бића (: архе). (Уп. у грчкој митологији: Океан као праотац свих
ствари, богова и људи; у Талесовој филозофији: вода као архе/начело
бића.) Из овога слиједи да је вода „жива вода, вода живота“
космогонијски симбол који, будући да очишћује, исцјељује и
подмлађује, уводи у вјечност. 22 Допунимо ово и кратком напоменом да
је вода извор свега; она објављује транцентентно, па се стога сматра
хиерофанијом. Важно је имати на уму да амбивалентно значење овог
симбола: она је извор живота и извор смрти, она ствара и разара.23
Из овога следи да уронити у воде да би се из њих изишло, не
растворивши се сасвим у њима, осим симболичком смрћу, значи
вратити се изворима, напојити се у големом спремишту потенцијала и
црпсти отуд нову снагу: полазна фаза регресије и дезинтеграције, која
условљава прогресивну фазу реинтеграције и обнављања.24
Необично је важно да обнављајућа и преображавајућа функција
воде непосредно упућује на Јунгово схватање инцеста као »одлучујућег
преображаја концепта либида«, радикално другачијег од Фројдовог
разумевања.
За Карла Густава Јунга (слично Биону, Митчелу, Виникоту и
Лакану) инцестуозна фантазија носи симболички карактер. Инцест
схваћен превасходно као фантазам, највећма се поклапа са изложеним
симболичким тумачењем воде, јер свагда подразумева психолошко
разумевање процеса личне трансформације или преображаја психичке
енергије. У том смислу инцест се превасходно разумева као фантазам
који симболички указује на пут психолошког развоја личности.
Симболика инцеста изражава дубинску жељу за поновним
рођењем и суштинским оцеловљењем/индивидуацијом. Отуда, не ради

19

Х. Бидерман, Речник симбола, Београд: Плато, 2004, стр. 126.

20

Џ.К. Купер, Илустрована енциклопедија традиционалних симбола, Београд:
Нолит, 2004, стр. 28.
21

J. Chevalier, A. Gheerbrant, Rječnik simbola, Zagreb: Nakladni zavod MH, 1983, стр.

22

Ибид.

23

Ибид, стр. 756.

24

Ибид.

755.

159

Инцест и преображај: Наход Симеун и Свети Павле Кесаријски

се о жељи за несвесним сексуалним сједињењем с родитељем, него, у
вишем смислу за сједињењем са самим собом. Ово подразумева да
симболички инстинкт треба да се испољи у фантазији као и да стварни
инцест треба да буде забрањењ.
Јунгова концепција инцеста25 говори о симболу, који настаје из
потребе да се оде од мајке, оца и породичног круда (табу инцеста) и у
исто време из супротне потребе ка регресији (инцестни импулс).
Симболичка регресија ка мајци служи регенерацији или поновном
рођењу пре настављања развоја... 26Према томе, симболика инцеста
изражава дубоку чежњу човека за оцелотворењем (индивидуацијом) и
поновним рођењем. Следећи даље Самуелсову интерпрета-цију
сазнајемо да „Табу инцеста забрањује сношај и зато либидо који
снабдева инцестуозне импулсе тежи да постане неопажено одуховљен,
тако да »зли« инцестуозни импулс води креативном, духовном животу.
Блокирана табуом у царству инстинкта, енергија креће ка супротности
инстиктивности, тј. ка духовном. Запањујућа је енантиодромија или
окретање ка супротном.27
Син ће, ако успе да постигне такво прихватање (тј. способност да
живи с негативним осећањима и фантазијама о психолошкој реалности
да његов отац поседује његову мајку – С.Ј), имати на располагању
знатну количину фрустриране енергије. Она се може користити у
духовне или креативне сврхе. Овде постоји сличност са
психоаналитичком идејом сублимације. Стејн је запазио да инцесуозна
жеља за вечитим детињством морала је да буде жртвована колективно у
примордиално време, а индивидуално од стране сваког модерног
човека, да би се промовисао помак у свести к вишој свести.28
Став јунгиански оријентисане психологије о инцесту као путу ка
преображају личности и вишем облику свести, највећма потврђују
примери који су у овом раду наведени. Али је необично индикативно да
се у свим примерима управо вода показује као нужан предикат простора
у коме се преображење јунака догађа. Овај податак добија посевну
важност ако знамо да симболичко значење воде, између осталог,
упућује на, подсјетимо, воду живота као извора свега , космогонијски
симбол који, будући да очишћује, исцјељује и подмлађује, уводи у
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Вид. Carl Gуstav Jуng, Symbole der Wandlуng, CW 5/Симболи преображаја,
Београд: Атос, 2005.
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Ендрју Самуелс, Јунг и његови следбеници, Београд: Завод за уџбенике и наставна
средства, 2002, стр. 208.

160

27

Ибид., стр. 209.

28

Мареј Стајн, Јунгова мапа душе, Београд: Лагуна, 2007, стр. 83.

Синиша Јелушић

вечност с обзиром да она објављује транцентентно, па се стога сматра
хиерофанијом.
Довољно је подсетити се да, примерице, и Наход Симеон и Павле
Кесаријски у оквиру диционалне наративне структуре, находећи се у
води и имајући инцестуозну жељу, доспевају до највишег вида
сопственог индивидуационог процеса: обожења. Наход Симеон: »... у
тавници сунце огријало,/Симо сједи за столом златнијем, и рукама држи
јеванђеље«, а Павле Кесаријски: »Кад отворих кулу, вели Златоусти,
одмах угледах Павла украшеног и обасјаног светлошћу. И сијаше као
сунце.«
Тиме се фикционални топос: вода у којој у почетној и завршној
сцени пребивају наши јунаци, строго узев, поклапа са симболичким
значењем инцестуозне жеље као доминантног мотивацијског покретача
њихових личности. Или, другим речима, у њима се остварује коначни
циљ (есхатон) човековог бивствовања, посматран из теолошке визуре:
Боговиђење и/или Обожење: »јер какав је природом онај у коме се
учествује, у таквог се нужно, мора променити и онај који учествује«
(Св. Григорије Ниски). На крају повести наших фикционалних
инцестуозних јунака догађа се Боговиђење/Обожење, којим „човек
ступа у царство нестворене светлости, ступа у помешаност са
најчистијом светлошћу, задобија светлост у себе, задобија самога Бога.»
(Панајотис Христу) или последња фаза егзистенције, као вечна, блажена
за оне који су примили Христа и развили заједницу с Њим... (Д.
Станилоје).
У текстовима на које смо обратили пажњу још једном се показала
важност херменеутичког поступка који укључује дисциплине
филозофије, теологије и аналитичке психологије, без којих, по свему
судећи, не можемо допрети до дубинских значења које сви ови
текстови, без остатка, поседују.
А једном од ових значења припада, без сумње, и архетип
индивидуације или категорија есхатолошког смера развоја јунака (у
психологији: личности), која се посредством инцестуозне жеље
реализује.
Изгледа, на крају, сасвим сувишним понављати основну намеру са
којом смо овај рад и започели – намеру указивања на трајни, теоријски
хеуристички, и отуда, свеопшти (наднационални) значај несамерљивог
дела Вука Караџића и томе следствено, промашеност сваког покушаја
његовог, превасходно извантеоријског (:политичког), оспоравања.
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INCEST AND TRANSFORMATION:
NAHOD SIMEUN AND ST. PAVEL OF CESARIA

Summery
In this paper the author underlines the theoretic actuality of Vuk
Karadzic's works, particular text which includes myth/archetype symbols, as
Oedipus Complex and Incest tendencies (: Incest as a sexual activity between
family members and close relatives). The folk poem Nahod Simeun author
compares with some other examples (Oeipus, st. Pavel of Cesaria) and
intends to apply the basic statsment of Faud's and K.G. Jung psihologic
theory.
Keywords: Vuk Karadzic, myth, symbol, archetype, psychoanalysis,
Oedipus Complex, S. Freud, K.G. Jung, transformation.
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КРИТИЧКО-ТЕОРИЈСКА МИСАО НОВА ВУКОВИЋА
О ПРОЗИ СТЕФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ

Рад под овим насловом разматра критичке и теоријске аспекте
анализе дијела књижевних интересовања Нова Вуковића. Укупност
књижевно-историјског, научног и стручног рада овог аутора односи се
и на велики број других књижевних и критичких интересовања, али је
рад на прози Стефана Митрова Љубише означио Вуковићеву
методолошку специфичност у проучавању литературе. Стога, рад
указује на начин и дух по много чему јединственог приступа тексту.
Кључне ријечи: приповијест, прича, књижевна традиција, мит,
реалистичка мотивација, романтизам, књижевна реалност, умјетнички
поступак.
Смисао увида у критичке текстове Нова Вуковића o Стефану
Митрову Љубиши налази се у Вуковићевом проучавању Љубишиног
књижевног свијета. Радови и књиге Нова Вуковића о овом писцу
вреднују слојевиту структуру Љубишиних приповијести и причања.
Разуђеност књижевне анализе тиче се историјског контекста
Љубишиног дјела, односа усмене народне традиције и поетских
особина текста. Критичко-теоријска мисао о прози овог писца односи
се на књиге Нова Вуковића: Приповиједање као опсесија (1980),
Огледи из књижевности (1984), Приповијетке Стефана Митрова
Љубише (1985) и текст „Кањош Мацедоновић“: између митологеме и
реалистичке приповијетке“ (2001).
Вуковић је, поред интересовања за прозу Стефана Митрова
Љубише, проучавао дјечију књижевност и писце с простора
јужнословенске књижевне традиције и културе. Енциклопедијски дух

Критичко-теоријска мисао Нова Вуковића о прози Стефана Митрова Љубише

његовог истраживања учинио је да се у Вуковићевом дјелу може
пратити логичан ток књижевних тема у које је Вуковић уносио
квалитет стручне и научне студиозности. У текстовима о Стефану
Митрову Љубиши, Ново Вуковић је показао смисао за континуиран
след мисли, за теоријски аргументовано тумачење и вредновање
Љубишиних прича.
Квалитет Вуковићевог аналитичког проучавања Љубишиног
текста налази се у избору доминантних особина приповијести и прича
и у начину на који је Ново Вуковић разликовао и објаснио однос
између архетипа народне приче и умјетничког текста. Вуковић полази
од прототипа усмене приче и њене умјетничке транспозиције, а потом,
од примарног текста и начина на који Љубиша структурира свијет
књижевних јунака. Избор грађе, односно тема и мотива у Љубишином
дјелу, није изван примјера мита, легенде и предања, али је изнад
граница народне приче. Ако се говори о истоврсности историјског,
духовног и етичког оквира Љубишиног прозног свијета, не говори се о
истим критеријумима народне и умјетничке приче. Вуковићево
критичко читање налази се у потреби за оспољавањем умјетничких
особина Љубишине прозе, у научној знатижељи да се Љубишин текст
освијетли и цјеловито открије. У „Предговору“ књизи Приповиједање
као опсесија Вуковић каже да га је сваки сусрет с Љубишиним
текстом наводио на помисао да у њему постоји „укривена нека
посебна тајна“. Тајна се, знао је то Ново Вуковић, налази у
приповиједању, у могућностима текста, у изазовима књижевног
свијета који се Вуковићу откривао из „мистерије“, за коју, показаће то
и књига Девета соба, постоји универзални смисао књижевног
приповиједања.
Љубишином дјелу Ново Вуковић приступа из различитих
углова, увијек слиједом умјетничких, књижевно-теоријских и
књижевно-историјских питања која се намећу самом природом
посматраног дјела. Књиге Приповиједање као опсесија, Приповијести
црногорске и приморске, као и књижевно-критички текстови о
„Кањошу Мацедоновићу“ и „Крађи и прекрађи звона“, показују да је
Љубиша био предмет Вуковићевих интересовања и на при крају свог
научног рада, у оквиру „нових читања“ чија је последица текст
објављен у Зборнику „Књижевно дјело Стефана Митрова Љубише –
ново читање“ (Будва – Режевићи, 1999).
Анализа обликованог текста и њим посредованих значења
показује да Ново Вуковић тексту прилази „изблиза“, с душом и
дубоким осјећањем за књижевно значење и нијансе, како би, потом,
пратио „однос и размјештај елемената, природу материје“. Он
искључује „голу медитацију о дјелу и о његовом основном смислу“,
164

Лидија Томић

без непосредних примјера, без примарне структуре проучавања, којој,
увјеравамо се у то, Вуковић није одрекао мјеру „неопходног
надахнућа“, драгоцјеног „у додирима са осјетљивим умјетничким
ткивом“. Радне фазе у бављењу Љубишиним дјелом сагласне су с
остварењем Вуковићеве академске каријере професора на
Филозофском факултету Универзитета Црне Горе, на Одсјеку за
српски језик и књижевност, на којем је дуги низ година радио. Радећи
на Љубиши, различитим поводима, Вуковић је тежио „једној широј
основи“ или модерно схваћеној, свеобухватној критици која може да
пружи нова критичка сазнања и искуства.
Ново Вуковић у Стефану Митрову Љубиши види једног од
„најбољих приповједача српског језика“, а у његовом дјелу – „снажно
језичко врело... из средишта народне духовности“. Имајући у виду
језичку, књижевну и историјску сферу Љубишиног опуса, њену
умјетничку цјеловитост, Вуковић проучава жанровску специфичност
приповијести и причања. Приповијести су жанровски отворена форма,
с несразмјерним односом између главне радње и епизода, са слабијим
међусобним везама дјелова у цјелини. Причања су сконцентрисана
око приповједача и показују већу кохезију од приповијести. Ново
Вуковић у анализи има у виду однос тема и мотива, њихову
„идентификацију и „пројекцију“ према усменој грађи и природи
реалистички мотивисаног и романтично одуховљеног текста. С тим у
складу, полазећи од феномена приповиједања, Вуковић посматра
Љубишу према „безименим ствараоцима народног фолклора“ и
особинама народног живота које је Љубиша, сматра Вуковић,
умјетнички индивидуализовао и дао „коначан облик“. Вуковић има
високу свијест о аутентичности Љубишиних прича, о њиховој
естетској перспективи којом Љубиша не показује само народни живот,
већ љепоту, заводљивост и експресивност приповиједања. Љубиша,
сматра Вуковић, „евоцира“ теме из народне традиције, а онда их из
епске структуре приповиједања и слојевитости легенде и мита
преводи у ткиво поетске карактеризације догађаја и ликова.
Умјетничка конкретизација народног живота разликује се од
колективног духа народне приче и по томе што се у њој реализује
књижевна реалност изабраних тема. Књижевни и историјски контекст
догађаја и изабраног времена, говори о томе да је функција
умјетничког приповиједања у естетској суштини слике свијета, у
визији егзистенције која књижевним текстом симболички превазилази
оквир народне приче. Вуковић показује да су за Љубишу прича и
причање били императив очувања народне традиције, али и начин да
се у духовности усмене традиције споји умјетничка универзалност
мита с искуставом новог доба.
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Вуковић се, трагом свестраног увида у истраживање, позива на
изворе и литературу која проучава овог писца. У односу на мишљења
критике, Вуковић увијек има свој став, нарочито када показује „да ли
је, и ако јесте, у којој мјери Љубиша надградио наслијеђени народни
прототип“ приповиједања. Увјерљиво и аргументовано, Вуковић
доказује да је Љубиша „записивао“, али, много више, „писао“,
закључујући да у Љубишином дјелу „...о чисто народној причи не
може бити ни говора, него... се ради о грађењу оригиналне умјетничке
приче на народном материјалу“. Суштина „подударности“, када је о
њој ријеч, тиче се нечег другог – ауторове пројекције ликова и
догађаја, односно суштине Љубишиног етичког и хуманистичког
односа према човјеку, његовим врлинама и манама. Имајући у виду
историјску перспективу и исприповиједано вријеме у прози овог
писца, у Љубишиним књигама Вуковић налази универзална значења
патријархалног живота и аксиолошке вриједности егзистенције.
Рационалном логиком и логичким редоследом, Вуковић објашњава
значење традиције у Љубишином дјелу, кохезију између
карактеристичних особина јунака, „домаћег тла“ и народа. Љубишин
начин приповиједања инспирише Вуковића да до детаља укаже на
перспективу аутора, приповједача и ликова, на квалитет и својство
приповиједања и „живог говора“ у умјетничком тексту. Дискурзивном
анализом, Вуковић полази од чињенице да је Љубиша, својим дјелом,
„обогатио наслијеђени народни прототип“ и унаприједио га у поетици
реалистичке прозе, с вишедимензионалним особинама текста као
„умјетничке креације“.
У анализи врлина и слабости Љубишиног дјела, Вуковић сматра
да приповијести „имају предност“, а да су Причања Вука Дојчевића,
због недовршености, недовољно заокружена. Да би афирмисао
вриједности које су оспораване у критичкој литератури о Љубиши,
нарочито аспект композиције приповијести, Вуковић сматра да
„огромна грађа... (обичаји, анегдоте, тужбалице, пословице итд.)“
оптерећује „општа начела умјетничког приповиједања“ и „јединство
основне приповиједне линије“. Међутим, Вуковић с правом мисли да
је Стефан Митров Љубиша „речену материју сматрао литерарном,
вјерујући да она књижевном ствараоцу пружа праву шансу у
приказивању времена, духа, морала и менталитета народа“. Из те
перспективе, Ново Вуковић наглашава да су Љубишине приповијести
и причања посредовале читав један свијет и да је умјетничка
транспозиција, односно, „умјетничка фикција“, сачувала „умјетничку
позорницу“ народног живота. Фикционалност није изневјерила
„неуљепшан живот у цјелости – од опоре свакодневице до крупних
историјских чинова“, што је, како тумачи Вуковић, Љубишином
тексту дало свјежину и живост народног живота.
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Проучавајући митске слојеве реалистичке приповијетке,
Вуковић проналази чудесан спој народног духа и духовности с
искуством и вриједностима свакодневног живота. Приповијест
„Кањош Мацедоновић“ је за Нова Вуковића „нека врста етичке
парадигме у којој се тражи залога властите вриједности и
самопоштовања“. Прошлост се огледа у садашњости, непокорност и
људски подвиг у умјетнички разуђеном и романтично оснаженом
„осјећању надмоћи, које помаже народу да се одржи пред хировитим
налетима јачих и лукавијих“. Вуковић не заобилази чињеницу да
Љубишина литерарна пројекција колектива, његове етике и етноса,
показује слабију „психолошку страну“ у Љубишином приповиједању.
Међутим, Љубиша је успио, мисли Вуковић, као што су о томе на
сличан начин размишљали Велимир Живојиновић и Љубомир Недић,
да, као ријетко ко међу „приповједачима његовог доба“, Љубиша
слика „динарски тип“ човјека и психолошки тип „патријархалнохеројског доба“ које и није тежило унутрашњој карактеризацији
ликова. При том, Вуковић сматра да је Љубиша остварио нешто друго,
снажан вид колективног духа у „психологији масе“.
Поступном и исцрпном анализом, научно аргументованим
полазиштима у процјени текста, Вуковић се посебно задржава на
Љубишином језику. Полазећи од става Љубомира Недића да „Љубиша
у својим приповијеткама нема ничег другога, језик би његов сам био
неоцењива добит и ставио би га у ред великих писаца српских“, Ново
Вуковић вјерује да се, уз „богатство и експресивност“ Љубишиног
језика „ради о артифицијелном згушњавању, тражењу мање познате
лексике и извјесној егзибицији“ – дакле – да се ради о креацији,
инспирисаној „језиком огромног контемплативног потенцијала, који
скоро да је асимилирао духовни тоталитет једног народа“. Сочност и
изворност Љубишиног језика је инспиративна, каже Вуковић, јер у
њему ужива сваки љубитељ приче и причања.
Став Нова Вуковића да у писању приповијести „Љубиша није
био руковођен искључиво књижевним побудама“ и да је због тога
приповијести често оптерећивао „нефункционалним информативним
материјалом“ отворио је простор за анализу естетске оправданости тог
материјала. Вуковић сматра да се у мноштву налази нит Љубишине
приповједне енергије да својом причом обједини искуство народа и
искуство човјека на тлу Црне Горе и Боке.
Ново Вуковић се највише бавио приповијетком „Кањош
Мацедоновић“ као „најрепрезентативнијем обрасцем његове
умјетности“. Легенду из 15. вијека, коју „сваки Паштровић зна“, довео
је у везу с библијском легендом о Давиду и Голијату и старогрчким
митом о Филоктету. Ново Вуковић говори о поступцима епске
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демитологизације у којој „анонимни провинцијски трговчић, неук
великосвјетским смицалицама и скоро дирљив у својој наивности и
комичности“ постаје „витез мача и духа који супериорно представља
свој далеки свијет“.
Вуковић тумачи контраст који се не односи само на лик Кањоша
Мацедоновића, већ на Млечане и Паштровиће, њихове особине и
схватања живота. Ново Вуковић анализира хумор и функцију ироније
у опису јунака и догађаја. Он сматра да је „лик Кањошев сигурно
један од најдорађенијих и најдосљедније извајаних, не само у
Љубишину дјелу, него и у цијелој прози српског језика“. Разлоге за
такав квалитет Вуковић налази у индивидуализованом контрасту
малог, неугледног човјека и његовог блиставог ума којим овај јунак,
поред „виолентног“ и „плахог темперамента“, надилази своје физичке
могућности. Тема проницљивости и мудрости говори и о Кањошевој
„психичкој стабилности“, о „психологији двобоја“, о етици жртвовања
за друге, о великодушности и вишем циљу сваког подвига.
Говорећи о „Кањошу Мацедоновићу“, Вуковић истиче
умјетничке вриједности Љубишиног приповиједања. Оне су присутне
и у другим Љубишиним приповијестима и Вуковић их налази у
Љубишиној „зачуђујућој лакоћи претварања легенде у збиљу“ и
начину на који овај писац спаја контрасте „херојског и обичног“.
Вуковић региструје Љубишину свежину приповиједања, изостанак
патетике у херојско-ратничким темама, хуморну перспективу
„духовитости која полази од ситних опаски... до афористички
уобличених судова и истина“. Љубишин смисао за реалистички начин
приповиједања, наглашава Вуковић, креће од „убједљивости ликова и
атмосфера“ до „сочности“ и „богатства“ језика. Народни живот у
приповиједању Стефана Митрова Љубише садржи ауторов поглед на
свијет и он се тиче могућности јунака у изазовима егзистенције.
И у тумачењу епског јунака, Вука Дојчевића, Ново Вуковић
полази од карактеристика комплексне структуре лика, од
приповиједања сазданог од врцаве досјетљивости до логичког
мишљења и интуиције. Ново Вуковић сматра да је приповједачева
луцидност „најфункционалнија“ компонента нарације, а дух
пословичног казивања израз народне мудрости и искуства.
Вуковићева анализа књиге Причања Вука Дојчевића заснива се на
дистинктивним својствима „Дојчевића као јунака“ и „Дојчевића као
причаоца“. Релације Дојчевић – ликови и Дојчевић сам, Вуковић
тумачи у односу на улогу тачке гледишта у полифоној структури
приповиједања.
Вуковић се бави начином како су реализоване етичка и
филозофска сфера Дојчевићевог лика. Он разматра начин на који
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упоришне теме „правде и хуманости“ омогућавају да „причање“, као
начин, реализује умјетнички ниво живог текста и једног специфичног
„књижевно-умјетничког огледа“. Вуковић тумачи патријархалност као
„историјску категорију“, хронотоп као простор различитих средина,
народа, религија, у временском оквиру од „педесетак година“ 15.
вијека. Имаголошки концепт своје-туђе, у огледалу „хришћанске“ и
„азијатске“ цивилизације и њихове различитости, нуди, сматра
Вуковић, дијапазон различитих епизода, модерно структурираних у
кохезији цјеловитог причања.
Кроз „питања средине“ Вуковић анализира особине Вука
Дојчевића карактеристикама „спадала“, „слуге“ и историјске
личности. Вуковић негира критички став да је Вук Дојчевић изричито
„спадало“, наводећи улоге због којих је он личност одређеног
„угледа“ (члан суда, члан црквеног одбора, порезник, савјетодавац,
посредник у међуплеменским споровима), што уз речитост и
праведност, омогућава посебан статус јунака реалистичке
књижевности.
Што се тиче хумора, о коме су, по мишљењу Нова Вуковића,
критичари писали доста уопштено (типа „ведри“, „весељачки“,
„шеретски“, „бучни“, „богати“), он разматра хумор поенте, хумор
слике и хумор ситуације. Уз то, показује да се хумор заснива на
„елементима карикатуре и гротеске“, на својствима „крокија“, на
експресији хуморне ситуације, на разноврсности у односу узвишеног
и ниског. Вуковић има у виду и појаву „црног хумора“ у снажно
израженој иронији и цинизму. Врло поступно, и исцрпно, разматра
одлике Љубишиног стила, особине фолклорне и реалистичке прозе,
доводећи их у везу само онда када жели да нагласи њихову
различитост.
Ново Вуковић карактерише поступак књижевне симболизације
и демитологизације митске традиције. Вуковић разматра особине
дехероизиране суштине снаге и моћи у односу на паралелизам
угрожености и подвига. Вуковић у контрасту Млечана и јунака из
Паштровића види тему „виших сила“ које се, у мотивима одбране и
спасења, огледају у приповиједању зла и супротстављању злу. Тема
побједика у Љубишиној прози отвара тему карактера, средине и
нарави у савременом значењу. На сцени је, сматра Вуковић,
друштвена реалност млетачког и паштровачког простора,
универзалност Кањошевог односа према великој и моћној држави коју
он доживљава и види из перспективе странца – човјека из
патријархалне средине. Гротеска супротстављеног свијета, кроз
исповијест Кањоша Мацедоновића о боравку у Млецима посједује,
сматра Вуковић, полифону структуру приповиједања. Њом, акцентује
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Ново Вуковић, Љубиша дијалогизује типове „невитешког“ и
„витешког“ у перспективи два догађаја с истим јунаком. Аутор
критички именује „контрастивни паралелизам“ у Љубишином
приповиједању. Вуковић има у виду паралелизам „митолошког
мотива о опозитним свјетовима (рај – пакао, надземни – подземни
свијет)“и њихову супротстављеност у етичким и цивилизацијским
разликама. Вуковић нијансира спектар иронијске карактеризације
супротстављеног свијета, закључујући да Љубиша иронијом постиже
„вербалну освету једном невитешком свијету, који, очигледно, и није
био вриједан његова ризика“. Анализа „иронијске атмосфере на
паштровској скупштини“ сагласна је „хуморној атмосфери“ Кањошеве
улоге у „одбрани“ Млетака. Вуковић издваја цјеловитост Кањошевог
лика, истичући да је овај књижевни јунак „сигурно један од
најдорађенијих и најдосљедније изведених ликова“ код Љубише, „и у
цијелој прози српског језика“. Вјерујемо да је Љубишина идеја малог,
а великог јунака, опредијелила Вуковићев став о диференцијалној
разлици у односу на епски прототип хероја („Мали раст је код
Кањоша, не само дистингтивно обиљежје, које га апсолутно
диференцира у физичком смислу, него је и константан извор
комплекса одређене врсте“). Психолошка мотивација Кањошевог
пристанка на мегдан у складу је, сматра Вуковић, с изневјереном
перспективом „грубе физичке снаге“ и перспективом мудрости и
духовне бриткости јунака. Демитологизација јунака заступљена је и у
особинама плаховитог, достојанственог и упорног јунака.
Вуковићева аргументација је научно сврсисходна, примијењена
и сугестивна. Она читаоцу нуди слојевито читање, са запажањима из
којих зрачи логика умјетничког текста. Она је оспољена Вуковићевом
анализом која у тексту проналази разлоге Кањошевог тока свијести,
узрочно-последични след Кањошевог одбијања женидбе, блага, мача и
прстена. Вуковићева анализа упућује читаоца на семантичку
вишедимензионалност мотива и њихову значењску отвореност.
Вуковићево тумачење књижевног текста почива на научној
прецизности, на инвентивности и научној поузданости да се са
сигурношћу укаже на посебност умјетничког текста. Разликујући
Љубишин текст од бајковите структуре приче, мегдана и догађаја који
слиједе, Вуковић инсистира на умјетничкој обликованости етичких и
филозофских тема. Оне се тичу односа сваког читаоца према „смислу
великих прегнућа“ и „подвига“, с антрополошким димензијама
„људске храбрости и ума“. Величину Љубишиног Кањоша Мацедоновића Вуковић не види у мотиву побједе, већ у његовој надградњи
и приповједачком умијећу да предочени догађај писац подигне
визијом и тањем јунака у изазовима зла. Сам подвиг, сматра Вуковић,
не би имао „неку дубљу и универзалнију суштину“ да Љубишин
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приповједач није развио егзистенцијални статус постављеног
конфликта. Наизглед обичан, и ни по чему „гледан“ представник
Паштровића у „великом свијету“, побјеђује Фурлана, али и млетачку
власт – ријечју, умом и снагом духа. Вуковић посебно акцентује
Љубишин смисао за сценску конкретизацију паштровске скупштине и
њој супротне „епизоде Кањошевог потуцања по Млецима“.
Карактеристике умјетничког поступка Вуковић везује за начин на који
аутор „брзо мијења мјеста радње“, на који динамизује „случај“ и
уводи га у спектар „напрегнутог живљења и нервозе“. Вуковић наводи
разлоге који су, без сумње, довели до закључка да се ради и о теми
апсурда, и о конфликту два менталитета и погледа на свијет. Вуковић
региструје „сукоб једног трезвеног и на природни живот навиклог
човека са замршеним, понекад и до апсурда доведеним, системом
бирократије и по томе има универзалну вриједност јер је примјењива
на све ситуације у којима је непремостив конфликт између логике и
форме“ (Вуковић 2001: 47). Вуковићева способност за уочавање
диференцијалне вриједности и специфичности Љубишине нарације
опредјељује Вуковићево мишљење да је ријеч о једном од најбољих
примјера приповједачке традиције на српском језику. Вуковић полази
од става да је Љубиша „писац ријетког дара“, писац који на малом
простору слојевито нијансира статус ликова, слику средине и времена.
Мисао Нова Вуковића о прози Стефана Митрова Љубише тиче
се поетичких карактеристика приповиједања – „лакоће претварања
митског и легендарног у збиљу“, потом, „мијешања херојског и
обичног“ и инверзије митског подвига у приповиједну реалност
угроженог јунака и народа. Вуковић изводи критички дијапазон
кључних особина реалистичког начина приповиједања, наводећи
разлике између „ситних опаски“ и „великих афористички уобличених
судова и истина“. Вуковић наглашава „необичност и убједљивост
ликова и атмосфера“, „сочно и богато казивање ослоњено на најбоље
токове народне лексике и метафорике“ (Вуковић 2001: 48). Вуковић у
својим радовима о Љубиши наглашава семантичку сложеност етичких
тема, као и универзалност егзистенцијалних стања која увијек
инспиришу читаоца да размишља о односу „добра и зла, истине и
лажи, храбрости и кукавичлука, скромности и похлепе, хуманизма и
насиља“. Вуковић говори о једноставности разумијевања приче и о
слојевитости која тему зла прати од мита, или бајке, до приче о
Кањошу Мацедоновићу која побуђује архетип и смјешта га у симбол
одбране од зла. Вриједност приче је, сматра Вуковић, у љепоти
приповиједања, у „узбудљивој причи“ која у центар егзистенције
ставља јунака „који је неочекивано изронио из анонимне народне
масе, да би се, по извршеном подвигу, мирно и скромно вратио у њу“
(Вуковић 2001: 48).
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На крају, књижево-критичка мисао Нова Вуковића респектативно поставља вриједности и значајне критеријуме у проучавању
Љубишиног књижевног дјела. Будуће генерације истраживача
користиће текстове Нова Вуковића које је написао о Љубишиној
прози. С тим увјерењем завршавамо овај текст, склони увјерењу да су
Вуковићеви текстови о Љубиши израз Вуковићевог свеобухватног
интересовања за магију и раскош књижевног текста.

Ново Вуковић, Девета соба, Филип Вишњић, Београд, 2001.

Resume
With series of texts and books on literary opus of Stefan Mitrov
Ljubiša that were created upon poetics of Ljubiša’s narratives and
storytelling, Novo Vuković has completed an overall insight into
realistic and romantic method of narration. The convenience of
country life and authenticity of the environment in Ljubiša’s work
have contributed to Novo Vuković’s analysis in a manner that it
follows the spirit of the folktale from which directly Ljubiša
originates, as well as the spirit of literary convincible narrative based
on existentially caused events and situations of characters in unusual
circumstances.

Lidija Tomić
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ЗАВИЧАЈ У ПОЕЗИЈИ ТАДИЈЕ ПОПОВИЋА

Тадија Поповић је пјесник танане лирске жице, топле и широке
душе, искреног срца, из кога су истекле јасне и богате поетске слике
завичаја, као код ријетко којег пјесника нашег поднебља. Пјевајући, он
користи различите мотиве, појаве и осјећања, успијевајући да оствари
високе пјесничке домете. Са мало ријечи каже толико тога, сажето,
чисто, језгровито и снажно. Све што се случи и деси између неба и
земље представља његов лирски субјекат. И онда када гром удари
негдје на висинама Дурмитора запали стари бор, онај што пркоси
сњјеговима и вјетровима, па га зачас претвори у огањ и кад се Тара
разгоропади, па мутна ваља дрвље и камење и кад вјетрови преко
језерске површи заваљају снијег у сметове, Тадија својом лирском
жицом све то смири, ријечју упитоми, у пјесму преточи.
Кључне ријечи: Завичај, Подгора, Подгорје, слобода, пјевање,
лирсака жица, топлина, душа, осјећај, пјесма икона, родна земља,
истина

Има једна увијек отворена књига коју читамо и ишчитавамо а
никако да је дочитамо и прочитамо, до краја. Кад год је отворимо и ма
одакле почнемо поново читати, нова нам је. Можемо је преписивати
колико хоћемо, али је никада нећемо преписати. Узалудно је и
дописујемо, никако да је допишемо. Ову чудну књигу можемо читати и
дању и ноћу, по највећој невиђелици и карамучини, по киши и мразу
или у времену јаре и жаропека. И све што се више са њом дружимо,
бива нам новија, свјежија и непознатија. Близу, а опет далеко.

Завичај у поезији Тадије Поповића

Све што је више читамо, све што је више напамет учимо, бива нам
изазовнија и загонетнија. Она нас мами и опија, присваја и посваја
неком слатком ранивошћу, па тако, ми постајемо њени, понекад и
несвјесни тога припадања. Она је пуна само нама знане љепоте и
истине. Та чудна књига истине је завичај.
Завичај је и недочитана књига, и недосликана слика, и
недосањани сан. И, што је можда најболније, завичај је недољубљена
љубав, послије које остаје бол. То је непокоспоље и непресуш извор, са
кога, ма колико да попијемо, остајемо жедни.
Ко осјети чари и топлину завичаја, богат је. А ко постане његов
заточеник, тек тада зна шта је заточење.
Један од таквих заточеника завичаја био је и Тадија Поповић,
пјесник, који на жалост више није међу нама. Рођен у Подгори код
Жабљака, 1938. године, умро у Пљевљима 2000. године.
Тадија Поповић, пјесник танане лирске жице, топле и широке
душе, искреног срца, из кога су истекле јасне и богате поетске слике
завичаја, као код ријетко којег пјесника нашег поднебља. Ево како у
сјећању Тадија носи своју родну Подгору:
Тамо је остало једно дрво у цвату
чији мирис ноћима допире до мене
тамо су остале у месечевом јату
оне снежне жене
са звекетом дојки међу ветром и клековима...
Ти клекови, то чудно дрво, којим је Дурмитор богат, нигдје се
тако не грана и нигдје тако не смоли и мирише као у Тадијиној пјесми.
Овим стиховима из своје прве збирке Јата благодатна, која је изашла у
издању КК Далма у Пљевљима 1978, а за живота их је објавио још шест
( Време песме, 1984, МРЗ Пљевља; Одбрана цвећа, 1986, Побједа,
Титоград; Излазак сунца, 1987, КК Далма, Пљевља; По милости самоће,
1991, Октоих, Титоград; Искушавање пејсажа, 1995, МРЗ Пљевља;
Песме, 1997, Обод, Цетиње) он натри, снује и гради поетски застор
саткан, од стихова, да њиме увије и закрили, своје Подгорје, када се
Дурмитор расрди и кијаметом запријети. Од Јата благодатних па до
збирке Песме, он је дотакао, претакао и надодавао своје стваралачке
наносе и бридове, отимајући забораву, остављајући да баштини и траје у
нашој националној ризници, најављујући и потврђујући своју
приврженост завичајној груди, Дурмитору, Црној Гори, Црном језеру.
Пјевајући, он користи различите мотиве, појаве и осјећања,
успијевајући да оствари високе пјесничке домете. Са мало ријечи каже
толико тога, сажето, чисто, језгровито и снажно.
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Увијала се као шарка гуја
у купинову руковет
ломећи зуб од зуб...
записа Тадија у својој антологијској пјесми Црна Гора, називајући
је дјевојком која подаје ноћ, клешући траву по срцу. Родну земљу слика
док јој на срцу коприва спава, док јој у оку смрт гори, док јој се крв
хлади. На Пирлитору ослушкује шум Таре што испод њега протиче, а за
Дурмитор, са усхићењем, пјесник налази стихове:
Мрка капа, леп Дурмитор к'а планина
као сура међедина,
дичан, зоран, развигоран,
мелем гора...
Црно језеро изговара, као језеро, као Црну Гору:
Оном истом јавом
Која ни у сну другачија није...
Али, чини нам се да пјесник нигдје није разњежен, распјеван и
занесен као када пјева о Подгорју:
О моје лепо Подгорје
када те човек измислио
успутно је створио сунце
А каква је то љепота у којој се успутно ствара сунце, зна само
пјесник, коме је она само доступна. Пјевајући, он користи различите
мотиве, појаве и осјећања, успијевајући да оствари високе пјесничке
домете. Са мало ријечи каже толико тога, сажето, чисто, језгровито и
снажно.
Озари нас нека чудна свјетлост, којој нијесмо кадри одредити
извор, а грије нас. Било да то сметови снијега ноћу блијеште у доба
божићњих или светосавских студени и мразова, или се просипа
мјесечина, боје јагорчевине уз мирис смоле подгорских четинара, у
ноћима између Петровдана и Велике Госпојине. Тада обично божија
звијезда „озгор опече“ и извори у Подгорју скоро пресуше, обезводе и
усахну потврђујући подгорска сушна љета. Пјесник се сјећа жеђи
поратне и слике из дјетињстава када би га отац на ужету спуштао често
у унутрашњост бунара да би захватио воде.
Колико смо пута с лучем
у ноћ летњу украј баре
крекет жабе слушајући
били знојни на бунаре.
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Те слике из дјетињства, велики су нам залог и богатство. Од њих
се никад не одвајамо и не можемо се нигдје од њих сакрити. Оне нас
временом племене и потврђују у нама свеприсутност завичаја, који
никада не смијемо заборавити и изгубити. Нема већег губитка од оног
ко завичај заборави или изгуби. Тада се губи слобода и љубав. Само се у
завичају најслободније и најкомотније понашамо и најљубавније љубав
осјећамо.
Занесењеак и заљубљеник у природу, задојен горштачком
питомином, опијен мирисом цвијећа, које само расте у његовом
завичају, овај неимар ријечи, плете Петровдански венац, антологијску
пјесму, по мени најбољу.
Сјећам се било је јутро
купали су ме пупољцима дреновине
и молили небо да будем леп и снажан.
Мајка ми је стављала венац на десно раме
један мали петровдански венац
(који сам плео са својом браћом)
да бих био мудрији од остале деце.
Ово је за мене пјесма икона, ако се иконе могу сликати ријечима.
Тадија је показао да могу. И Петровдански венац је саплетен од цвијећа
које расте и мирише у Подгорју. А да је нераскидиво везан за тај крај,
пјесник потврђује чињеницом, да у три његове збирке: Јата
благодатна, Време песме, и Одбрана цвећа налазимо пјесме са истим
насловом Подгорје. То најбоље потврђује нераскидиву везу пјесника и
завичаја.
Све што се случи и деси између неба и земље представља његов
лирски субјекат. И онда када гром удари негдје на висинама Дурмитора
и запали стари бор, онај што пркоси снјеговима и вјетровима, па га
зачас претвори у огањ, или, кад се Тара разгоропади, па мутна ваља
дрвље и камење и кад вјетрови преко језерске површи заваљају снијег у
сметове, Тадија својом лирском жицом све то смири, ријечју упитоми, у
пјесму преточи.
На мосту љепотану, чијој се љепоти свијет диви, који спаја двије
обале Таре, пјесник записа:
Зидали га у најљепшем кањону свијета
да задиви собом
све оне који се ту нађу.
.........................................
Да буде за свагда
верност стубова чежњивих
и песница пуна сунца.
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А у пјесми Моја златна река, посвећеној Тари, за коју пјесник
Бошко Пушоњић рече да је бистра суза Европе, Тадија записа:
Ти једнако течеш моја горска реко,
ломећи се с камом и са пролећима...
Осјећај је силан кад ти дође неко,
кад неко уз тебе ко пријатељ има.
Искрено, како је једино знао пјевати, пјесник пјева Београду:
Ако кажем
да само један је Београд
незаобилазан као цвеће
..........................................
Онда је то град
што увијек пружа тренутке среће.
Онда је то град
свих наших градова.
Сликовито и језгровито, онако како је само Тадији бастало. О
поезији Тадије Поповића писали су бројни критичари и познаваоци
њгове ријечи и мисли поетске, али мислим да тек предстоји право
приступање његовом књижевном дјелу.
Навешћу само неколико размишљања мр Исака Калпачине,
професора Јована Поповића и Драгана Колунџије, Тадијиног друга из
студенских дана. Мр Исак Калпачина, риређивач књиге Подгорје, избор
из Тадијине поезије, написа: Поједине пјесме су прави благослови
љепоте, а она се највише проналази у слици иза виђеног пејзажа, у тону
што трепери кад мине неки звук, када се изгуби глас изговорене ријечи.
Књига Подгорје избор из Тадијине поезије, заједно са књигом Мићуна
Шиљка Снохватица коби и Слободана Вучинића Нема правог мелема,
сачињава пљеваљски поетски триптих, објављен у издању Графо Црна
Гора, ове године.
Јован Поповић, професор, дугогодишњи уредник часописа
Мостови, добар познавалац Тадијине поезије, рече: Но, и поред таквог
завичајног калема, поезија Тадије Поповића, свеопштије и универзалније
расте од Дурмитора, и у другом смјеру до Београда и даље, и много
шире. Њене границе су тамо и до тамо докле стиже Тадијин род,
његова култура и историја. Драган Колунџија у сјећању на Тадију
каже: Тадија Поповић је певао из неког свог свеопштег извињења... И
када је туговао и када се смејао, лирски занесено, сви се, који смо га
познавали, сећамо његовог звонког смеха.
Ја сам се са Тадијом дружио тридесет година. Ко зна колико смо
имали заједничких наступа и књижевних дружења на подручију три
републике Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе, тачније по
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простору општина које су сачињавале Међурепубличку заједницу
културе са сједиштем у Пљевљима. Остао ми је у сјећању као човјек и
пјесник од кога се имало шта чути и шта научити. Свака његова пјесма
инспирисана завичајем сијала је као мали драгуљ у колајни завичајних
љепота. Живио је за поезију и сав јој се посветио. То најбоље показује
његово размишљање: За мене је поезија благостање душе, она је живо
биће, дисање, бјекство од самоће, спасење од мрака, нада са којом
трајем...
И ако више није међу нама, Тадија Поповић ће дуго трајати
својим пјесмама, а потврда ове моје мисли су његови стихови:
Ја не познајем другу реч
осим ове у којој време траје
осим ове коју звезда следи.

РЕЗИМЕ
Родина в поэзии Тадии Поповича
Тадия Попович, это поэт нежной лирической проволоки, теплой и
широкой души, искренного сердца из которого истекли ясные и
богатые поэтические картины родины, как ни у одного поэта на
территории нашей страны.Пев, он пользуется разными мотивамы,
появлениями и чувствамы, успевая осуществлять високие поэтические
досягаемости. Используя немного слов он говорит так много, сжато,
чисто, ядерно, крепко.
Все что случится и окажется между небом и землей описывает
его лирический субъект. А однажды когда ударит гром куда-то на
возвышении Дурмитора и зажжет старую сосну, тот который
делает назло снегами и ветрами и через минуточку превратит его в
жар а когда Тара станет разгорячится и так мутная валит деревья и
камни и когда ветер через озерную поверхность завалит снег , Тадия
своей лирической проволокой все это примирит, своим словом украсит,
переливает их в стихах.
Слободан Вучинич
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ИЗМЕЂУ ДУБИНА МОРСКОГА ВИРА И ВРХОВА
ПЛАНИНСКЕ ВИСОРАВНИ
- Пут ка нереченој пјесничкој ријечи Бранка Вуковића -

Бранко Вуковић, преводилац и пјесник, рођен је 1934. године у
Пишчу под Дурмитором, а умро је 1968. године у Шибенику. Највише је
преводио са руског и француског језика. У збирци „Висораван“,
објављеној 1998. године на Цетињу, налазе се његове изабране пјесме и
преводи. У Вуковићевим пјесмама доминирају љубавне и пејзажне теме.
Теме о љубаи вариране су преко бројних унутрашњих мотива, а теме о
природи појављују се у виду смјењивања динамичних и статичних
елементарних слика. Ту се емоције лирског субјекта рефлектују у
природу, као што и слике из природе налазе одраза у његовој
унутрашњости. Вуковићеве пјесме су праве минијатуре чији је израз
максимално сажет и метафоричан.
Кључне ријечи: вир, висораван, харфа, гитара, виолина, шуме,
планина, небо, цвијет, сунце, врба, магла, пустиња, празнина, туга,
узалуд, усамљеност, растанци, чежња, неспокојство, бол.
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Пјесник и преводилац Бранко Вуковић рођен је 1934. године у
Пишчу под Дурмитором, а умро је 1968. године у Шибенику. Прерана
смрт прекинула је његов интензивни књижевни рад, пјеснички,
преводилачки и научни. Поводом његове смрти у „Књижевним
новинама“ тада је, уз остало, записано: „У Шибенику је 25. јуна
несрећним случајем изгубио живот књижевни преводилац Бранко
Вуковић.У подједнакој мери књижевни радник и заљубљеник
литературе Вуковић је био и песник за кога је сусрет са туђим поетским
текстом представљао неописиву радост и који је са једном изузетном
страшћу, управо желео да се суочава са оним песницима чија се
устрептала поетска реч релативно тешко предаје мелодији и звуку
нашег језика. Само они који су га познавали знају са каквом је
упорошћу трагао за адекватним изразом, колико је дуго неговао сваки
преведени стих пре него што ће да га дефинитивно преда у штампу, са
каквим је поетским надахнућем говорио о песницима које се спрема да
преводи. Јер, Вуковић није био само песнички преводилац, него и
песник...“. Вуковић је објавио књиге пјесама Марине Цветајеве и
Владимира Мајаковског, а преводио је још и пјесме великог броја
других значајних пјесника (Ахматове, Вознесенског, Шкујина, Окуџаве,
Гамзатова, Чиладзеа, Пастернака, Блока, Неруде, Елијaра, Превера...).
Писао је о домаћим пјесницима, а иза њега је остало и доста
недовршених превода, недопјеваних пјесама, као и неукоричени
магистарски рад о Растку Петровићу. У овом кратком осврту биће
ријечи само о пјесмама из збирке „Висораван“, која садржи његове
изабране пјесме и преводе, а објављена је 1998. године на Цетињу.
Приступ поезији Бранка Вуковића могао би се означити на много
различитих начина па и као пут ка нереченој ријечи. Сваки од
асоцијативних исказа би полазио од средишта његовог стваралаштва
одакле се шире поља богатог садржаја, оног казаног и оног сугерисаног.
„Бол неречених речи“, како се каже у исповијести лирског субјекта,
овдје се доживљава и као трагање за приликом у којој би се обликовала
неречена ријеч. Но, и у ситуацији када се укаже таква жељена прилика,
ријеч застане прије свог зачетка или уобличења, па и кад се формира и
упути стварном или имагинарном саговорнику, намах се посумња да ли
је то она права, вјеродостојна. Свакако да се то повезује са вјечитом
творачком муком у проналажењу одговарајућог израза за оно што
лирски субјект носи у себи и што жели да саопшти. У сваком случају
увијек остане нешто необухваћено и несаопштено те се показује како
унутрашње стање никада није у потпуности преносиво у спољни свијет.
У овој поезији, гдје се више сугерише него што говори, више упућује
него објашњава, на оригиналан начин представљена је једна сложена
емотивна и мисаона динамика. У пјесмама Бранка Вуковића доминирају
љубавне и пејзажне теме. Теме о љубави вариране су преко бројних
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унутрашњих мотива (о усамљености, чежњи, неспокојству, младалачкој љубави, болу, усхићењима, растанцима, чулним немирима...). Теме о
природи појављују се у виду смјењивања динамичних и статичних
мотива гдје се предочава једна реалност која се мијеша са имагинарном
стварношћу у оквиру сажете и метафоричне дескрипције. Емоције
лирског субјекта рефлектују се у природу, као шти и слике из природе
налазе одраз у његовој унутрашњости. /“Због тебе/ шуме листају/ а
сунце злати планине/ и реке румено отичу“/. Тако се ту свијет реалног
испреплиће са оним с подручја имагинације преображавајући се у
пјесничку стварност у чијим испреплетаним слојевима осјећања и
мисли препознаје се једна пуна емоционална саживљеност. Путем
низања и повезивања различитих мотива ту се покреће развијање
раскошних пјесничких слика и предочава атмосфера дубоке
емоционално-рефликсивне узнемирености.
У поезији Бранка Вуковића лексеме вир, висораван и харфа су
полисемички знаци који у изванредној кохезији окупљају и држе укупну
знаковност књиге, са њеним емоционалним, рефлексивним и фантазијским релацијама. Између вира, као полазишта, и висоравни, као
циља, распета су настојања лирског субјекта у покушајима да нађе
смирај за своје усковитлане немире. Поетске слике, елементарне и
развијене, које дочаравају хармонију у природи, представљају и
својеврсне изазове за тежњу да се слична хармонија оствари и у души. У
пјесми „Висораван“ пјесник се исповиједа /“На висораван/ туго/ пењем
се стазом звука“/, али са харфиних жица као да трепери одјек „узалуд“.
Дубина туге, осјећај празнине и недостижност хармоније представљени
су преко сугестивних пјесничких слика, визуелних и акустичких.
Појмови свјетлости и таме овдје попримају симболична значења
вишег реда што се огледа у оствареној поетизацији простора. Преко
знакова сунца, неба, цвијета, свјетлуцавих таласа... подстичу се
пријатна осјећања, појачавају чежње и покрећу сањарења те показује
колико је љубав снажна. Такви ријетки пропламсаји свјетлости
најчешће бљесну само у сну при чему, послије тако кратког појавка,
тонови тамнине постају још јачи. /“Кад тебе нема/ узалуд тражим
небо/ очи ми лутају пустињом која се губи у ништа“/. Зато је тама
прекрила и огрнула стварност, а каkо је на дну воденог пространства и
вира, тако је и на земљи и на небу. /“Земља је мрачна... и небо губи свој
сјај“/. Путем сликовитих појединости сугерисана је атмосфера пораза,
остављености, неостварене љубави, недосегнуте среће, неузвраћених
осјећаја и најдубљег љубавног очаја. /“Магла, потонули град, клонула
врба, птице поломљених крила.../. У таквим сликама често се појављује
и зелена боја што симболизује младост, али најчешће ону мученичку
страну тог најљепшег доба у човјековом животу. /“У мом крају ветри
развигори/ а ја зелен горим без пламена“/. Несклад између стварног и
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сањаног, присутног и прижељкиваног сугерише се преко визуелних
детаља који су неријетко дати и у опозитивном односу, а необични
спојеви ријечи прибавили су им посебна значења. Тако и љепота
природе и пустош у њој послужили су лирском субјекту да потпуније
представи унутрашњу празнину и пустош. Овдје и привлачне стране
мотива, и оне које су им супротне, дјелују у истом смјеру појачавајући
тамнину импресивних слика и њихових карактеристичних детаља.
У овим стиховима са пуно елегичних тонова визуелна страна
слика допуњавана је акустичким елементима што показује како је
Бранка Вуковића привлачила акустичка изражајност ријечи. Слушне
представе преношене су у одговрајуће језичке облике /Крик, јецај,
врисак.../, али се акустичка изражајност ријечи не темељи само на
рјечнику, већ се остварује путем ритма, риме и различитих гласовних
паралелизама. Акустичка скала овдје је врло великог распона, од
изразито дубоких, до веома високих тонова, од потпуне тишине, којој
одговара лагани и тихи шум таласа, преко пригушеног јецаја до вриска
и крика. Пјесников глас бачен је у буре и кише, па је то некад „плач
изгубљених гитара“, а некад у њему „роморе сузе виолина“. У настојању
да тишине „одјену се звуком“ нијеми глас и неизговорена ријеч
означавају празнину испод које кључа мноштво оног што би у њих
требало да стане. Празнина тако постаје кулминациони талас под који
су утонуле све нијансе боја и звукова. Стога је овдје све прекрила
тамнина, празнина се увећала и глас остао сам у пустињи која се „губи у
ништа“. /“У маглу реке потону град/ остаде само туга/ и глад/ за
наслућеним видицима/. Посебна стилогеност овдје је постизана путем
минус присуства знака, што сугерише унутрашњу пустош, узавреле
немире и величину празнине. Од емоционалног језгра пјесама таласају
се и нијансирају осјећања и наглашава узалудност жудње. /“Где год
гладне руке пружиш/ празнина се заталаса“/. И епитети овдје, често
повезани са ријечима одричног облика и другим знацима који
наглашавају нулто присуство, попримају прворазредну естетичку
функцију у приказивању унутрањег стања младог бића чији глас остаје
без одјека и одзива. Како намјерно изостављени знак може имати
необично снажну изражајну вриједност, види се и код приказивања
етичких мотива. Ту се предочава какве и колике посљедице по другог и
себе може имати човјек због неприсуства, тренутног или сталног, оног
што је најплеменитије у људском бићу. /“Човек је само очи/ само руке/ и
плаве стреле имао“/ Наглашавањем ријечи само, непоменути знак, који
је потиснут са лексичке равни, ту добија најзначајнију улогу.
Посљедица човјекове безосјећајности /немања срца/ овдје се јавља као
изванредно пронађен и наглашен знак минус присуства који говори о
судбини и жртве и актера. Стога ће актер залуду, вјечито, тражити „два
бела галеба“ који су устријељени његовим оком и руком.
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Карактеристично је за поезију Бранка Вуковића да се у неизговорену
ријеч, у потиснути знак, често сажимају и акустички и визуелни
елементи, те да неречена ријеч неријетко постаје средиште од којег се
шире и у које се сажимају емоционалне и рефлексивне путање.
За приказивање властитог лирског свијета Бранко Вуковић је
изналазио сугестиван израз при чему се на особен начин служио
могућностима које су му нудила одабрана морфоностилистичка,
феностилистичка а дијелом и графостилемска средства. У његовим
пјесмама нема развијеније нарације, већ је све у правој мјери сведено на
максимално сажет и метафоричан израз. И чини се да је то постизано
дуготрајним мукотрпним трагањем за ријечи која ће се рећи, као и за
другом која ће намјерно остати неизговорена и бити потиснута из
лексичког фонда пјесме. Стога се у његовим пјесмама значењско језгро
некада налази у реченој, а некад у нереченој ријечи.
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FROM THE DEPTHS OF SEA WHIRPOOLS TO THE
HEIGHTS OF MOUNTAIN PLATEAUS
Summary
A poet and translator, Branko Vuкović was born in Pišče, the
place in the foothills of the Durmitor mountains, in 1934. and died in
Šibenik in 1968. The greatest volume of his work refers to translations
of Russian and French poetry. A selection of his poems and translations
was published in the collection “The Plateau” (Cetinje, 1998). Love
and landscape themes dominate his poetry. Themes of love vary through
numerous internal motives, and themes of nature appear in the form of
dynamic and static elementary images which follow one after another.
The emotions of the lyric subject are reflected in nature as well as the
images of nature are reflected in the inner feelings of the lyric subject.
Vuković’s poems can be described as real miniatures with a concise and
metaphorical expression.
Key words: Whirlpool, plateau, harp, guitar, violin, forests,
mountain, sky, flower, sun, wollow, fog, desert, emptiness, sorrow, in
vain, partings, loneliness, longing, restlessness, pain

Isak Kalpačina
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КРИТИЧКИ ПОСТУПАК ЛИДИЈЕ ТОМИЋ
На примерима прозе Миодрага Булатовића
и других прозних писаца из Црне Горе

Професор новије српске књижевности на Филозофском факултету
у Никшићу Лидија Томић представља данас једног од најрелевантнијих
научних радника у Црној Гори у области књижевности, културе и
језика. Подстакнута осећањем да се у култури једног народа, у његовом
језику и књижевности, у уметности и стваралаштву налазе најтрајније
основе за његов укупни развој и прогрес, она је и тумачењу
књижевности приступала са сличном мотивацијом. У анализи
књижевних остварења најзначајнијих аутора наше новије књижевности,
међу њима најчешће оних из Црне Горе, она је полазила од сигурних
књижевнотеоријских и методолошких принципа модерне науке о
књижевности, почев од руских формалиста до француских
структуралиста и деконструкциониста. Зато се савремено тумачење
књижевног феномена, које је код ње посебно изоштравано сталним
преношењем знања из књижевности и књижевне мисли студентима,
налази у основи њеног приступа остварењима савремених писаца и
писаца књижевне баштине.
Лидија Томић је досад објавила две врло значајне књиге
критичких радова о писцима наше новије књижевности и низ текстова у
научним зборницима и књижевним часописима. Прва књига, с насловом
Гротескни свијет Миодрага Булатовића, посвећена је прозном
стваралаштву једног од најзначајнијих приповедача и романсијера
српског језика и књижевности друге половине ХХ века, а у другој, с
насловом Пут у свијет прозе, предмет њеног критичког интересовања и
тумачења јесу неки од наших најзначајнијих писаца ХХ века, од Радоја
Домановића и Борисава Станковића, преко Исидоре Секулић, Милоша
Црњанског, Ива Андрића, Растка Петровића, Михаила Лалића и Ћамила
Сијарића до Борислава Пекића и Жарка Команина. У свим тим
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студијама и огледима Лидија Томић је демонстрирала поуздан
вредносни и јасно изграђен критичкометодолошки систем и указала на
доприносе неких од најзначајнијих стваралачких личности развоју и
поетичким променама наше књижевне уметности. У приступу
изабраним писцима и у анализи њихових дела у целини или појединих
њихових књига она највише критичке пажње посвећује најважнијим
структуралним, односно најважнијим тематским, композиционим,
стилско-језичким и семантичким одликама.
Њени радови би се могли поделити у три целине. У првој је
монографија о прози Миодрага Булатовића и један број огледа о овом
аутору у књизи Пут у свијет прозе. У другој целини су текстови о
писцима прве и друге половине ХХ века, од Боре Станковића до
Борислава Пекића, а у трећој су критичка тумачења засад објављена
само у зборницима и часописима, међу којима треба посебно издвојити
текстове о Душану Ђуровићу, Кости Радовићу, Жарку Команину,
Миодрагу Ћупићу и Ранку Крстајићу. Избором управо тих писаца за
критичку анализу она је, између осталог, показала изузетну
приврженост и емотивност према култури, књижевности и језику свога
завичаја и свога народа.
Књижевно дело Миодрага Булатовића видела је као једно од
садржајно и значењски најбогатијих и најпровокативнијих у српској
прози друге половине ХХ века. Књиге приповедака Ђаволи долазе и Вук
и звоно и роман Црвени петао лети према небу педесетих и шездесетих
година прошлог века најтрајније су допринели истинској модернизацији
тадашње књижевности, а Херој на магарцу и Рат је био бољи, као и
Људи са четири прста и Gullo Gullo увели су нове теме и успоставили
нов ауторски однос према доживљају рата и осетљивим друштвеним и
политичким темама ондашње заједничке државе и културе.
Булатовићево дело Лидија Томић посматра најпре у његовој укупности,
као заокружен и до краја доведен наративно-семантички систем, а затим
као део општијег поетичког низа у који су та остварења укључена. Она
је зато своју студију компоновала од поглавља о општим поетичким,
тематским и семантичким одликама Булатовићеве прозе, и, с друге
стране, од поглавља у којима се анализирају његова појединачна прозна
остварења.
У уводном делу студије Булатовићево дело је ситуирано у оквире
прозе у којој се преплићу различите наративне и интонативне
перспективе, од модернизоване реалистичке, преко гротескне,
фантастичке, поетске, пародијске, хумористичке, до сатиричне и њима
адекватне прозне слике у књижевном рукопису. Међу њима доминира
гротескна визија света, којом се, у Булатовићевој верзији на оригиналан
ауторски начин богате и шире могућности гротескног књижевног
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обликовања стварности, посебно изразито ратне стварности. У његовим
романима и приповеткама књижевна оптика је са миметичког начина
обликовања књижевног предмета померена на поступак наративног
онеобичавања и истицања у први план оних његових одлика које мењају
не само препознатљиви изглед предмета приповедања него и његово
значење и природне везе са реалном стварношћу. Изобличавање реалног
изгледа предмета условљавало је и мењање књижевног поступка,
мењање садржинских оквира прозног текста и његове општије
књижевне функције, и обрнуто. Крајњи исход онеобиченог књижевног
предмета била је, с једне стране, депатетизација сваке животне, чак и
трагичне теме, макар се она одвијала у великим егзистенцијалним и
историјским ситуацијама као што су насиље, зло у човеку, рат,
колективно уништење, смрт или љубав, и, с друге, у изазивању оног
естетског дејства које само по себи постаје уметнички убедљиво
искључиво захваљујући ауторовим моћима индивидуалног обликовања
језичке грађе и њеног повезивања у веће смисаоне и композиционе
целине.
Према подели Лидије Томић, у прози Миодрага Булатовића
постоје три поетичко-типолошка модела приповедања. Прва његова
књига приповедака Ђаволи долазе изграђена је на искуству
егзистенцијалног отуђења у простору града, из којег су за књижевне
протагонисте бирани људи са маргине друштвеног живота. Према
самодеструктивној пројекцији таквих ликова њима се могу прикључити
и приповетке које се односе на завичај и детињство у збирци Вук и звоно
и на роман Црвени петао лети према небу у којима је наративни
простор фокусиран у долину Лима и бјелопољског краја са свим
противуречностима различите природе, од религијских и националних
до емотивно-психолошких и социјалних које се тамо сусрећу.
Преплитање ауторове латентне лирске пројекције света с „демонском“
пројекцијом стварности коју су носили књижевни ликови омогућило је
овој прози изузетне естетске резултате, подједнако у тренутку у којем се
појавила и у доцнијем времену.
У другој Булатовићевој стваралачкој фази, у романима Херој на
магарцу и Рат је био бољи, иако је, према закључку ауторке студије,
измењена садржинска оптика те прозе, гротескна визија света није
уступила место некој другој врсти наративног обликовања. Напротив.
Захваљујући ауторовој намери да до крајњих консеквенци ослободи
патоса такозване велике теме историје и живота, као што су ратне
ситуације и индивидуални чин херојства у њима, гротеска је добила
нове семантичке могућности јер је умногоме била потпомогнута другим
облицима онеобичавања прозног предмета, као што су хумор, иронија,
пародија, хипербола.
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У трећој стваралачкој фази, с романима Људи са четири прста и
Gullo Gullo, поступак депатетизације и симболика зла из претходне
фазе, доведени до апсурда, еволуирали су у последице не само историје
и политике него и изразитих социјално-економских и других глобалних
законитости које прате развој европског друштва у деценијама после
Другог светског рата.. Такозвана „политичка гротеска“, оличена у
емиграцији и тероризму широм послератне Европе, означила је крајњу
тачку Булатовићеве визије експанзије зла у савременој историји. Иако је
представљала доминантну тематску одредницу његових књига,
експанзија зла ипак није могла да надвлада неке друге иманентне
особине живота. Стога је аутор Људи са четири прста, према
исправном запажању Лидије Томић, и поред доминације тамних страна
постојања и човекове улоге у томе, целокупну своју прозу у крајњој
инстанци ипак подредио једном посредном виталистичком принципу
живота који је мотивски остао доста скривен у тексту, али је зато
семантички био више него јасан. Булатовићево стално поигравање са
гротеском и са фантастичком књижевном формом посвећеној угроженој
егзистенцији и његово писање „о злу да би га разбио“, у крајњем исходу
му је омогућило да „обузда зло и превазиђе га поетском фасцинацијом“,
како закључује она.
У другом делу друге књиге Пут у свијет прозе, у целини
испуњеном тумачењем приповедачког и романескног опуса Миодрага
Булатовића, Лидија Томић је књижевна остварења свога аутора
сагледала у оним сегментима који су, иако добрим делом обухваћени и
њеном претходном студијом, давали довољно повода за нову и
проширенију критичку интерпретацију. Анализирајући превратничко
значење његове ране прозе, у коју спадају приповедачке књиге Ђаволи
долазе и Вук и звоно и роман Црвени петао лети према небу, она је
ауторово удаљавање од аристотеловских „правила приповиједања“ и
приближавање лирској фантастици, гротески и другим облицима
немиметичког обликовања стварности, у исти мах видела и као једну од
кључних поетичких одлика не само његовог него и модерног прозног
израза уопште. Булатовић је, као и Андрић, у гротески и фантастици
пронашао „умјетнички врло необичан и сугестиван начин супротстављања злу“ у човеку и његовој заједници. Уз претходно добро
спроведену анализу његових појединачних књига, најчешће изрицану
категоријалним, готово аксиоматичним критичким исказом у презенту,
она је приповетке и романе Миодрага Булатовића с разлогом сврстала
међу најзначајнија остварења српске књижевности друге половине ХХ
века.
Друга њена књига, Пут у свијет прозе, и у свом првом и у другом
делу има све одлике добро осмишљене и добро компоноване ауторске
целине. Критички огледи у књизи посвећени су сагледавању кључних
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поетичких тачака развоја српске прозе ХХ века, њених иновација и
посебних и појединачних стваралачких достигнућа у том времену. Иако
је аналитички поглед професорке Томић на приповедно искуство
књижевности протеклог века изграђен на основу „тематски разноликих
огледа“, он је у методолошком приступу изабраном књижевном
предмету остварен као јединствена критичка целина.
Лидија Томић својим ауторским интерпретативним погледом
обједињује књижевно дело различитих стваралачких индивидуалности,
које су у највећој мери допринеле развоју и успону српске прозе прве и
друге половине ХХ века. Применом теоријски јасно заснованог
интерпретативног метода модерне науке о књижевности, који, с једне
стране, подразумева тумачење појединачних књижевних дела на основу
увида у целину кретања књижевности одређеног периода, и, с друге,
сагледавање целине на основу критичких увида у појединачна
књижевна дела, професорка Томић је долазила до закључака о
најважнијим књижевним одликама појединачних остварења и појединих
жанрова у опусу познатих књижевних стваралаца и до ставова о развоју
и кључним структуралним особинама српске прозе прве и друге
половине протеклог века.
У огледима о писцима с почетка ХХ века, посебну пажњу
посветила је лирском реализму и средствима поетизације наративног
исказа у делу Борисава Станковића и Исидоре Секулић као неопходној
поетичкој фази у развоју прозног говора и једном од услова
појављивања модернистичке поетичке парадигме у прози у времену
између два светска рата. Стога је сасвим исправан њен закључак да је
„лирски реализам“ Борисава Станковића и Исидоре Секулић „отворио
пут модерној српској прози“ међуратног времена, уметнички тако
доминантно оствареној у књижевном делу Милоша Црњанског, Растка
Петровића и Ива Андрића у којој је ауторка тих аналитички писаних
огледа пронашла оне одлике књижевних рукописа међуратних писаца
којима су остварене највеће естетске вредности новије српске
књижевности. Оне су у великој мери приближене тадашњим модерним
тенденцијама и у европској књижевности.
Лидија Томић се, међутим, не задржава само на стилским
достигнућима и жанровским специфичностима међуратне поетске
прозе, већ проширује своју критичку оптику и на нешто другачије и
стандардније књижевне облике и на њихову реалну везу са
националном књижевном и културном традицијом, као и на
продубљивање књижевног значења које се у таквом контексту
остварује. Прозно дело Ива Андрића, на пример, најамблематичнијег и
најуспешнијег настављача вуковске синтаксе и вуковске традиције у
прози, дело које се налази на размеђи модерне и традиционалне
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наративне поетике, послужило је као веома добар пример таквог
критичког разматрања. За основу критичког тумачења Андрићевих
ставова о књижевности, традицији и језику она је узела његове есеје о
Његошу као трагичном јунаку косовске мисли и Вуку као реформатору
српског језика и књижевности. При том је показала колико се аутор
Травничке хронике, На Дрини ћуприје и Проклете авлије у виђењу и
доживљају књижевности ослањао на књижевно дело и животне ставове
ове двојице великана српске књижевности, културе и језика. Веома
продубљеним и аналитички беспрекорним огледом о симболизацији зла
у Андрићевој Проклетој авлији професорка Томић је критички
протумачила једну од најкрупнијих тема Андрићевог прозног дела.
Истовремено га је с великим разлогом довела у непосреднији однос са
европском књижевношћу егзистенцијализма. Закључујући оглед о
Проклетој авлији, дошла је до веома релевантног естетичког става да је
један од начина превазилажења зла у културној историји човечанства
било његово обликовање и тематизација у уметничким делима. (Њен
закључак би се могао продужити запажањем да се у једној националној
култури антрополошки засновано зло у човеку може умањити, ако се не
може потпуно превазићи, стварањем врхунских уметничких дела. Што
више таквих дела на једном језику, то мање зла и неспоразума у
култури, у друштвеном и политичком животу народа. Тај закључак се
може проширити и на дела у области науке и свих других видова
стваралаштва.)
Слично Андрићу и његовој пројекцији зла као универзалне
особине човекове личности и постојања у времену, специфично
књижевно виђење света и човека остваривао је у својим романима и
приповеткама и Михаило Лалић. Он је тематизацију зла проширио на
ратне сукобе и сукобе идеологије и историје и на последице човекове
појединачне судбине у њима, као и на огрешења о морални портрет
човека и на инструментализовање идеје револуције. О сличностима и
разликама између његових ратних приповедака и приповедака
словеначког писца Едварда Коцбека у књизи Страх и храброст, Лидија
Томић је, као и у другим огледима Пута у свијет прозе у којима за
критичко тумачење узима књижевно дело двојице аутора, важне
аналитичке закључке доносила увек имајући на уму и општи
књижевноеволутивни контекст и појединачни развојни пут изабраних
писаца.
Три завршна есеја првог дела књиге односе се на епски и лирски
елеменат у романима Ћамила Сијарића, на књижевне поступке у роману
Ходочашће Арсенија Његована Борислава Пекића и на „лирско-епски
љетопис крвавих прогона, диоба и страдања“ у којима су се као жртве
историје и идеологије налазили књижевни ликови у прози Жарка
Команина. Веома добру тематску анализу конкретног књижевног дела
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остварила је у есеју о Ходочашћу Арсенија Његована, проналазећи у том
делу као његове семантичке доминанте „утопију идеалног поретка“ и
„филозофију посједништва“, које заговара главни лик. „Реалистички
начин приповиједања и лирски доживљена експресија свијета“ у
романима Ћамила Сијарића и Жарка Команина надовезује се на сличан
наративни поступак остварен у прози Боре Станковића на почетку ХХ
столећа, тако да се лирско-епска „експресија свијета“ види као једна од
најважнијих и најдоследније оствариваних особина оне прозе ХХ века
коју, поред прозе гротеске и фантастике, Лидија Томић бира за своју
критичку анализу. Завршним огледима потврђена је такође значајна
поетичка особина српске прозе с почетка века, као и целокупне наше
књижевности новијег доба, о напоредном и симултаном постојању
различитих стилских модела у истом књижевном времену.
Веома значајни су и њени огледи објављени у научним
зборницима и књижевним часописима, од којих би се могла
компоновати читава књига, јер су и они фокусирани на посебне одлике
времена оптерећеног политиком и влашћу. Она је у том смислу, као и у
ранијим огледима, највише тематизовала појам зла и насиља у историји
и времену, нарочито наглашено у текстовима о Миодрагу Ћупићу,
Жарку Команину, Кости Радовићу, Душану Ђуровићу и Ранку
Крстајићу. Успешну наративну тематизацију зла и психолошких,
моралних, емотивних, политичких и других противуречности у човеку
пронашла је у остварењима већег броја писаца о којима је говорила, али
је исто тако у многим од њих проналазила и елементе гротеске,
фантастике и поезије. На тај начин је своје тумачење књижевности врло
често усмеравала према интелектуалном и етичком препознавању
деформација хуманистичке слике света и човека у граничним животним
и историјским ситуацијама, које су, мењајући његову појединачну
судбину, биле веома погодне и за наративну тематизацију и за накнадну
критичку анализу.
И да завршим цитатом из једног њеног огледа који би се могао
односити и на многа друга дела о којима она говори: „A oнa сaдржи
eпску ширину људске патње, лирску изнијансираност трагичке катарзе,
фантазмагорију зла, реалистичку увјерљивост необичних доживљаја,
драмску динамику и интензитет, једном ријечју, естетски вриједну
визију изгубљеног свијета и човјека у њему.“
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У СПОМЕН ВУКУ

НЕБО ПЕТЊИЦЕ
Небо тражи у висини
Тамо се свјетлости двоје
Тражи га и у долини
Гдје се од искона паре боје
Небо дарежно као млијеч
Пристиже на пропланке у снопу
Овдје га цвијет и ријеч
Здушно прате у стопу
Ријеч извору каже: теци
Дом свила у нашем слуху
Овдје су горди Вукови преци
Уждили ватру причи и духу
И оплодили их мудром Вуку
Да их жудњиво кроз свијет носи
Језик олнчен у звуку
Објутрава у бијелој роси
Одатле се сели у биће
Да нас лиши ноћи и несна
Умјесто њих нек дан свиће
Са њим нек свиће нâд и пјесма
Нек дуго живе и трају
Небом шестаре птице
С њима је данас у загрљају
Овај сафирни прстен Петњице.

У спомен Вуку

НЕБО ТРШИЋА
Над Тршнћем се облачје свило
Прнтисло људе и куће
Брзим ритмом туче било:
Вијеком пукло беспуће
Шира посташе гробља сеоска
Магла налегла по њима
Ни за свијеће нема воска:
Тужно врнјеме припада свима
Вук окреће поглед ка своду
Чекајући јутра бијела
Наткрилиће сваку непогоду
Што се над нахијама наднијела
Устаници шуме запосјели
Јаки ко храстове жиле
Одани слободи и вјери
Не плаше се турске силе
И хроми Вук међ њима
Хром му је корак - мисао није
По оближњим нахијама
У језику тражи лијек
Тај лијек кријепи дух и вољу
Не да да потонемо у зловољу
Нека је навијек на пријестолу!
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НЕБО БЕЧА
Олује се трве сред крхкога бића
Како их смирити да души буде боље
У свему препознах тамна многоличја
Турску пизму и турске зловоље
Овдје се скрасих невесео и хром
Ослањах године на дрвену штулу
Мисли сатире свакојаки лом
Сводећи живот на безличну нулу
Питам себе како злу утећи
Облачје се застрло над њиме
У сну гргори извор жуборећи
Тражећи у немиру своје право име
Јеидно је патња дубока и вјечна
Све остало је земно и кратковјеко
Не знам гдје се настањује срећа
СВЕ што рекох узалудно рекох
Једино ме Азбука висини узноси
Да није ње походио би ме мрак
Утјеху пронађох у тршићкој роси
Себи постах учитељ и ђак
Небо своје у древном Бечу тражим
У томе ми помаже миљеница Мина
Небосцод ће моју ријеч да оснажи
И зору поспе по нашим образима
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ЧОВЈЕК СВОГА ВРЕМЕНА
(Проф. др Томислав Жугић 1934-2011)

Прије годину дана имао сам обавезу да се посљедњи пут опростим
од проф. др Томислава Жугића. Акцентирао сам да то чиним и у име
Филозофског факултета – да бих нагласио да је у једном мандату био и
његов – декан; у име Друштва историчара Црне Горе – чији је такође
био успјешни предсједник, затим у име Историјског института Црне
Горе, чији је био члан Научног вијећа – више година и активни
сарадник; и коначно у име Одбора за историју ЦАНУ – чији је био
неуморни члан од његовог оснивања па до смрти. Пропустио сам, тада
да кажем да се опраштам и у име Лиге за мир Црне Горе – коју смо
заједно афирмисали на унутрашњем и међународом плану. На свим тим
дужностима уносио и остављао дио себе. Зато је добијао и заслужена
друштвена признања као што су Награда ослобођења Никшића, Орден
рада са златним вијенцем, Војничку медаљу, Повељу Јеврејске заједнице Југославије; дуго година је био командант резервног састава
града Никшића.
Истакао сам такође да је његов животни пут и његово стасавање у
уваженог просвјетног и научног радника, градио упорно и тихо, без
неке помпе. Скромно. Тај дио сам ад литерам преузео из репрезентативног издања Енциклопедије српске библиографије, која је и најпотпунији и најпоузданији запис о њему и његовом стваралачком опусу.
Зато ћу то и за ову прилику прочитати ад литерам:
Са стране 387. читам „Томислав Жугић је рођен 28. октобра 1934.
године у Жабљаку. Основну школу учио је у родном мјесту, Гимназију
у Никшићу, Групу за историју студирао на Филозофском факултету у
Београду. На том Факултету је наставио да се усавршава. И стекао је
назив магистра 1973. године. Докторирао је на Универзитету у Кракову
на теми Југословени у концентрационим логорима у Пољској, са
посебним освртом на Аушвиц. Двије године је радио у Основној школи
у Жабљаку, пет година у Учитељској школи у Никшићу, затим
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наредних десет година на Педагошкој академији у Никшићу, а од 1987.
на Наставничком факултету, сада Филозофском факултету у Никшићу,
гдје је редовни професор за Општу историју новог вијека. Жугић се
бави новијом историјом - темама из Другог свјетског рата и проблемима
историјске наставе. Знатну пажњу посвећује историји Црне Горе,
нарочито никшићког краја.
Читам и даље - ново поглавље. Важнији радови:
Кратак преглед историје Никшића 1875-1905; Економски и
културни развитак Никшића 1878-1905; Жабљак и Црна Гора; Људске
и материјалне жртве народа Југославије; Економски развитак Црне
Горе за вријеме II свјетског рата; Просвјетно-образовна улога Пивског
манастира; Југословени у концентрационом логору Аушвиц 1941-1945.
(са М. Милићем); Положај црногорске мањине у Албанији (са З.
Лакићем); О неким проблемима општег и посебног – у настави
историје; Привредна разарања у Црној Гори 1941-1945.“ (387) И то је
све!
Сада ћете ми дозволити да подробније анализирам пар сегмената
из његовог укупног и разноврсног опуса.
Његов научни допринос није био онако велик – како се то
очекивало од младог историчара, који је имао оно што многи други
нису имали: Божји дар да се бави науком. Размишљао сам и сада
размишљам колико би тек створио да се само науци посветио. Запазили
сте из досадашњег излагања да смо један озбиљан историографски рад
заједно припремали – Положај црногорске мањине у Албанији.
Преведен је ен блоц на енглески језик и уврштен у Зборник радова о
Косову и Метохији у Југославији. Многи аутори су га више пута
цитирали. И данас се користи због обиља фактографских података који
су директно из архивске грађе – пренесени у историографске радове, да
и данас чини поуздану основу у проучавању тога стања.
Још већи је допринос професора Жугића у проучавнају завичајне
историје. Скернућу пажњу не само на рад Жабљак и Црна Гора, мада их
има баш пуно. Са њима је иступао на бројним трибинама у Црној Гори,
на сусретима историчара и посебно на традиционалним сусретима На
извору Вукова језика, какав је и овај овогодишњи. По том основу
Дурмиторски плато и Жабљак – били су макар један дан – културна
пријестоница државне заједнице – претходне Југославије и данашње
Црне Горе. Сви се сјећамо његове трибине уприличене на Мљетичку у
поводу погибије великог турског јунака Смаил-аге Ченгића. Било је
пуно таквих трибина широм Црне Горе. Неке су одржане и у неким
градовима Војводине, које су колонизирали Дурмиторци, након
ослобођења 1945. године. При свему реченом о завичају - желим да
нагласим да му љубав према завичају није била сметња да сазнања
саопштава објективно. Тиме је остајао досљедан поборник модерне
историографије која тражи да се утврди жива истина о процесима,
догађајима и личностима. Ништа мање и ништа више од тога.
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Слиједећи блок који заслужује да се апострофира, јесте његов
допринос у проучавнају историје Црне Горе новијег доба. Тих радова је
највише. Из те области је припремио магистарски рад и успјешно
одбранио на Филозофском факултету у Београду. У њему су анализирани процеси из Историје Никшића 1875-1905. године, са посебним
освртом на културно-просвјетни развитак. Из тог тематског блока су и
радови: Просвјетно-образовна улога Пивског манастира, Економски
развитак Црне Горе до Другог свјетског рата итд.
Највећи продор у историографији остварио је кроз теме о Другом
свјетском рату. Добар дио његових текстова односи се на привредна
разарања и на људске и материјалне жртве. По основу тих тема он и
данас заузима запажено мјесто у историографији. Свакако је
најрепрезентативнији његов коауторски рад Југословени у концентрационим логорима у Пољској, с посебним освртом на Аушвиц, који је
уствари његов докторат брањен на чувеном Краковском универзитету у
Пољској. Помогао сам му да проведе двије године – на истраживању у
Пољској. За то вријеме је сакупљао и проучавао грађу која – сама за
себе, пуно тога казује – о највећем злу које је захватило Планету 20.
вијека – о злочину геноцида. И то је дочарао обимном књигом (око 350
стр.) – језиком историјске истине, који је био и језик страве и ужаса.
У поглављу Људи – бројеви, на примјер, записује. Цитирам:
„Логораши су пристизали транспортима из – разних крајева Европе.
Током транспорта - ријетко су добијали храну и воду. А онда би почело
најстрашније одабирање: здрави и млади одвајани су на једну страну (за
рад)... а слаби и стари на другу страну – аутоматски су одвођени у гасне
коморе“. (53) А онда слиједи свједочење преживјелих логораша и
аутентичне изјаве њихових мучитеља. Тешко је било то и читати а
камоли преживјети. Једна од њих биљежи: „Упечатљиво је и оно рађање
... дјеце.... која су одмах добијала „лежај“ у корпи за смеће“. (56). Итд.
Итд. А онда слиједи гола фактографија – колико је којих било – из које
земље. Подаци који се данас ад хоц негирају. Тако су жртве Јасеновца са
700 хиљада сведене на 60.000. Ужас!
Наведена књига професора Т. Жугића дуго је била и једина код
нас – на ту тему. Касније су услиједиле и књиге других аутора, као што
су Антон Милетић, др Милан Булајић, проф. др Смиља Абрамовић и др.
А наш проф. др Томислав Жугић је добио за свој рад на ову тему
Повељу јеврејских општина Југославије, једини од историчара Црне
Горе – за научни допринос који је остварио својим докторатом.
Скренућу вашу пажњу и на поглавља: Пркос и отпор (126-131) и
Маршеви смрти (147-151) који доста говоре и самиим насловима. Свој
дар страживача показао је у дијелу књиге који је несловио: Одговорност
за злочине (158-187), у коме с позивом на норме Међународног ратног
права – детаљно пише о познатом Нинбершком процесу, Франфуртском
процесу – за злочине нацистичког геноцида почињеног у Другом
свјетском рату. И процесима који су вођени пред Пољским трибуналом
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и судовима других земаља – из блока антифашистичке ратне коалиције.
Порука његове књиге је да се то више никада не понови. Али и она
традиционална: Увијек голгота – никада срамота.
Нећете ми замјерити да испричам и неке детаље из дугог времена
заједничког друговања. Имали смо и заједничког крштеног кума – др
Милована Жуњића, који је тада лијечио народ Дурмиторског платоа.
Професор Жугић ме је предлагао и писао образложење за Нагарду
Октоих. Један је од иницијатора на Филозофском факултету у Никшићу
– за моју кандидатуру за ЦАНУ 1992. године. И коначно рецензирао је,
промовисао или писао критчке осврте на моје књиге. Научне трибине су
одржаване у Никшићу и Подгорици – највише, али и у Новом Саду,
Врбасу, Бачком добро селу итд. Из моје књиге Дијалог у историографији,прочитаћу изводе из његовог осврта на моју књигу –
Црногорске историјске теме: Свој текст је насловио – Историја као
свједок времена и објавио у Гласнику ОДН ЦАНУ бр. 15/2003. године.
Цитирам врло кратку верзију, уствари извод из рецензије:
„Најновија књига Црногорске историјске теме битно се разликује
од претходних. За једног историчара помало је необична њена
структура: огледи, есеји, критике, медијски разговори! Уствари, то је
даља иновација коју он слиједи у другој фази свога плодног
стваралаштва. Присјећам се, наиме, да је као главни и одговорни
уредник угледног историјског часописа - Историјски записи, прије
четири године, увео сличну иновацију - нове рубрике: Филозофија,
Теорија, Настава историје. Тако су се на страницама Историјских
записа појавили нови аутори, који су на свој начин посматрали
историјске процесе. У овој књизи као да их све замјењује...
Без претензије да улазимо у ширу анализу нових текстова о
старим темама, које чине основни садржај књиге, јасно се види да је
аутор писац посебног дигнитета, стваралачке упорности, модерни
историчар. А то значи: он је хроничар, мемоарист, есејист, полемичар,
аналитичар и синтетичар... Он је писао "о лијевима грешкама", о
побједницима и побијеђеним, о херојима и издајницима. Многи су у
рату видјели само тутњаву топова, а он је писао и о духовности народа
као посебном виду отпора, намјери освајача да избрише памћење о себи
и своме народу...
Препоручујући ову књигу за објављивање, у рецензији сам
истакао да ће она наићи на добар пријем и код научне критике и код
шире читалачке публике. То се и десило...
Морам на крају истаћи оцјену мога пријатеља и такође рецензента
проф. др Перка Војиновића недавно преминулог. Нека се чује његова
мисао - као што би се, вјерујем, чула његова ријеч - да га није смрт
предухитрила. Цитирам: "У овом провокативном и судбоносном
времену за Црну Гору, аутор Зоран Лакић даје одговоре и увјерљива
објашњења. Његош је стално бринуо над судбином малене Црне Горе и
молио Свевишњег: „Уклон“ од ње муње и громове!“ Увјерени смо да ће
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његова књига Црногорске историјске теме заузети запажено мјесто у
научној историографији – закључује своју рецензију – проф. др
Томислав Жугић. Да будем до краја јасан: овим цитатом сам хтио да
истакнем колико је суптилно анализирао све што му се допадало у
историографији.
То су примјећивали и наши студенти, којима је предавао, како смо
то већ истакли – Општу историју савременог доба, што је био и његов
изборни предмет. Иначе, је био врло омиљен код студента – свих
генерација, који су данас зрели људи укључени у савремене друштвене
процесе.
У болести ми је причао како га често зову и интересују се за
његово здравље. Доживљавао је то као бригу рођење дјеце – о којима се
родитељски старао. Другови и колеге су га увијек носили у срцу.
Разговарао сам са некима од њих. Њихов суд о Професору је био кратак
и јасан: професор Жугић воли људе. Једноставна и потпуна истина.
Знамо се још из ђачких дана у Никшићкој гимназији. Заједнички
су нам текли и студентски дани у Београду. Најинтензивније смо
друговали након завршетка студија – као универзитетски наставници;
заједно смо и пензионисани 2000. године. И када смо се, или боље
речено - иако би се – кад-када спорили, и тада смо се међусобно слагали
да је дијалог пут до разумијевања и сагласја. Зато сам му захвалан за
рецензију моје књиге – чије сам изводе прочитао.
Проф. др Томислав Жугић увијек је припадао друштвеној елити
Црне Горе. То је за свакога ствароаца велика привилегија – увијек и
свуда. Чак и велико признање. Све је то доживљавао и као људску
обавезу. Знао се и дистанцирати од неких потеза. Озбиљне критике
друштвене стварности нијесу никада биле мотивисане атаком на неког,
већ жељом да се пружи помоћ – свима. Био је позитиван критичар
друштвених слабости у ходу историје. Некада је то чинио чак и врло
гласно. Зато је уживао повјерење свих – у често подијељеној Црној
Гори. Било је тако вријеме, а проф. др Томислав Жугић је био човјек
свога времена. Увјерен сам да је то најтеже бити у сваком времену и на
свим просторима.
У болести је био велики мученик, а и тада се понашао као херој.
Никада нам није причао о болести и боловима. Ниједан дан није био у
болесничкој постељи, па ни онај посљедњи. Обријао се као и свако
јутро, удесио се. Чак је попио и чашу шприцера. Сами Бог му је наручио
омиљено пиће. Предложили су му да се мало одмори, да прилегне.
Одговорио је – Размислићу. И одмах потом у трен - склопио очи. Ето
зашто нисмо ни хтјели па ни могли вјеровати у оно што смо видјели –
да копни из дана у дан. Само ми је неки дан прије тога рекао да има
болове у грлу и грчеве у стомаку, да га кашаљ гуши. За друге су то били
заиста неподношљиви болови. А он је и тада више бринуо о породици,
бившим студентима, колегама, друговима и пријатељима. Осјећао сам
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радост у његовом гласу – што га нијесу заборављали у овом свијету
равнодушних.
Волио је Црну Гору. Борио се свуда и увијек да буде боља. Хтио
је и желио да Знао је и хтио да буде још боља. Вјеровао је да је свако
мора вољети – ко ју је бар једном видио и доживио. И одиста његови
пријатељи извана су причали бајке о Црној Гори. Волио је завичај у
коме је одрастао. Дурмитор и Црно језеро. Није било куће у коју макар
једном није крочио.
Волио је завичај. Није било куће у коју није крочио – макар
једанпут. Волио је Никшић – у њему је провео најљепше године свога
живота. Волио је Филозофски факултет – његове студенте и професоре,
радно особље, комплетну институцију; она му је била други дом. На
њему је провео свој пуни радни вијек. Расли су заједно – Факултет и
професор Толе, како су га од милоште сви звали. Волио је и Подгорицу
– у њој је проживио 20. посљедњих година живота. Скоро читав мали
радни вијек. У њој је стекао и највећи број пријатеља. Вољели су га
људи без обзира на друштвени положај и политичко опредјељење. То
сазнање га је анкуражирало да никада не клоне.
Живјели смо – исто вријеме. И на исти начин. Судбина је хтјела
да ево ја говорим о његовом животном путу и стваралачком дјелу. Од
своје смрти прије годину дана – сада је у друштву анђела. Заслужио је
њихову вјечну почасну стражу – на вратима раја.
Животни пут и разноврсно стваралачко дјело – просвјетнопедагошко и научноистраживачко – проф. др Томислава Жугића –
остају да трају, да се памте као драгоцјено искуство и значајан
допринос. Како пјесник каже: Имао се рашта и родити. То је порука
свих који су га знали, који су га вољели и поштовали и које је бодрио
ријечима патријарха Павла: Будимо људи, како се и зове његова књига
објављена непосредно послије смрти. Много времена ће проћи да сви
заједно схватимо да нас је заувијек напустио проф. др Томислав Жугић.
Проф. др Томислав Жугић живио је живот модерног човјека.
Поштовао је традицију својих предака. Оно што су они били и оно што
смо ми данас. Напунио је године животом, а не живот годинама; осјетио
је љепоту живота наших памтиша и паметара. Волио је њихово
друштво. Цијенио је традицију свога краја и свога народа. И настојао да
је продужи својим животом и научним дјелом. Завршићу ову моју ријеч,
која можда има и примјесе - комеморативног, опажањем да нас ипак
није напустио проф. др Томислав Жугић. Отишао је у нашу причу да
траје док је нас.
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ПОЧЕЦИ ПИСМЕНОСТИ И РАЗВОЈ
ШКОЛСТВА У ПИВИ
Резиме
У овом раду обрађени су почеци писмености и развој школства у
Пиви. За пивско школство карактеристична су четири периода. Први
период прије 1878. године, када није било организованих школа. Период
од 1978. до 1918. године који се односи на књажевину односно
краљевину Црну Гору и формирање првих државних школа. Период од
1918. до 1941. године је период краљевине Југославије и на крају
период од 1941. године до данас.

Кључне ријечи: Пива, школство, писменост, развој.
LITERACY BEGINNING AND
SCHOOLING DEVELOPMENT IN PIVA
Summery
This paper is about the literacy beginning and schooling development
in Piva. Four periods are characteristic for schooling in Piva. The first period
is before 1878, when there was no organized schools. The period from 1978.
to 1918. which refers to the principality that is kingdom of Montenegro and
establishment of the first state schools. The period from 1918. to 1941. is the
period of the kingdom of Yugoslavia and at the end, the period from 1941. up
to nowadays.
Key words: Piva, schooling, literacy, development.
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Почеци пимености и развој школства у Пиви

Увод
Овај рад урађен је користећи монографију “Пива и пивљани – дио
школство” која је објављена 2010. године. Аутори ове монографије су
угледни пивски просјетни и друштвени радници: проф. др Божидар
Тадић, Љубомир Жарковић, Милорад Трипковић, Милан Шарац и
Веселин Јововић.
Објављивању ове монографије предходила су одговарајућа
истраживања и одражан је сумпозијум о школству у Плужинама.
За пивско школство карактеристична су четири периода:
Период до 1878. године када није било државних школа већ је
образовање било врло ограничено и главни образовни центар је био
пивски манастир и индивидуални рад попова по селима;
Период од 1978. до 1918. године који се односи на период
Књажевине односно Краљевине Црне Горе. Овај период карактерише
формирање прве државне школе у Пиви 1978. године, када је Пива ушла
у састав Црне Горе. У овом периоду формирано је укупно 13 школа у
Пиви;
Период од 1918. до 1941. године који се односи на период када је
Црна Гора била у саставу Краљевине Југославије. У овом периоду
отворено је нових десет школа што са претходно отвореним чини
укупно 23 школе;
Период од 1941. године који се односи на период II свјетског рата
и Социјалистичке Југославије па све до данашњих дана. Овај период
карактерише изузетан развој и диспозиција школа, повећање броја
ученика, а затим нагло затварање великог броја школа због недостатка
ученика.

2. Период до 1878. године
2. 1. Први трагови писмености

Не зна се тачно од када сежу први трагови писмености у Пиви.
Претпоставља се да је то далека предсловенска прошлост од неколико
хиљада година прије Христа. Ово потрђује запис у селу Брљеву, гдје је у
једном припрећку званом писмо урезан подружи запис који се састоји
од геометријских фигура, стилизованих цртежа и астрономских тијела.
Очигледно је да је ријеч о идеографском писму гдје су се кроз цртеже
означавале ријечи, мисаони садржаји, поруке и сл.
Ово потврђује и налазиште Одмут испод старог насеља Плужине,
сада потопљено, гдје су откривени обрађени предмети од кости који су
стари најмање шест до седам хиљада година.
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Трагови идеографског писма пронађени су и у Стоцу, испод брда
Пеј. И овдје су на литици једне стијене урезани цртежи у виду кружића,
косих и изломљених линија.
Прву сачувану писменост у данашњем смислу у Пиви сусрећемо у
петнаестом вијеку. Није спорно да се она јављала и прије, јер су у Пиви
постојали манастири и цркве који су сигурно ширили писменост.
Први писани документ везан за Пиву, је Миротворни уговор
између Херцега Стјепана с једне стране и његове супруге Јелене, сина
Владимира и побуњене властете, с друге стране који носи датум 19. јул
1435. године.
У Пиви је из петнаестог вијека сачуван и знатан број натписа у
камену од којих је неке објавио Обрен Благојевић у оквиру своје
монографије Пива. Један од тих натписа уклесан је у једног плочи у
Брштевцу код малог Стабањског језера, који говори о пробијању пута
ради напајања стоке, од безводне планине Кручице до малог Стабањског језера, написан на чистом пивском говору.
Најдужи натпис у камену је из времена Херцега Стјепана. Налази
се на једном стећку у Заграђу изнад Шћепан Поља, који је надгробно
обележје једног богумилског свештеника.
Један од натписа на каменом крсту у селу Ораху односи се на
пивско братство Кулиће. Да су Кулићи као братство били у петнаестом
вијеку у Пиви потврђују и писани турски дефтери из 1476. године.
2. 2. Турско доба
Падом под турску власт крајем петнаестог вијека зубља
писмености се није угасила. Тада се писменост стицала у црквама и
манастририма, а у првом реду у Пивском манастиру. Током турске
владавине на овим просторима радиле су интерне манастирске школе о
чему пише и Вук Караџић који је завршио једну од оваквих школа у
манастиру Трноши.
О раду ових школа важне податке је оставио Хаџи Арсеније
Гаговић. Он је писао молбе синоду руске православне цркве, а затим и
руском цару да помогну отварање школа на Крушеву испод Сељана.
Школа у Пивском манастиру дјеловала је у веома другом
временском периоду, од петнаестог па све до двадесетог вијека. Тако
дугим образовним континуитетом ријетко се ко може похвалити у
Црној Гори, а и шире. У овим школама ђаци су се подучавали читању,
писању, елементрарним питањима црквеним и породичног и насљедног
права.
Да је Пивски манастир био значајна образовна институција
потврђују сљедеће чињенице: Пивска племенска аутономија, чињеница
да је у осамнаестом вијеку био сједиште херцеговачке митрополије,
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добро економско стање и да је Пивски манастир у то вријеме био један
од највећих преписивачких центара у овом дијелу Балкана гдје су доста
преписивача били пивљани.
Трагови писмености и културе из ових вјекова освједочени су
приличним бројем записа у црквеним књигама на иконама које су
прилагане Пивском манастиру, на његовом чувеном иконостасу, на
зидовима манастира итд. Они илуструју дух времена и мукотрпно
живљење на овим просторима.
Захваљујући школи Пивског манастира, као и раду попова по
селима, и међу свјетовним лицима у Пиви имамо знатан број писмених
људи крајем деветнаестог вијека. Такође треба истаћи да су се у
Пивском манастиру средином деветнаестог вијека ђаци поред обучавања и писмености обучавали и у одређеним занатима, јер је око манастира у то вријеме било доста занатлија разних струка.

3. Период од 1878-1918. године
У овом периоду на развој школства у Пиви значајан утицај имало
је школство у Црној Гори јер Пива 1978. године улази у њен састав.
Државно школство у Црној Гори почиње да се развија у вријеме
владавине Петра II Петровића Његоша када је отворена прва Основна
школа на Цетињу 1834. године, а затим друга у Добрском селу 1847.
године.
У овом периоду отварање основних школа ишло је веома споро и
неуједначено због недостатка финансијских средстава, оскудице и
учитељском кадру као и због ратова са турцима. Школе су често
затваране из наведених разлога након чега су се споро опорављале и
настављале са радом. Године 1860. у Црној Гори је било свега пет до
шест школа. У наредном периоду уз ангажовање знатних финансијских
средстава долази до отварања већег броја школа тако да су закључно са
1874/75. школском годином биле 52 основне школе, међу којима једна
женска. Прву женску Основну школу отворила је као приватну 1872.
године на Цетињу которанка Јелена Вицковић, која је наредне године
прерасла у државну.
Прва средња школа у Црној Гори тзв. Привремена богословија,
која је припремала учитеље за основне школе основана је 1863. године
на Цетињу.
Друга средња школа, тзв. Дјевојачки институт, отворена је, такође
на Цетињу 1869. године о трошку руске царице Марије Александровне
и све вријеме је радила под њеном заштитом. Књажева реална гимназија
са четири разреда основана је 1880. године, а 1885. године прерасла у
класичну.
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Закључно са школском 1914/15. годином у Црној Гори су биле
192 мушке и 6 женских основних школа.
Завршетком ослободилачких ратова 1876-1878. године Црна Гора
постаје самосталана и међународно призната држава у чији састав улази
и Пива. Тиме се стварају повољнији услови за њен развој. Због рата све
основне школе у Црној Гори су престале са радом, да би у првој
послератној години прорадило само њих 14 и једна женска. Због
неродних година и слабог финансијског стања број основних школа се
споро повећавао све до 1896/97. године без обзира на њено велико
територијално проширење.
Прва државна основна школа у Пиви основана је на Горањску
крајем 1878. године и била је једна од 14 основних школа које су у тој
години радиле у Црној Гори. Колико и у то вријеме Пивљани поклањају
пажње школовању илуструју сљедећи подаци. Настава у школи на
Горањску почела је са 70 ученика. У исто вријеме у школи на Цетињу је
било 80 ученика – само 10 више; у Никшићу 68 – два мање; у Бару 57 –
13 мање; у Шавнику 54 – 16 мање; у Даниловграду 35 упола мање; у
Подгорици 28 – 42 мање него у Горањску.
Отварање школе у Горањску позитивно је одјекнуло у Пиви тако
да је било велико интересовање за упис ученика и из других села. У
почетку Основна школа је радила у приватној згради. Изградња
намјенске школе почела је 1881. године и трајала је двије године. Према
подацима из тог времена Горањско је имало 50 кућа и 20 дућана.
Друга државна Основна школа у Пиви отворена је у Црквичком
пољу и почела је са радом 1883/84. године са 38 ученика међу којима су
биле двије дјевојчице. Школа је почела са радом на Рудини у приватној
кући Јоксима Живковића, а касније Сима Никовића све до 1884/85.
године када је уз велике напоре изграђена нова зграда (брвнара). Ове
двије основне школе једине су радиле у Пиви у наредних 15 година.
С обзиром на велико пространство Пиве у почетку није било
довољно школа због чега се наставило са отварањем школа. Трећа
основна школа у Пиви основана је у Стабнима 1897. године. Први
учитељ је био Томо Љешевић, а објекат за школу обезбиједио је Г.
командир Вуко Радојичић који је на пет година дао по плану саграђену
кућу за школу. Уписане дјеце је било 76.
Надаље отварање основних школа у Пиви иде редом: Борковићи
1987, Мратиње, Брезна и Безује 1899, Равно 1990, Боријчје 1901, Црна
Гора 1902, Пишче 1903, Трса 1906. и Недајно 1908. године, што са
претходне три школе чини укупно 13 школа. Ове школе су обично прве
двије године имале третман приватних, а потом прелазе у државне
институције. Све до 1918. године радиле су у приватним кућама када
почињу да се изграђују намјенске зграде за њих. Ове школе осим школе
на Горањску нијесу уредно радиле у разним периодима и чак понекад и
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затваране због недостатка учитеља, неродних година и глади, разних
болести и сл.
Окупацијом Црне Горе 1916. године од стране Аустроугарске у
Пиви је успостављена војно-полицијска власт што је имало утицаја и на
школски систем. Уведен је настави план и програм који одговара
окупаторској власти.
Иако је школа у почетку било веома мало, оне су у описмењавању
народа Пиве одиграле велику улогу. Ученици који су похађали школе
сами су у својим селима вршили улогу учитеља у описмењавању својих
укућана, рођака и комшија који нијесу могли ићу у школу, а били су
жељни знања и писмености. Поред тога многи млади сељаци су се
учили писмености од капетанских писара, попова и других.
Жеђ за описмењавањем и образовањем најчешће је био изражен у
Пиви од цијеле Црне Горе. То је резултирало великим процентом
писмених у Пиви у то доба највећим у Црној Гори. 1911. године број
писмених на Пивској планини бо је 56%, мушких и 4% женских писмених становника, док је тај проценат у Жупи Пивској био нешто нижи и
био је 40% и 3%, док је у Црној Гори износио 42% писмених мушкараца
и 4,5 писмених жена.
Учитељски кадар је био велики проблем. Први учитељи обично су
били виђенији и писменији људи: свештеници, пензионисани официри,
а касније кадрови за завршеном богословско-учитељском школом на
Цетињу. Домаћи учитељи у Пиви били су ријетки па су ангажовани
кадрови из других крајева тзв. извањски.
У школи у Горањском први учитељ је био пивљанин Обрен
Никовић.
Економски и други услови у којима су радиле школе у овом
периоду у Пиви били су изузетно тешки, школе су радиле у економском
сиромаштву у неусловним просторијама без елементарног школског
прибора, учила, књига и сл. Чести ратови су били изузетно неповољни
за развој просвјете.
Просјетна дјелатност у Црној Гори била је урађена законима.
Први “Школски законик” за основне школе у Црној Гори донешен је
1870. године, а његов творац је главни школски надзорник Милан
Костић. Њиме је утемељен разредно-часовни систем, који је надаље
развијан и усавршаван. Ова година је била преломна у развитку
црногорског школства. Тада почиње плански развој школства. Одређена
су мјеста отварања нових школа (око 30), донешен је нови наставни
план и програм, успостављено “Главно школство надзорништво”,
организовано стручно усавршавање наставног кадра, школе опремљене
наставним средствима, набављени нови уџбеници, приручници и сл.
Касније су сва ова нормативна акта допуњавана и осавремењавана.
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Од 1864. до 1870. године у основним школама изучавани су
сљедећи предмети: читање, спрско и словенско, хришћанска наука, свјештена историја, српска граматика, географија, мала физика, писмени
састави и црквено пјевање. Касније су наставни планови и програми
мијењани.
Ревизорско-контролну и инструкторску улогу у организацији
основних школа и унапређењу наставе у њима су главни школски
надзорник, ревизор и мјесни надзорник. Контрола улога је остваривана
преко редовних и ванредних прегледа школа, организовајем семинара,
савјетовања и сл. О раду сваке школе ревизору су били дужни да
одговоре на 50 питања: о настави, учитељима, училима, администрацији, родитељима, управљању итд. Институција главног надзорника
успостављена је 1869. године.
Озбиљан проблем у школама је представљао недостатак уџбеника
и наставних средстава и то не само у доба оснивања школа, него мање
више и много касније. Први буквар за црногорске школе штампан је
1836. године. Због недостатка уџбеника учитељи су били приморани да
диктирају градиво али ученици често нијесу могли записивати
диктирано због недостатка свесака и оловака.
Управљање школама у Црној Гори, а самим тим и у Пиви има
двије фазе, прва фаза је период од 1870. до 1907. године, а друга фаза од
1907. до 1918. године. У првој фази управљање се врши по правилима
које је урадио Милан Крстић главни школски надзорник за Црну Гору,
кога је сенат усвојио до 1870. године и по закону за основне школе у
књажевини Црној Гори из 1884. године. Школе су биле под непосредним надзором племенских капетана и мјестима школских надзорника.
У другој фази управљање основним школама врше школски
одбори који чине: предсједник школске општине, свештеник, учитељ
(стални чланови по фунцији) и три по могућности писмена грађанина.

4. Период 1918 – 1941. Године
Након капитулације Црне Горе у јануару 1916. године престао је
рад свих 13 основних школа на подручју Пиве (Горањско, Црквичко
Поље, Стабна, Доња Брезна, Борковићи, Мратиње, Безује, Равно,
Боричје, Трса, Пишће, Недано и Црна Гора). Како ниједна од ових
школа није била неоштећена приступило се њиховој оправци током
1919/20. године. Помоћ коју су пружили државни органи наведеним
школама као и прегнућем становништва школских општина зграде су
брзо оправљене. Са радом је одмах почело 10 школа док три школе
нијесу могле почети са радом због недостатка учитеља. Недостатак
учитеља осјећао се на цијелом подручју Црне Горе односно тадашње
Зетске области. Из наведених разлога надлежни државни органи су
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учитељску школу из Пећи преселили у Даниловград. Ова школа је у
току 10 година рада дала велики број учитеља што је на овим
подручјима створило повољније услове за школовање дјеце.
По завршетку првог свјетског рата прва нова основна школа
отворена је у Горњим Брезнима и то 1921. године са 45 ученика. Након
ове школске 1922. године отвара се школа у Смријечну са 62 ученика.
Школске 1923/24. године у Пиви ради 15 школа међу којима су три нове
основне школе отворене послеје првог свјетског рата (Горња Брезна,
Смријечно и Милошевићи). У наредној школској години отворене су
још двије основне школе у Горњим Црквицама – Никовићи и на Унчу.
Затим се школске 1925/26. године отвара школа у Миљковцу са 34 дјеце
од којих 18 мушких и 16 женских.
У периоду постојања Краљевине Југославије од 1918. до 1941.
године у Пиви је отворено 10 нових школа што са постојећих 13 из
периода Краљевине Црне Горе чини укупно 23 школе и то: Горањско,
Доња Безна, Горња Брезна, Мратиње, Безује, Борковићи, Крстац,
Боричје Миљковац, Брљево, Пишће, Унач, Недајно, Црна Гора,
Никовић (Горње Црквице), Црквичко Поље (Доње Црквице), Бријег,
Подмилогора, Руднице, Смријечно, Равно, Стабна и Милошевићи.
Новоотворене школе су у почетку углавном радиле у приватним кућама,
што је трајало око двије године, док се не изгради планирана школска
зграда.
У наведеном периоду у Пиви је радило 94 учитеља и 6 учитељица
од којих су 21 учитељ и учитељица били са подручја Пиве, а 78 са
стране.
Настава у основним школама од школске 1919/20. до школске
1928/29. изводила се према програму који је важио за Краљевину
Србију, а од 1929. године за Краљевину Југославију. Према овом закону
настава је била обавезна и родитељи су били обавезни да шаљу дјецу у
школу.
Важећим наставним програмом остављена је могућност
учитељима да програм прилагоде приликама и потребама краја у коме
се школа налази. Зато су учитељи својим предавањима код дјеце
развијали смисао за рад у пољопривреди и сточарству као јединим
дјелатностима у том времену. Школска година је трајала од почетка
септембра до краја јуна када је на Видовдан одржавана завршна
свечаност.
Законом су такође била дефинисана права и обавезе учитеља који
су имали право на плату, стан или станарину и огрјев. Имали су
повољности и приликом пензионисања. Са навршеним 35 година
ефективне службе имали су право на пензију у висини задње плате
увећане за 15%. Међутим, живот учитеља на селу је био веома
неповољан. Пива није била саобраћајно повезана ни са једном вароши
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све до 1936. године. Због тога су учитељи често тражили премјештај,
али га нијесу могли добити ако у последње три године рада нијесу
имали оцјену добар. Да би учитељ био премјештен у варош у којом има
средња школа морао је провести у селу најмање 10 година. На једног
учитеља просјечно је отпадало 50 ђака. Према сачуваном извјештају
школског надзорника Мира Гломазића од 14. 07. 1936. године, у 21
школи у Пиви било је 1.119 ученика. Овим извјештајем нијесу
обухваћене двије школе Доња Брезна и Бријег које вјероватно те године
нијесу радиле.
Контролу рада школе и учитеља вршили су у току школске
године, школски надзорници. Они су најмање два пута за прво и друго
полугође вршили контролу и том приликом давали оцјене за сваког
учитеља. Школски инспектори су достављали извјештаје просвјетном
инспектору области односно бановине, а ови министру. Садржај
извјештаја морао је бити свеобухватан. У извјештајима инспектора се
истиче да родитељи нерадо шаљу женску дјецу у школу, а такође се не
школују ни сва мушка дјеца.
Поред редовне наставе учитељи су имали и других активности.
Формиране су аматерске позоришне групе. Сакупљене су књиге и
формиране библиотеке у скоро свим школама. Примјера ради наводимо
да је школа у Стабнима имала 841 књигу, а у Горњим Брезнима 300
књига.
Економски положај школа није био завидан. Свака школа је имала
свој школски одбор који је био обавезан да за сваку школску годину
направи буџет и достави га управној општини која је била обавезна да
га уврсти у свој буџет и обезбиједи финансијска средства.
За овај период пивског школства у архиви Србије сачуван је
обиман архивски материјал у коме се могу наћи драгоцјени подаци о
пивском школству што је значајно за будућа истраживања. Највећи дио
тог материјала је фотокопиран (око 6000 страна) и налази се у архиви
Удружења Пивљана у Подгорици. Да је пивско основно школство у
овом периоду било квалитетно, говоре чињенице да су скоро сви
пивљани који су настављали школовање у другим срединама успјешно
завршавали средње, више и високе школе и војне академије. Истичемо
др Јована Јова Вуковића који је у 32 години живота докторирао на
Београдском универзитету на теми “Говор Пиве и Дробњака”. Други
примјер је др Обрен Благојевић који је специјализирао на Сорбони у
Паризу, а докторирао у Београду.
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4. Период послије 1941. године
Овај период Пивског школства карактерише изузетан развој и
дисперзија школа, повећање броја ученика, а након тога њихово нагло
затварање због недостатка ученика.
У ратном периоду од 1941. до 1945. године школе су радиле у
врло отежаним условима. Према расположивим подацима цијело
вријеме рата није радило седам школа: Боричје, Недајно, Барин до,
Бријег, Мратиње, Плужине и Стабна. Остале школе су радиле са
прекидима у изузетно тешким условима.
Полазне основе за развој образовања и културе у току НОБ-а биле
су у складу са темељним опредљењима револуције. Поред образовања и
васпитања ученика у патриотском духу било је и њихово одгајање у
складу са идеалима НОБ-а. Посебно се водило рачуна о идејним
опредјељењима учитеља и осталих васпитача.
Отварању школа, школске 1944/45. године предходило је друго
засиједање ЗАВНО-а Црне Горе и Боке, које је одржано у фебруару
1944. године на коме је закључено да се испитају могућности за
отварање основних школа гдје год за то постоје услови.
Током рата највећи број школа је сагорео осим школских зграда у
Борковићима, Брезују, Рудиницама, Унчу, Стабнима и Равном и
дјелимично у Милошевићима. Сагорјеле школе су касније обновљене и
адаптиране, а у међувремену је настава извођена у приватним кућама.
Нијесу обновљене школе на Крсцу и Подмилогори па су ученици из
ових школа распоређени у школе сусједних села.
У току рата и непосредно иза њега у тешким условима радило је
“са већим и мањим прекидима, 27 четвороразредних школа и Виша
основна школа – Манастир Пива”. То је био рад у комбинованим
дворазредним и четвороразредним одјељењима од 80 до 100 ученика
различитог узраста. У већини школа радило се у двије смјене са једним
или два учитеља. Поред наставе учитељи су били ангажовани на
описмењавању старијих, течајевима, прве помоћи, оргнизовању
културно забавног живота, раду у мјесним и општинским
организацијама и сл.
Једна од основних циљева образовања у социјалистичкој Југославији било је описмењавање цјелокупног становништва. Сва дјеца су
морала бити обухваћена основним образовањем. Од рата до 1957.
године у Пиви су радиле двије осморазредне и 25 четвороразредних
школа.
У конацима пивског Манастира школске 1946/47. године, са
радом је почела Виша основна школа која је имала ниво дотадашње
ниже реалне гимнације. У први разред ове школе уписао је 48 ученика
(45 дјечака и 3 дјевојчице). Ова школа је нормативно основана као једна
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од 33 седмогодишње школе којих уопште није било у Југославији. На
полугодишту школске 1948/49. године Виша основна школа Манастир
Пива преименована је у државну седмогодишњу основну школу и преселила се у тек новосаграђену школску зграду на Горањску.
Од 1956. године село Црна Гора улази у састав општине Жабљак
тако да једна од четвороразредних пивских школа припада Жабљачкој
општини.
Све основне школе у Пиви до 1962. године биле су самостални
правни субјект, школе су имале свој буџет, а учитељи су били
управитељи.
Рјешењем НОО Плужине од 1. августа 1962. године направљена је
реорганизација школа тј. организовано је 7 основних школа са
својством правног лица које су имале подручна одјељења. То су: ОШ у
Плужинама са подручним одјељењима у Горањску, Смријечну, Брљеву,
Милошевићима, Мратињу и Боричју; ОШ Црквичко Поље са
подручним одјељењима у Бријегу, Јеренићима и Барном долу и ОШ
Трса са подручним одјељењима у Пишћу, Недајном, Унчу и Нинковићима; ОШ Дубљевићи са подручним одјељењима у Безују и Борковићима; ОШ Стабина са подручним одјељењима у Ораху и Равном; ОШ
Миљковац са подручним одјељењима у Рудницима и ОШ Доња Брезна
са подручним одјељењем у Горњим Брезнама. У овом тренутку у Пиви
је било укупно 26 школа.
У оквиру даље реформе четорогодишње образовање је подизано
на осмогодишњи ниво. На осморазредни ниво школе су се подизале
сљедећим редом: Трса школске 1957/58; Стабина школске 1959/60.
године, Плужине школске 1960/61. године, Миљковац школске 1960/61.
године, Доња Брезна 1960/61. године.
Максимум по броју школа, броју одјељења и броју ученика
Пивско школство достиже школске 1962/63. године када су радиле 32
школе са 65 одјељења и укупно 1.951 учеником. Просјек ученика у
одјељењу је био око 30, колико је било и ученика по једном наставнику.
Ова статистика вежи за све школе осим школе у Плужинама гдје имамо
повећање броја ученика у нарендом периоду због миграције становништва према мјесном центру. У Плужинама број ученика достиже максимум између 1990. и 1994. године 340 ученика.
Кретање броја ученика повезано је и са бројем становништва. У
послератном периоду максималан број становништва у Пиви био је
1961. године 9164 становника.
Поређења ради 1936. године у Пиви је била 21 основна школа са
1.119 ученика. Према попису 1931. године у Пиви је живјело 9764
становника.
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Од школске 1974/75. године почиње затварање школа тако да је
до 2002/03. године затворено 15 школа од чега 4 осморазредне. До 2012.
године су затворене још три школе.
Затварање школа било је овим редом: Брљево 1975. године, Горња
Брезна 1977, Миљковац 1979. осморазредна а 1982. четвороразредна;
Недајно 1980, Бријег 1990, Барни До 1998, Равно 2000, Дубљевићи
осморазредана 2000, Милошевићи 2001, Борковићи 2001. и Трса 2003.
године осморазредна.
У међувремену су затворене школе у Трси, Боричју, Црквичком
Пољу, а отворена је школа у Барном долу са 4 ученика.
Тренутно у Пиви ради 12 школа и то: три осморазредне школе
Плужине, Стабна и Брезна и 9 четворогодишњих школа Руднице,
Безује, Борковићи, Мратиње, Орах, Пишће, Смријечно, Горањско и
Барни до.
У 2001. години у Пиви је било 304 ученика од чега на Плужине
отпада 226. Тренутно стање у Пивском школсву најбоље илуструје број
ученика уписаних у Пиви гдје је 2012. године уписано свега 19 ученика
(14 Плужине и 5 подручна одјељења). Претходне године их је било 21
(13 у Плужинама и 8 по подручним одјељењима), стим што у Брезнима
и Стабнима није уписан ниједан ученик.
Поређења ради 30-тих година прошлог вијека у Пиви је било 115
ученика на 1000 становника. Почетком шездесетих година када је био
максимум 205, да би ове школске 2011/12. године било око 70.
Средња школа усмјереног образовања и васпитања основана је
1976. године. Прве школске године уписано је 62 ученика. У школској
2011/12. години у овој школи има 127 ученика и то у гимназији 64,
туристичкој 47 и трговинској 11 ученика.
Дом ученика основан је 1978. године, а вртић 1989. године.

Закључак
Кинеска пословица:
“Ако планираш за једну годину: сади жито, ако планираш за 10
година: сади воће, ако планираш за цио живот: учи и образуј се. ”
Када су у питању пивљани мото је био учи и образуј се да се не
мучиш јер је живот у пивском селу био изузетно тежак и тешко се било
борити са природним недаћама, неродне и сушне године, заразне
болести, велики сњегови и сл.
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Међутим, иако су се пивљани махом образовали и стицали
дипломе средњих, виших и високих школа то за Пиву није имало
повратне позитивне ефекте. У Пиви се увијек тешко живјело јер су
школовани одлазили шириом бивше Југославије и тамо заузимали
одговорне и руководеће функције и дали значајан допринос развоју и
образовању. Пива се нажалост празнила тако да се њено становништво
смањило за скоро 2/3.
Да је пивско школство било врло квалитетно говоре успјеси
њених ученика у наставку школовања гдје су у средњим, вишим и
восоким школама увијек били међу најбољима.
Из основних и осмогодишњих школа из Пиве потекло је 5
академика и 65 доктора наука, који су основно образовање завршили у
Пиви.
Илустрације ради из основне школе у Рудиницама потекла су 2
академика и 10 доктора наука, а само из породице Блечић 1 академик и
5 доктора наука. Такође се наводи да је из села Унча понико 7 доктора
наука од којих су 5 или 6 математичари.
У Пиви је постојало 13 школа старијих од 100 година (105-135
година) од којих су 8 престале са радом.
У прилогу овог рада даје се карта Пиве на којој су приказане све
четвороразредне и осморазредне школе са бројевима који означавају
редослед отварања школа.
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ДУРМИТОРСКИ КРАЈ НА СТАРИМ КАРТАМА

Апстракт: Рад пореди дела античке, средњовековне и
нововековне картографије на примеру дурмиторског краја. Приказане
су околности развоја путне мреже медитеранског залеђа, од римских
колских путева, преко караванских, до модерних саобраћајница. Рад
прати веома дуг хронолошки лук од II века пре нове ере до тридесетих
година двадесетог века.
Кључне речи: Дурмитор, картографија, трговачки путеви,
Балканско полуострво.
Почетке картографије тешко је одредити. Савремена наука сматра
се да је човек своја прва географска знања уобличио у картографски
цртеж свакако пре него што се почео служити писмом, што потврђују и
праисторијски цртежи са разних страна света (најстарији данас познати
зидни картографски цртеж потиче из седмог миленијума пре Христа).
Први познати назив карте – Географија, потиче из III века пре нове ере,
а увео га је Ератостен (Ἐρατοσθένης,), управник Александријске библиотеке. Од XIV века користи се латински назив карта, истовремено са
називом мапа, уобичајеним у енглеској литератури.
Историчар Сима Ћирковић, у свом тексту Сведочење карте1
наглашава „историјску“ природу ране картографије, која је истовремено
приказивала и старо и ново, и „античко“ и „модерно“ насупрот
савременим картографима који су заокупљени приказивањем реалности
свог времена. Старе карте, све до XVIII века рађене углавном без
мерења и само изузетно уз опсервацију на терену, несумњиво обилују
Сима Ћирковић, „Сведочење карте“, у Србија и суседне земље на старим географским
картама, ур. Жељко Шкаламера (Београд: Српска академија наука и уметности, 1991), 11–
18.
1
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заблудама и нетачностима. Ипак, историографија остаје у великој мери
зависна од извора ове врсте, на први поглед превазиђених –
симболичких представа у међувремену измењених делића света. Не
заборавимо да је највећи део старих картографских мапа, које су кроз
време доспеле до нас, ништа друго до механичко понављање и
компилација старијих записа. Ово посебно и у највећој мери важи
управо за територије у унутрашњости балканског полуострва које се
појављују, захваљујући свом географском положају, и на најстаријим
познатим географским цртежима тадашњег „центра светске трговине и
културе“, Медитерана.
У II веку после Христа, јадранске обале и јадранско залеђе налазе
запажено место у радовима астронома и географа александријске школе
Клаудија Птоломеја (Κλαύδιος Πτολεμαῖος). Следећи тада већ четири
века старе принципе Хипарха (Ίππαρχος) и Мариноса из Тира (Μαρίνος ο
Τύριος), о приказивању Земљине површине на основу мерења
географске дужине и ширине појединих тачака, Птоломеј успева да
створи научну, астрономску и математичку основу за израду карата и у
том смислу његово дело Географија или Приручник географије
(Γεωγραφικῆς Ύφηγήσεως), у осам књига, чини зачетак картографије
какву данас познајемо. Птоломејево дело о коме је реч, поред теорија и
методолошких расправа, изворно је садржало и карте које су током
векова користили махом арапски и ромејски, односно византијски
научници. Ромејски монах Максим Плануд (Μάξιμος Πλανούδης),
пронашао је примерак Географије 1295. године, а како он није
садржавао карте, одлучио је да нацрта властите мапе на темељу
координата пронађених у тексту. Први превод на латински Geographia
Claudii Ptolemaei, сачинио је 1406. године Фирентинац Ђакомо да
Скарпериа (Giacomo da Scarperia).
Карта 1
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На деветој табли Европе из Птоломејеве Географије у ренесансној
обради (карта 1), можемо видети како је стари свет видео залеђе
Балканског полуострва, практично „одсеченог“ високим планинским
венцима од јадранског приобаља. Из овог приказа нам се чини да једину
везу чини река Дрина (Drinus Fluuius). У целини, подаци са
Птоломејевих карата представљају за територију Балкана грубу скицу
размештаја важнијих насељених места, река и планина унесених у ситну
размеру пројекције земљишта – па су готово сва места погрешно
уцртана, без правог познавања терена. 2

Карта 2
Уз поменуто дело настало по Птоломеју, такозвана Појтингерова
карта (Tabula peutingeriana) 3 из IV века, други је документ античке
картографије, чија сачувана копија из каснијег периода представља
споменик на коме су приказане земље Балканског полуострва пре
насељавања Словена. Четврти део карте особеног издуженог изгледа, у
облику свитка широког 34 cm и дугог 6,75 m приказује путну мрежу
целог Римског царства, и то делом који се односи на нама значајан
сегмент Балканског полуострва.4 Копију римске путне карте, јединог
сачуваног примерка римске картографије, сачинио је око 1606. године
фландријски картограф Петрус Бертиус (Petrus Bertius) (карта 2).
Према Гаври Шкриванићу, картографски, или како их он назива –
ликовни извори, мало су коришћени за проучавање копнених путева, из
простог разлога што су деформације представљеног земљишта на
старим картама тако велике, да је скоро немогуће уцртати путеве оним
редом који одговара стварном распореду земљишних објеката. 5 Као
Aлександра Цермановић-Кузмановић, „Југословенске земље на Птоломејевој карти“, у
Monumenta cartograpica Jugoslaviae I. Античке карте, прир. Гавро Шкриванић (Београд :
Историјски институт САНУ, 1974), 11–30.
2

Гордана Томовић, „Територија Србије на картама до 1600. године“, у Србија и суседне
земље на старим географским картама, ур. Жељко Шкаламера (Београд: Српска академија
наука и уметности, 1991), 23–25.
3

Гавро Шкриванић, „Југословенске земље на Појтингеровој табли“, у Monumenta
cartograpica Jugoslaviae I. Античке карте, прир. Гавро Шкриванић (Београд : Историјски
институт САНУ, 1974), 33–60. У даљем тексту (Шкриванић, „Југословенске земље“).
4

Шкриванић Гавро, Путеви у средњовековној Србији (Београд : Туристичка штампа, 1974),
10. У даљем тексту (Шкриванић, Путеви).

5
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пример, он наводи управо „Појтингерову таблу” из око 340. године.
Довољно је погледати како су представљени међусобни положаји
уцртаних градова, река и планина, па према томе и правци путева који
их везују. Неки путеви су изостављени, односно нису ни унети,
највероватније због тога што деформација представљеног терена то није
дозвољавала. То се односи нарочито на путеве који су везивали места у
унутрашњости земље.
Међутим, и поред свих деформација, путне станице бележене су
оним редом и са међусобним растојањима која одговарају стварном
распореду на терену и њиховим удаљеностима. Римски пут дуж
јадранске обале забележен је на Појтингеровој табли од Epidaura
(Цавтата), са следећим станицама: Resinum (Рисан), Batua (Будва),
Vicinium (Улцињ), Scobre (Скадар). На табли (карта 3) је погрешно
уписан редослед станица, па је Улцињ испред Будве. 6

Карта 3
Римским картографима се заиста не може замерити што су у
сопствене путне карте уносили оно што и јесте било у жижи њиховог
интересовања, римске колске путеве, преко којих се саобраћај одвијао
првенствено дуж морске обале и широким речним долинама, за разлику
од доцнијих средњовековних путних праваца који су, ради безбедности,
готово у потпуности прибегавали планинским гребенима. О разлици
између римских и средњовековних копнених путева сликовито пише и
Јован Цвијић: „Средњовековни путеви, којима су ишли каравани коња,
односно товарна стока, обилазили су дубоке клисуре и мочварне
долине, а држали су се страна и планинских гребена. Напротив, римски
путеви су рађе избегавали клисуре и долинска дна. За време Турака,
нарочито су искоришћаване стране и развођа за путеве крчанике, чији
су се правци често мењали“. 7
6

Шкриванић, „Југословенске земље“, 51.

Цвијић Јован, Антропогеографски проблеми Балканског полуострва (Београд: Српска
краљевска академија, 1902), XXXII–XXXIII.

7
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Карта 4
Док још говоримо о времену пре турске најезде, прецизније о XII
веку, поменимо још један пример европске и светске картографије, дело
чувеног арапског картографа Абу Абдалаха Мухамеда Ал Идрисија (وبأ
يسيردإلا دمحم هللا دبع), 8 у коме су сажети оновремени географски домети
арапских научника и картографска знања западних извора. Балканско
полуострво представљено је развучено и увећано, распоред насеља још
увек није повезан са рекама и планинама (карта 4). Заправо, што се
картографских извора тиче, тек од XVI века наилазићемо на по неки
уцртани копнени пут и то обично онај за који су поуздано утврђена
места преко којих је пролазио, као што је то случај са најзначајнијим,
Цариградским друмом, или путем који је из Дубровника водио у долину
реке Дрине, а одатле преко Раса и Ниша за Цариград, или оним који је
повезивао Драч и Цариград. Тек од краја XVII века и почетка XVIII
века, односно за време хабзбуршких продора, наилазићемо на више
података које данас користимо за проучавање средњовековних путних
праваца.
Средином XII века, у време када је настајала ова чувена Ал
Идризијева Mappa Mundi (средњовековна карта света), византијски
извори опширно извештавају о византијско-угарским сукобима на реци
Тари 1150. године. У сукобу је лично учествовао цар Манојло I Комнин
(1143–1180). Константин Јиречек се позива на ромејске хроничаре,
Јована Кинама (Ἰωάννης Κίνναμος) и Никиту Хонијата (Νικήτας
Χωνιάτης), али и на песника Теодора Продрома (Θεόδωρος Πρόδρομος),
из чијих списа сазнајемо да је ромејски цар лично, у оклопу богато
опточеним златом, гонио непријатеље долином реке Таре, затечен
Гавро Шкриванић „Идрисијеви подаци о јужнословенским земљама (1154)“, у Monumenta
cartograpica Jugoslaviae II. Средњовековне карте, прир. Гавро Шкриванић (Београд :
Историјски институт САНУ, 1979), 11–23.

8
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дубоким снегом „пред крај лета... у високој планини“, 9 по свему судећи
на ободима Дурмитора. Гавро Шкриванић закључује да се битка могла
одиграти негде у близини данашњег моста на Тари, јер се у близини
налазио и стари пут. 10
У средњовековном свету, владајуће трговачке и поморске силе
Балканског полуострва биле су, поред Византије, у сваком погледу
италијанске републике. Јадранским морем неспорно је од XII века
владала Млетачка република. Али, главни трговачки посредници између
Италије и пре свега Босне и Србије били су поморски градови на
источној обали Јадрана, међу којима је Дубровник, као млетачки вазал,
имао водећу улогу (карта 5).
Карта 5

Из залеђа су у поморске луке стизали стока, сир, коже, вуна, мед,
восак, сребро, дрвна грађа и непрерађени метали. У супротном правцу
ишли су со, тканине, накит, оружје, опрема за коње, посуђе, стакло,
сапун, мириси, зачини, риба, вино, уље... Чоја и други материјали

Константин Јиречек, Историја Срба I, Политичка историја до 1537. године (Београд:
Слово љубве, 1984), 142–143. У даљем тексту Јиречек, Историја).

9

10

Gavro Škrivanić, „Bitka na Tari“, Vesnik vojnog muzeja JNA 6–7 (1962): 35.
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доношени су из Италије, као и готове хаљине, од којих су нарочито биле
цењене бојене.11
Роба је без изузетка преношена караванским путевима, на теглећој
марви, коњима, мазгама и магарцима. Нигде се не помињу кола, која се
на овом земљишту нису могла ни употребити, пошто су рано пропали
римски друмови, а нови путеви још нису изграђени. Каравани су се
обично састојали од 300 коња са оружаним пратиоцима, сваки коњ
носио је од 110 до 120 килограма. Коначило се под шаторима или код
крчмара. За заштиту путева, првенствено у долинама и клисурама
подизане су веће или мање тврђаве, које су имале задатак да штите пут
и да затварају саобраћајни правац. На овај начин, обично су били
штићени и затварани главни путеви, односно они којима се одвијао
саобраћај на самару, товарном стоком, посебно преко уских планинских
путева којима је ишла караванска трговина, ако је пролазила кроз
теснаце. Каравани товарне стоке могли су да мењају правац и по
потреби да се крећу и по беспутном земљишту, што није био случај са
колима. 12 Иако постоје сведочанства о кованом новцу још од X века, он
је био веома редак, па се трагови старе трговине разменом налазе све до
краја Средњег века. Поред каравана, који су били спорији, путовали су
и курири, којима је, на пример од Дубровника до Пријепоља било
потребно четири дана по лепом времену. Од Дубровника до Цариграда
било је потребно петнаест дана.
Дубровчани су још од IX века били познати као поморци, али већ
у XIII и XIV веку ова њихова активност се није могла мерити са
копненом трговином на Балканском полуострву. Политички, а поготово
економски напредак Србије, касније и Босне, извршили су снажан
утицај на привредни живот Дубровника, посебно кад је у српској
држави почело да се развија рударство, на првом месту производња
сребра, затим олова и других метала. Отада су многи дубровачки
трговци, занатлије, закупци рудника и царина боравили по више година
у српским рудницима и оснивали своје насеобине скоро у свим већим
центрима српских земаља.13 У току пуна два века одржаване су живе
економске везе између Дубровника и унутрашњости Балкана. На нашу
жалост, сачувана архивска грађа посвећена дубровачкој трговини XIII,
XIV и XV века веома је фрагментарна и углавном се састоји од
инструкција, преговора о местима где се царина наплаћује, истрага и
Константин Јиречек, „Трговачки путеви и рудници Србије и Босне у средњем вијеку“, у
Зборник Константина Јиречека, превео Ђорђе Пејановић (Београд: Српска академија
наука, 1959), 272. У даљем тексту (Јиречек, „Трговачки путеви“).

11

12

Шкриванић, Путеви, 9.

Јорјо Тадић, „Привреда Дубровника и српске земље у првој половини XV века“, у
Зборник Филозофског факултета X–1 (1968): 519–538.

13
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тужби због пљачкања каравана. Путописне белешке по свему судећи
нису сачуване.
Путне правце Средњег века, по њиховом значају, можемо
поделити на две групе, путеве из приморских пристаништа према Сави
или према великом војном друму од Београда до Цариграда (главни
правац запад–исток) и путеве дуж приморја. У овом периоду, када се
сва трговина концентрисала на Средоземном мору, путеви прве групе
имали су више трговачку, а друге групе стратешку важност. Турска
освајања од 1460. године задуго мењају распоред трговачких места.
Трговачке колоније Дубровчана пропадају постепено и гасе се до 1700
године.
Када говоримо о дурмиторском крају у овим временима, позивамо
се на Михаила Динића, који пишући о земљама херцега од Светог Саве,
Стефана Вукчића Косаче, запажа да није потпуно могуће разлучити
наслеђену област Стефановог стрица, војводе Сандаља Хранића од оне
коју је он сам стекао. У Полимљу је је већ за време војводе Сандаља
достигнута, не знамо када ни како, она граница која ће се одржати
углавном и у време херцега Стефана. Пријепоље је, зна се сасвим
поуздано, било Сандаљево, исто тако и Пљевља. Према југоистоку
обухватала је област Језера и Дробњаке, затим Оногошт и у приморју
Драчевицу и половину Конавла...14 Ипак, један податак који помиње
Константин Јиречек чини нам се поуздан: „Властели и пастирским
брдским племенима не свиђаше се строг поредак у држави
деспотовој“15, што херцегу Стефану није сметало да радо у Дробњацима
проводи лето, „удишући свеж ваздух и уживајући у дивном погледу на
Дурмитор“. 16
Херцеговина Светог Саве, како је гласио првобитни, историјски
назив Херцеговине, обележаван је и на савременим картографским
изворима као „Ducato di S. Saba“, на пример, у познатом делу Вићенца
Марије Коронелија (Vicenzo Maria Coronelli) из око 1690. године (карта
6).

Михаило Динић, „Земље херцога светог Саве“, Глас Српске краљевске академије 182
(1940): 151–257.

14

15

Јиречек, Историја, 349.

16

Јиречек, „Трговачки путеви“, 287.
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Kарта 6

Ипак, дурмиторски крај остаје практично неименован и
необележен у делима старе картографије у читавом периоду стабилне
дубровачке трговачке доминације. Ова чињеница може се објаснити,
између осталог, и оправданом потребом Дубровчана за што већом
безбедношћу караванских путева на којима су, као што смо видели,
стицали највећи део својих прихода, као и сталном претњом Османског
царства у унутрашњости Балкана. Посебно турским властима никако
није одговарало да подручја под њиховом управом буду
картографисана. Свака мистификација положаја река, планина, долина,
путева одговарала им је, јер је само збуњивала могуће непријатеље. И
најпознатији картографи у XVI веку, Себастијан Минстер (Sebastian
Münster) и Абрахам Ортелиус (Abraham Ortelius), за подручја под
турском окупацијом користе податке тада већ превазиђене Птоломејеве
Географије, називи читавих области се још увек бележе као да су из
античког периода: Илирик, Тракија, Дакија...
Док су се у Европи развијале картографске школе и готово
свакодневно бележила картографска открића у трци за колонијама,
подручје у унутрашњости Балканског полуострва попуњава се подацима
са старијих карата и непоузданих наративних извора. Услед
непознавања терена и становништва погрешно се уписују географски
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елементи. Компилација грађе са карата различитих размера доводи до
тога да се исто насеље уписује два, па и три пута на истом отиску.
Давно ишчезли градови, и они који су настали погрешним читањем
старијих назива, чине непоуздани инвентар насељености и рељефа у
унутрашњости Балкана, чак и на картама најбољих картографа XVI
века.
Развој штампарске технике доводи, крајем XVIII и почетком XIX
века до знатнијих тиража картографских приказа. Интересовање
великих сила за Европску Турску постаје све веће. Решење такозваног
Источног питања се почело све брже одмотавати. Недовољно познате
земље југоисточне Европе све чешће су главна тема међународних
конгреса. Стална превирања, устанци, ратови, мењање граница на
подручјима путева према Истоку, привлачили су пажњу заинересованих
виших кругова, али и шире јавности. Тек после Берлинског конгреса, од
1878. године, називи карата Европска Турска, биће замењени називом
Балканско полуострво.
Тек од краја XVII и почетка XVIII века, односно за време
хабзбуршких продора, наилазимо на више картографских података о
дурмиторском крају. Хабзбуршке територијалне претензије према
Балканском залеђу никада нису биле ни тајанствене нити прикриване.
Један од важних корака у правцу окупације било је мапирање и
картографско снимање жељених територија, посебно путних праваца.
Цитираћу архимандрита Нићифора Дучића који у свом познатом делу:
Црна гора (1874) бележи: „Зна се, да је познати француски ђенерал
Мармонт 17 за вријеме своје војене посаде у Боци 1812. год. нудио
Црногорце, да им начини коловоз од Котора до Никшића, кроз
најврлетнији дио Црне горе али они нијесу на то пристали с разлога, да
Црна гора и даље остане неприступна непријатељској коњици и
артиљерији“. 18 И сам увиђајући значај картографског приказа, Дучић уз
своје дело доноси: Карту Црне горе по комисијском ограничењу од
1859/60. год. (карта 7).

Огист Мармон (Auguste Frédéric Louis de Marmont, 1774–1852), командант француских
снага у Далмацији од 1806. године. После Шенбрунског мира, 1809. године, постављен је за
гувернера Илирије.

17

Нићифор Дучић, Црна гора: биљешке архимандрита Н. Дучића (Београд: Државна
штампарија, 1874), 31.

18
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Карта 7

Карта је рађена у Државној каменорезници у Београду и пре свега
је значајна по обележеној хронологији разграничења црногорске
територије (1500, 1796, 1820. и 1859/60). Дурмитор се, осим на мапи,
помиње и у тексту, кад говори о договору тадашњих великих сила после
битке на Грахову, 1. маја 1858. године. На предлог Француске и Русије,
међународна комисија европских сила потписница Париског уговора из
1856. године (у којој су били и црногорски и турски комисари),
обележила је границе између Црне Горе и Турске. Нова граница
обухватила је „Грахово; по Бањана; Жупу никшићску, два дијела
Дробњака; Тушину; Ускоке; Липово; Горње Васојевиће и трећи дио
доњијех, један дио Куча и Додоше“. 19
19

Ibid., 15.
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Дучић и доцније у књизи помиње Дробњаке, као капетанију са 15
села: Тушина, Зуква, Косјерићи, Мљетичак, Добра-села, Превиш,
Годијељи, Грабовица, Петница, Пошћење, Придворица, Шавници,
Милошевићи, Мокро и Бијела. Помиње и три дробњачка села која су
остала у Турској: Дужи, Дубровско и Комарница. Као и две капетаније:
Језера и Шаранци.20
Када говори о путевима по Црној Гори, 21 Дучић са жаљењем
констатује да су веома рђави и да би се пре могли назвати стазе „по
којима се од камена на камен скаче, више него што се иде“. Он набраја
главне путеве тадашње Црне Горе: један који води од Котора преко
Његуша, Цетиња, Добрскога дола, Цеклина, Црнојевића ријеке кроз
љешанску нахију у Бјелопавлиће, други који се одваја на Његушима и
води преко Ђеклића, Бјелица, Чева и Пјешиваца у Никшиће и кроз
Жупу у Дробњаке, и трећи и најглавнији пут од Никшића и
Херцеговине у Спуж и Подгорицу. Као општу карактеристику Дучић
наводи да ни једним од ових путева не могу кола ходити, „те с тога ни
нема у Црној Гори ни једних кола; него потребне ствари преносе коњи и
мазге а највише људи и жене на леђима“. „Сви су ови путови и стазе су
у примитивном стању, онако како су их људи и стока утрли, осим пута
од Цетиња преко Црнојевића реке до Бјелопавлића и од Цетиња до Чева
који је народ кулуком начинио 1868“.
Ово стање бележе и већ поменута дела аустријске картографије
штампана 1854, 22 1864, 23 1878. 24 и 1905.25 године (карта 8).

20

Ibid., 22.

21

Ibid., 30–31.

Die türkischen Nachbarländer an der Südostgrenze Oesterreichs: Serbien, Bosnien, TürkischKroatien, Herzegowina und Montenegro. Ausführliche Darstellung der Lage, Beschaffenheit des
Bodens, der Straßen, der Orte, der Bevölkerung und der Geschichte dieser Länder, so wie ihrer
Bedeutung für den gegenwärtigen russisch-türkischen Krieg und einer genauen Uebersichtskarte.
Pest, Wien und Leipzig: Hartleben, 1854.

22

Karte des Österreichischen Kaiserstaats mit einem plan von Wien... & von F. v. Stülpnagel, H.
Berghaus und A. Petermann. Gotha: Justus Perthes, 1864.
23

Die occupation Bosniens und der Hercegovina durch k.k. Truppen im Jahre 1878. : Nach
authentischen Quellen dargestellt in der Abtheilung für Kriegsgeschichte des K. K. KriegsArchivs. Mit Karten und Plänen. Die Occupation Bosniens und der Hercegovina durch k.k.
Truppen im Jahre 1878. Mit Karten und Plänen. Wiena: Kriegsarchiv, Seidel, 1879.
24

Bosnicher Bote = Босански гласник = Bosanski glasnik pro 1906. Sarajevo, Wien: Redigiert
von Adolf Walny, Aus der k. k. Hof-und Staatsdruckerei in Wien. После стране XXIV: Walnys
Verkahrskarte von Bosnien-Hercegovina und den angrenzenden Ländern, размера 1 : 1.200.000.
Photolithographie und Druck des k. u. k Militärgeographischen Institutes.

25
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Карта 8
Поред савремене картографске грађе, наука бележи и накнадне
реконструкције за нашу тему важних дубровачких караванских путева.
Истакла бих већ класичну реконструкцију Гавра Шкриванића,
објављену 1974. године (карта 9), 26 али и новији допринос Милоша
Луковића. 27

Карта 9
26

Шкриванић, Путеви.

Милош Луковић, „Трасе средњовековних путева на дурмиторском подручју“ у Зборнику
радова са научног скупа „Шћепан Поље и његове светиње кроз вјекове“ (Беране: Свевиђе,
часопис епархије Будимљанско-никшићке 2010), 171–194.

27
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Како је реконструкција трасе средњовековног караванског пута
који је водио преко Дурмитора детаљно описана у Шкриванићевом, а
потом и у Луковићевом тексту, овом приликом се тиме нисам бавила. 28
Модерних колских путева, северно од Шавника и јужно од Ужица
у Србији није било све до 1925. године, када се приступило изградњи
Државног пута број 27: Пљевља–Никшић, чију је изградњу подржао
краљ Александар I Карађорђевић, унук књаза Николе, када је боравио у
Црној Гори. Он је одобрио да се изгради пут Шавник–Пљевља и мост на
реци Тари, рађен у фазама, а потпуно завршен 1935. године. После
завршетка државног пута број 27 Пљевља–Жабљак–Шавник изграђен је
мост на реци Тари код Будечевице, којим су Црна Гора и Приморје,
односно Зетска бановина, саобраћајно повезани са унутрашњошћу
Краљевине Југославије.

„На источној страни водио је пут од Никшићког поља, с утврђеним насељем Оногошт.
Дубровчани су га називали via Anagasti (Никшићки пут), via Jesera, односно via Еxera
(Језерски пут), или La via de planine inverso Anagosto. Тај пут започињао је заправо у
Дубровнику, па је преко Требиња и жупе Врм избијао у Никшићко поље, али се на тој
деоници спајао с путем који је долазио из Рисна у Боки Которској. Из Никшићког поља пут
је даље водио прво преко висоравни Луково и превоја Крново, па се спуштао према реци
Буковици, у Дробњачку Валу, и то поред брда Градац. Буковицу је прелазио преко старог
каменог моста, данас у градској зони Шавника. Одатле се пут поново пео страном, тј.
падинама планине Ивице и потом преко Буковичке горе избијао на висораван Језера. Преко
данашњег села Новаковићи пут је водио према данашњем селу Суводо, а затим према
данашњем селу Врела. Даље у правцу Таре пут је наилазио на малу висораван на којој је
данашње село Међужваље, где се стичу путеви с разних страна. Недалеко одатле, у правцу
Таре, налази се узвишење с остацима старог утврђења Пирлитор (1.450 m), које је
несумњиво имало намену да штити пут на прилазима Тари. Од Пирлитора терен нагло пада
к Тари према месту Левери, где је некада била скела на Тари (у новије време ту је подигнут
висећи мост), али је том трасом караванима било лакше да сиђу у кањон Таре него на
другим местима. Одатле је главни пут водио према према Пљевљима“. Ibid., 173–174.
28
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Резиме
Копнени трговачки путеви античког и средњовековног света
повезивали су обале Медитерана са његовим залеђем. Римске колске
саобраћајнице грађене су дуж морске обале, док су се најчешће
необележени каравански путеви пробијали преко високих планина ка
унутрашњости Балканског полуострва. У Средњем веку, владајуће
трговачке и поморске силе, поред Византије, биле су италијанске
републике. Јадранским морем неспорно је од XII века владала Млетачка
република. Али, главни трговачки посредници између Италије и пре
свега Босне и Србије били су поморски градови на источној обали
Јадрана, међу којима је Дубровник, као млетачки вазал, имао водећу
улогу. Дубровчани су још од IX века били познати као поморци, али већ
у XIII и XIV веку ова њихова активност се није могла мерити са
копненом трговином у залеђу Балканског полуострва. Политички, а
поготово економски напредак Србије, касније и Босне, извршили су
снажан утицај на привредни живот Дубровника, посебно када је у
Немањићкој држави почело да се развија рударство, на првом месту
производња сребра, затим олова и других метала. Кроз савремену
картографску литературу, на примеру дурмиторског краја, можемо
пратити успон Херцеговине Светог Саве, како је гласио првобитни,
историјски назив Херцеговине, обележаван на савременим
картографским изворима као „Ducato di S. Saba“, на пример, у познатом
делу Вићенца Марије Коронелија из око 1690. године.
Турска освајања задуго мењају распоред трговачких места,
колоније Дубровчана пропадају постепено и гасе се до 1700. године.
Турским властима никако није одговарало да подручја под њиховом
управом буду картографисана. Свака мистификација положаја река,
планина, долина, путева одговарала им је, јер је само збуњивала могуће
непријатеље. И најпознатији картографи XVI века, Себастијан Минстер
и Абрахам Ортелиус, за подручја под турском влашћу користе податке
тада већ превазиђене Птоломејеве Географије, називи читавих области
се још увек бележе као да су из античког периода: Илирик, Тракија,
Дакија... Тек од краја XVII и почетка XVIII века, односно за време
хабзбуршких продора на Балкан, наилазимо на више картографских
података о дурмиторском крају. Посебну вредност има Карта Црне горе
по комисијском ограничењу од 1859/60. год., коју уз своје дело Црна гора
доноси архимандрит Нићифор Дучић 1874. године.
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Summary
Overland trade routes of the ancient and medieval world connected the
Mediterranean coast with its hinterland. Roman roads, custom routes for
vehicular traffic were built in parallel to the seacoast, while recurrently
unmarked caravan trails spreading over the high mountains penetrated the
interior of the Balkan Peninsula. In the medieval world, the ruling merchant
and naval forces, in addition to the Byzantine Empire, belonged to the Italian
Republics. Therefore, as of twelfth century, the Adriatic Sea came under
Venetian rule. However, the main trade intermediaries between Italy and
especially Bosnia and Serbia were the coastal towns on the eastern side of the
Adriatic, whereas Dubrovnik, as a vassal of Venice, had a leading role in
above stated affairs. Dubrovnik had a central place in maritime trade as of
ninth century, yet the trade intensity in thirteenth and fourteenth century was
minor in comparison to land trade in the Balkans. Economy of Dubrovnik at
that time was greatly impacted by political and notably economic prosperity
of Serbia, and later Bosnia, particularly due to massive mining development
and silver, lead and other metals production. Contemporary cartographic
literature, on the Durmitor field example, allows us to track the development
of the St. Sava Herzegovina, the original historic name of the area governed
by Stefan VukčićKosača, marked on contemporary cartographic sources as
"Ducato di S. Saba", as shown in the well-known map made by V. M.
Coronelli.
As a result of Turkish conquest invasions the trade routes changed
their positions, while colonies of Dubrovnikwere gradually extinguished by
the 1700. Turkish authorities did not allow measurement or mapping the
areas under their control. The mystification of the positions of Balkan rivers,
mountains, valleys and roadswas immanent to Turkish authorities in their
attempts to confuse the possible enemies. The most famous cartographers of
sixteenth century, Sebastian Münster and Abraham Ortelius, for the areas
under Turkish occupation, used the data already surpassed in Ptolemy's
Geography. The names of all of the fields were still recorded as being from
ancient history: Illyria, Thracia, Dacia... Only since the late seventeenth and
early eighteenth century, and during the Hapsburg infiltration, we can find
more map data on Durmitor area. One of the maps has a special value for us:
Карта Црне горе по комисијском ограничењу од 1859/60. год, which was
included to book Crna gora, published by Archimandrite Nićifor Dučić in
1874.
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Картографска грађа
Карта 1
Ptolemaeus, Claudius: Evropae Tabvla Nona continet Iaziges Metanastas, Daciam,
Mysiam superiorem, Mysiam inferiorem, Thraciam & Chersonesum, око 1541.
(Библиотека града Београда (БГБ), Картографска збирка (КЗ) 18. Инв. бр. 19)
Карта 2
Bertius, Petrus: Tabulae pevtingerianae. Segmentvm IV. à Sarmatis vsque ad
Hamaxobios, око 1606. (БГБ КЗ 3. Инв. бр. 3)
Карта 3
Гавро Шкриванић „Југословенске земље на Појтингеровој табли“, у
Monumenta cartograpica Jugoslaviae I. Античке карте, приредио Гавро
Шкриванић (Београд: Историјски институт САНУ, 1974) реконструкција
оригинала са уцртаним античким топонимима, детаљ.
Карта 4
Гавро Шкриванић „Идрисијеви подаци о јужнословенским земљама (1154)“, у
Monumenta cartograpica Jugoslaviae II. Средњовековне карте, приредио Гавро
Шкриванић (Београд: Историјски институт САНУ, 1979), 11–23. Geografski
podaci o jugoslovenskim zemljama iz 1154. g. kod Idrisija (Crtež izrađen prema
rekonstrukciji K. Milera), стр. 22.
Карта 5
Ђовани Франческо Камочио (Giovanni Francesco Camocio), Isole famose, porti,
fortezze, e terre maritime sottoposte alla Ser enissi ma Sig no ria di Venetia, ad
altri Principi Christiani, et al Sig n or Turco : nouamente poste in luce (Venetia:
Alla libreria del segno di S. Marco, 1571/72), стр. 33.
Kарта 6
Вићенцо Марија Коронели (Vicenzo Maria Coronelli), Ristretto della Dalmazia
Diuisa ne suoi Contadi gia presentata alla Serenssima Rebublica di Venezia. Dal
P. Maestro Coronelli. Consacrata All Eccellenza del Signor Pietro Valier (Venetia:
б. п.), око 1690, детаљ.
Карта 7
Карта Црне горе по комисијском ограничењу од 1859/60. год. Из књиге: Дучић,
Нићифор Црна гора : биљешке архимандрита Н. Дучића (Београ : Државна
каменорезница у Београду), 1874.
Карта 8
Walnys Verkahrskarte von Bosnien-Hercegovina und den angrenzenden Ländern,
размера 1:1.200.000. Photolithographie und Druck des k. u. k Militärgeographischen Institutes. Из књиге: Bosnicher Bote = Босански гласник = Bosanski
glasnik pro 1906. (Sarajevo, Wien: Redigiert von Adolf Walny, Aus der k. k. Hofund Staatsdruckerei in Wien), после стране XXIV, детаљ.
Карта 9
Зетски путеви. Из књиге: Гавро Шкриванић, Путеви у средњовековној
Србији (Београд, 1974), после стр. 64.
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БОЈ НА ШАРАНЦИМА НА ПРЕОБРАЖЕНИЈЕ
6/18. АВГУСТА 1862. ГОДИНЕ *
- уз 150-годишњицу -

Прошле 2012. године, 6. августа по старом односно 19. августа по
новом календару, на Преображеније, навршило се тачно 150 година од
боја на Шаранцима, у историографији још увијек недовољно
освијетљеног и истраженог, иако је по учинку, значају и броју жртава,
несумњиво то одавно заслуживао.
Извјесно је да се граница између боја и битке не може увијек јасно
одредити. Да ли се ради о бици или боју на Шаранцима, у оквиру
Црногорско-турског односно Црногорско-османског рата 1862. године,
у њиховом терминолошком – лексичком, семантичком и чисто војном
значењу, свој суд треба да дају историчари и војни стручњаци.1 По

*

Разлика између старог (јулијанског) и новог (грегоријанског) календара била је у 19.
вијеку 12 дана (за датуме послије 28. фебруара 1800. а прије 1. марта 1900. године), а у 20.
и 21. вијеку 13 дана (за датуме послије 28. фебруара 1900. а прије 1. марта 2100. године).
Значи, бој на Шаранцима се одиграо 6/18. августа 1862. а његова стогодишњицa је била
6/19. августа 2012. године.

1

„Граница између боја и битке не може се увијек јасно повући. Разлика између боја и борбе
у ужем смислу је циљ који се постиже“. – http://sr. wikipedia. оrg/sr/Бој

„Бој је одређена борбена акција са својим посебним идентитетом, било да се бије у склопу
битке или самостално у току операције, иако се увијек не може јасно разликовати како од
битке тако и од борбе (малих јединица) у ужем смислу… Бој је уствари битка у маломе“…
(Војна енциклопедија, том 1, стр. 627, Београд 1958),
„Више временски и територијално повезаних борби, као дио једне операције, називају се
битка“. – http://sr. wikipedia. оrg/wiki/Битка
„Битка се разликује од боја више по значају (посљедицама) него по ангажованим
снагама“… (Војна енциклопедија, том 1 стр. 670).
По правилу, битке су операције које трају по неколико дана, а понекад и мјесеци
(Стаљинградска од августа 1942. до фебруара 1943). Понекад у оквиру једне битке може да

Бој на Шаранцима на Преображеније 6/18. августа 1862. године - уз 150-годишњицу

нашем осјећању и мишљењу догађај који се збио у Шаранцима 1862.
године прије се може назвати бојем него битком.
Бој на Шаранцима је догађај од изузетне историјске важности не
само за шаранско племе него за цијели дурмиторски крај и сусједно
Потарје, за црногорску повјесницу.
За ову тему оприједијелио сам се да се, имајући у виду значај
јубилеја, бар есејистички осврнем на Шарански бој, посебно из
поштовања према шаранском племену коме припадам, цијелом
дурмиторском крају и из пијетета према учесницима тога историјског
догађаја – Шаранцима, Језерцима, прекокотарским хајдуцима – нашим
ускоцима и свима оним знаним и анонимним који су били на том
тарском „Термопилском кланцу“ – од Гомила, Студенаца, Јелине Горе и
Руданаца до Брајковаче и Пода, простору на коме се водио бој и гдје је
извојевана задивљујућа побједа.
Пошто нијесам професионални историчар нити пасионирани
познавалац историје ратовања, моје претензије за ову прилику нијесу
велике. Желим само да укратко и непретенциозно, у част јубилеја,
представим бој на Шаранцима, како је до њега дошло, његов ток,
величину и значај побједе над неупоредиво премоћнијом отоманском
војском у односу на браниоце.
Прије тога, подсјећања ради, само неколике опаске.
Шаранци су назив за територију, племе и његове становнике.
Преци већине данашњих Шаранаца су се крајем 18. вијека из
колашинског краја (а старином су, по предању, од Билеће у
Херцеговини) населили на дробњачкој територији, на простору који се
још у 15. вијеку помиње као Ишарница, што је касније у односу на
племенско предање о етимологији имена Шаранци изазивало извјесне
недоумице. У шаранско племе су се саплемењивали старосједиоци,
новонасељени Плањани и досељеници из других крајева.2
Шаранци су најмлађе црногорско племе које већ у првој половини
19. вијека има довршену племенску организацију. У вријеме Петра I
се деси више бојева. У биткама најчешће учествује главнина војске једне државе, што на
Шаранцима није случај.
2

Вуле Кнежевић, Племе Шаранци, Београд 1961; Милун Бојовић, Племе Шаранци и његови
богомољски Бојовићи, Београд 1992; Блажо Кнежевић, Властелиновићи, Подгорица 2006;
Крсто Кнежевић, Кнежевићи – да се не заборави, Београд 2007; Велимир Ж.
Шљиванчанин, Братство Шљиванчанин, Подгорица 1999; Драго и Божидар Бојовић,
Бојовићи Шаранци, Подгорица 2007; Саша Кнежевић, Пролог: до преображења –
историјски оквир шаранске борбе, у: „Шаранци – историјски фрагменти“, Подгорица,
2012, стр. 9-17; Љубоје Ж. Рондовић, О боју на Шаранцима 1862. године, У: „Шаранци –
историјски фрагменти“, Подгорица 2012, стр. 465-534.
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Петровића Његоша, након судбоносних битака на Мартинићима и
Крусима, почиње процес укључивања и интеграције црногорских Брда и
племена у саздање слободне црногорске државе, што је подстакло и
тежњу цијелог дурмиторског краја – Дробњака, Шаранаца, Ускока и
Пивљана да се, географски повезани од искона а судбински и животно
кроз историју, сједине с Црном Гором.
У вријеме Петра II Петровића Његоша Шаранци су само
формално признавали турску власт, али су фактички били потчињени
црногорском владици.
У доба књаза Данила читав дурмиторски крај прећутно је сматран
црногорском територијом. Истина, послије битке на Граховцу 1858.
године (у којој су учествовали и Шаранци) и разграничења са
Отоманском царевином 1859. Шаранци су само формално остали у
саставу моћне Отоманске империје. Процес инкорпорирања и
интегрисања Шаранаца у црногорску државу се наставља.
Педесетих година 19. вијека јача ослободилачки покрет у
црногорском окружењу. Долази до сталних устанака околних и
херцеговачких племена која теже да се припоје Црној Гори и тако буду
укључена у црногорско питање, што је подразумијевало њихово
ослобођење од вишевјековне турске власти, као и територијално
проширење и међународно признање Црне Горе, пред чим европска
дипломатија није више могла да затвара очи.
То је довело до Првог похода Омер-паше Латаса (Црногорскотурски рат 1852-1853) чији је циљ био да се такве црногорске тежње
спријече а Црна Гора стави под султаново сизеренство.3 Херцеговачки
прваци су јавно изјављивали да црногорског књаза сматрају својим
господаром, да прихватају црногорске законе и очекују да он посредује
у њихово име. У вријеме књаза Данила Шаранци често долазе на
Цетиње. Траже помоћ, али и заштиту од напада Турака. Као знак
признања црногорске државе на Цетиње су носили дио дације, иако су
били у Отоманској царевини, притиснути сиромаштином и другим
невољама. У Првој Омер-пашиној години 1852/3. сами су попалили
своја станишта (куће, колибе и савардаке) да се непријатељ њима не би
послужио. Те године су зиму провели у Бајицама крај Цетиња. Од тада
почињу и лична пријатељства између људи та два краја.

3

Омер-паша Латас је тада командовао турском војском коју је повео у поход на Црну Гору
у децембру 1852. године, предузевши концентрични напад на Црну Гору са 25.000 војника,
док су одбрамбене црногорске снаге имале 9.000 бораца. У неравноправној борби
Црногорци су пружали снажан отпор на три сектора. Међутим, на енергичну
интервенцију Аустрије и Русије Турска је обуставила ратне операције. Војска Омерпашина се повукла остављајући за собом пустош.
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Књаз Данило је 1857. за племенског капетана Шаранаца поставио
Јоксима Кнежевића, што је осим признања за шаранску борбу и оданост
Цетињу значило и учвршћивање црногорске власти до Таре, мада је
црногорски господар гледао и даље, у чему су му Шаранци били главни
ослонац. Тада почиње и постепено усељавање Шаранаца на десну обалу
Таре, у Премћане и Вашково.
Шаранци воде сталне бојеве са прекотарским и колашинским
Турцима.
Убрзо по ступању књаза Николе на црногорски пријесто, у
Херцеговини опет долази до устанка 1861. који предводи војвода Лука
Вукаловић. Црна Гора незванично помаже устанике, нарочито у
граничном појасу. Турске власти нијесу жељеле да дају аутономију
херцеговачким племенима јер би то, у ствари, значило основу за
проширење државног суверенитета Црне Горе над сусједним дијелом
Херцеговачког санџака.
Херцеговачки устанак 1861-1862. је запријетио да се прошири и
на друге области Отоманског царства. То је, између осталог, довело
1862. до сукоба између Црне Горе и Турске, што је, по оцјени
историчара Бранка Павићевића, „представљало један од најзначајнијих
догађаја у развоју источног питања шездесетих година 19. вијека“. 4
Источно питање, у ствари, подразумијева потискивање Турске са
европског простора. У том погледу постојале су разилажења и
супротности међу великим силама након Париског мировног конгреса
(30. марта 1856). Након тога Русија настоји да поврати свој утицај у
Европи.
Да напоменем да је Вук Караџић, по службеној дужности, боравио
у Црној Гори почетком 1861. године, посредујући око стварања
црногорско-српског савеза, потписивања војне конвенције и у вези са
тежњама Црне Горе за ослобођење Херцеговине. То је вријеме када на
пријесто Србије долази кнез Михаило Обреновић а на пријесто
црногорски књаз Никола Мирков Петровић Његош, синовац књаза
Данила, управо у вријеме кад источно питање поново улазу у први
план европске политике и када се и у Београду и на Цетињу, по Б.
Павићевићу, очекивало, послије енергичне интервенције руског
дипломате Горчакова, у мају 1860. године, да се створе повољне
међународни услови за рушење турске власти на Балкану.
Омер-паша Латас по наредби Порте организује, са 55000 војника,
блокаду Црне Горе. Укупне црногорске оружане снаге имале су око
20.000 војника. Представници сила у Цариграду траже од књаза Николе
4

Бранко Павићевић, Црна Гора у рату 1862, године, Подгорица: ЦИД, 2007, стр. 19-50.
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да се не мијеша у Херцеговачки устанак. За то вријеме Црном Гором
харају суша и глад. Долази до сукоба турских трупа са устаничком
војском у Пиви. Аустрија истиче своје претензије на Босну и
Херцеговину. Након експанзије, Херцеговачки устанак запада у кризу.
Долази до сукоба Л. Вукаловића и војводе Мирка на Цетињу. Избија
устанак у скадарској Крајини. Долази до боја на Крњицама.
Црногорско-турски односи из критичне фазе прелазе у рат. Омер-паша
се завјетовао султану да ће прегазити и уништити Црну Гору. Русија
врши притисак на Порту да призна независност Црне Горе. Након
ултиматума Порте (отоманске владе) и књажевог одговора, Црногорскоосмански рат 1862. отпочиње прије формалне објаве.5
Опет је за врховног команданта османске војске именован Омерпаша Латас. Порта је Црној Гори упутила ултиматум у коме се од ње
захтијева да се уздржи од пружања помоћи устаницима.
Незадовољно одговором на упућени ултиматум, Османско
царство је објавило рат Црној Гори познат као Други Омер-пашин напад
или Друга Омер-пашина година. По ратном плану, као и прије десет
година, предвиђен је концентрични напад на Црну Гору, удар са три
стране. Циљ је био да се Црна Гора порази, војнички уништи и стави
под турску управу.
Долази до борби у Дуги Никшићкој, на Ноздрима, Пресјеци и
Злоступу 4/16. априла. Османлије су имале око 2000 погинулих и
рањених војника, а Црногорци између 300 и 630 бораца. Заробљена је
велика количина оружја, опреме и хране. Образују се црногорски
сјеверни фронт и Сјеверни одред, којим командује војвода Петар
Вукотић. Борбе се воде и на сектору Васојевића. Црногорски напад на
Никшић, који није успио, услиједио је 30. IV/12. V 1862. Други бој у
Дуги се десио 5/17. V исте године. Воде се борбе у Бањанима, а
услиједио је продор Дервиш-пашине армије преко Планинице. 6
Истовремено, воде се операције на јужном фронту. Црногорском
војском командује велики војвода Мирко Петровић.
Извршена је блокада Медуна од стране црногорских трупа.
Турска армија из Албаније прелази црногорску границу. Воде се
жестоки бојеви на сектору Спужа и Подгорице. Велика битка је вођена
12/24. јуна 1862. године.7

5

Исто, стр. 251-287; Црногорско-османски рат 1862, Историјски лексикон Црне Горе /
уредници Шербо Растодер и Живко М. Андријашевић, Подгорица 2006, књ. 2, стр. 459-462.

6

Бранко Павићевић, Црна Гора у рату 1862. године, стр. 251-287; Црногорско-османски
рат 1862, Историјски лексикон Црне Горе, књ. 2, стр. 461.

7

Исто.
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Порта смјењује Абди-пашу и на његово мјесто поставља АбдиКерим-пашу. Долази до чувене битке код Сађавца 26. VI/10.VI. У то
вријеме руска и француска дипломатија раде на закључењу примирја
међу зараћеним странама. Такође, и аустријска дипломатија покушава
да посредује између Црне Горе и Отоманске царевине. 8
Међутим, Црногорско-турски рат (1862) улази у другу фазу. Њу
карактерише покушај турских армија да пробију црногорски
одбрамбени ланац на сектору Загарача и Комана. Затим слиједи битка
код Орје Луке 13/25. јула. Велики стратег али и велики лисац Омерпаша (Латас) мијења правац продора ка Цетињу. Воде се жестоке борбе
кроз Љешанску нахију. У помоћ црногорској војсци на домак Цетиња
стижу чувене војводе црногорске Миљан Вуков из Васојевића и војвода
и сенатор Новица Церовић са Дробњацима, Ускоцима и дијелом
Језераца и Шаранаца. Шаранце предводи племенски капетан, војвода
Јоксим Кнежевић. Долази до крваве битке на Метеризима. Затим
слиједи трагични пад Ријеке Црнојевића. 9
Та вијест је ожалостила, забољела али није обесхрабрила
браниоце Црне Горе на крутом шаранском бедему већ су се упуштили у
бој са двадесет пута бројнијом непријатељском војском, која се преко
тога за њу трагичног кланца била запутила према Никшићу, а одатле
према Омер-паши, који је већ био овладао ободским утврђењем.
У таквом контексту, међународном и домаћем, десио се Шарански
бој, који је прерастао у епопеју цијелог дурмиторског краја.
Кад су Омер-пашине снаге заузеле Ријеку Црнојевића услиједила
је интервенција руске владе, у ствари нота књаза Лобанова код турског
великог везира Али-паше (предсједник владе – Порте), а такође и
демарш великих сила код Отоманске владе. На Цетиње стиже и
књегиња Даринка да учествује у спасу Црне Горе. Књаз Никола жури да
склопи мир са Турском. До закључења мировног уговора долази крајем
августа, а претходио му је Омер-пашин ултиматум који је црногорски
књаз морао да прихвати. Турска војска је напокон напуштила Црну
Гору 8/20. септембра 1862. године. Црногорско-османски рат 1862. по
оцјени Б. Павићевића, који је о њему објавио капиталну студију,
„представља једно од најтежих војевања које је Црна Гора водила у
дотадашњој својој историји. Док су претходна ратовања представљала у
већини случајева оружани отпор турским походима и експедицијама,
1862. године Црна Гора први пут води дуги рат на широком фронту
против надмоћније и добро опремљене турске војске, предвођене
школованим официрима. Од почетка априла до краја августа 1862.
8

Исто.

9

Бранко Павићевић, Црна Гора у рату 1862. године, стр. 314-356.
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године црногорска војска се супротстављала
армијама.“10

удруженим турским

Имајући све то у виду, Шарански бој се не може посматрати
изоловано, већ у оквиру цјелине рата, посебно црногорске одбране, када
је било опстати или нестати. И у Другом Омер-пашином походу Црна
Гора је опстала.
О рату 1862. постоје бројни извори. Обрађен је солидно у
историографији. Међутим, о Шаранском боју има мало релевантних
извора. Мало је истраживано и мало писано. 11 Осим предања, у чију
10

Исто.

11

У капиталној студији академика Бранка Павићевића Црна Гора у рату 1862. године аутор
је, у оквиру цјеловите научне елаборације о рату који је био један од најтежих и
најсудбоноснијих у црногорској повјесници, Шаранском боју поклонио знатну тежњу,
ослањајући се на доступне изворе. Тај посебан сегмент у књизи, посвећен Шаранском боју
од 6/18. августа 1862. године, налази се на страницама 326-328. О Шаранском боју постоје
извори у руским, аустријским, француским, турским и јужнословенским архивима, у
ондашњој штампи и у преписци између неких савременика тога догађаја. Такође, о овом
значајном догађају у црногорској прошлости и повјесници шаранског племена постоје и
запажени историографски радови који се тим догађајем баве, мање или више критички и
објективни, неки и романтичарски надахнути, али корисни за промишљање. Аутори који су
се бавили шаранским бојем ослањали су се не само на изворе и историјску грађу, него и на
предање и казивања учесника или савременика догађаја о коме је ријеч.
Од постојећих извора за бој на Шаранцима издвојићемо само неколико: Извјештај руског
конзула у Дубровнику Константина Д. Петковића од 21. августа 1862. године. – Државни
музеј – Цетиње, Фонд приновљених списа за 1862. годину; Сербске новине, 30. август
1862. године; Вук Поповић, Писма Вуку Караџићу, Подгорица 1999; Вукова преписка,
књига седма, Београд 1913, стр. 144; И. Т. Томић-Дробњак, Бој на Шаранце 6. августа
1862. год., Глас Црногорца, Цетиње 1896, год. ХХV, субота 9. новембра, бр. 46, стр. 2-3.
Као извор за Шарански бој могу се, условно, узети и неколике епске пјесме у којима је, као
и у већини црногорских народних епских пјесама, како би казао Вук Караџић, „више
историје него поезије“: Велики војвода Мирко Петровић, Бој на Шаранцима 1862. године,
У: „Јуначки споменик, Цетиње 1864, стр. 181; Бој у Шаранцима, У: Филип Радичевић
„Гусле црногорске“, Београд 1872. (Пјесма је настала ускоро по рату 1862. Била је послата
да се објави у Српско-далматинском магазину за 1868. годину, али није штампана); Иста
пјесма је објављена У: Жарко Лековић, Дробњак и Потарје: пјесме, Подгорица 2007, стр.
309-315.
Погибија миралај Алај-бега с војском у Шаранцима, У: Вуле Кнежевић, „Ерцеговачки
устанци и бојеви противу Турака за ослобођење 1852-1861–2 – 1875. до 1878. године и
раније“, књ. I, Бијело Поље 1929, стр. 118-137; пјесма из архиве Андрије Лубурића Бој у
Шаранцима (6. август 1862. године, У: Жарко Лаковић Дробњак и Потарје: пјесме,
Подгорица 2007, стр. 317-321. Такође, Шарански бој и његови главни актери опјевани су у
Шаранско-језерском колу књаза Николе Петровића Његоша, које је као нека врста
„племенске химне“.
Релевантнији текстови о Шаранском боју су: Вуле Кнежевић, Племе Шаранци, Београд
1961; Вукоман Џаковић, Бој у Шаранцима 1862. године, Војноисторијски гласник, Београд
1865, 2 стр. 81-90. Иначе, овај рад професора Вукомана Џаковића је досад био једини
критички текст о Шаранском боју, па је врло необично и индикативно да га приређивачи
књиге Шаранци – историјски фрагменти (Подгорица 2012) нијесу уврстили у своју
замашну књигу.
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поузданост се увијек сумња, постојећи извори су такође непоуздани,
непровјерени, недовољни. Описи самога боја су доста опречни. Неки
аутори су пристрасни, оптерећени племенском или братственичком
сујетом или, пак, личном таштином. 12 Сабрани подаци су непотпуни,
закључци упрошћени. Нико до сада, иако је таквих покушаја било, није
у цјелини или у фазама поуздано изучио овај по много чему деликатни и
јединствени бој. 13
Бранко Павићевић је написао солидну монографију Црногорскотурски рат 1862, али се Шаранским бојем бавио само успутно, колико
је неопходно у оквиру теме. Врло вриједни радови о Шаранском боју су
Вукомана Џаковића и још неких историчара. 14 Али недостаје
монографски, студиознији и објективнији приступ. Један дио Дробњака,
Шаранаца и Језераца у рату 1862. године био је у саставу Сјеверног
одреда, док је војвода Петар Вукотић држао кланац Дугу и учествовао у
свим борбама од априла до краја јуна 1862. које је тај одред водио.
По неуспјелој црногорској блокади Никшића и спајања армија
Дервиш-паше и Абди-паше, из Сјеверног одреда, по налогу књаза
Николе, издвојен је речени дио устаничких дурмиторских снага и
стављен под команду војводе Новице Церовића да чува и брани
црногорску границу од Дурмитора до Таре, да контролише прелазе на
Тари и спријечи евентуални турски продор.15

Остали текстови о Шаранском боју су углавном еклектички покушаји, ослоњени на књигу
Вула Кнежевића и оглед Вукомана Џаковића.
У потоње вријеме посебно треба истаћи истраживачко прегнуће вриједно пажње и
поштовања Љубоја Ж. Рондовића да направи синтезу, објективно и критички фундиралну,
свих текстова, извора и других сазнања о Шаранском боју. Његов рад под насловом О боју
на Шаранцима уврштен је у књигу „Шаранци – историјски фрагменти“ (Подгорица 2012),
стр. 465-534. Иако је публикован у још ровитој форми, овај рад не представља „искључиво
ауторову визију саме битке и догађаја везаних са њом“, него и озбиљан покушај анализе и
реконструкције Шаранског боја са војноисторијског становишта.
12

На ту појаву се, лаконски, осврнуо Вукоман Џаковић у тексту Бој у Шаранцима 1862.
године (Војноисторијски гласник, 1965, 2, стр. 88), а нешто више Љубоје Рондовић у своме
опширном раду о Шаранском боју (Шаранци –историјски фрагменти, стр. 486).

13

У част 150.годишњице Шаранског боја, за ту прилику, направио је врло занимљиву
реконструкцију тога значајног догађаја Љубоје Жарков Рондовић, Шаранац, официр,
познавалац племенске историје и поуздани истраживач. Његов замашни текст је објављен у
књизи – Шаранци – историјски фрагменти, али би било врло корисно да његова синтеза
добије монографску форму, да се доради, припреми и објави као посебна књига.

14

Вукоман Џаковић, Бој у Шаранцима 1862. године; Љубомир Полексић, Бој у Шаранцима
1862. године, Војноисторијски гласник, Београд 1963, 5. Аутор Шарански бој приказује по
књизи Вула Кнежевића Племе Шаранци, уз неке нове појединости.

15

Бранко Павићевић, Црна Гора у рату 1862. године, стр. 326-328.
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За све вријеме рата Шаранци и њима сусједни Дробњаци и
Језерци су били врло активни и учествовали су у честим акцијама према
турском окружењу.
Међутим, када је запријетила опасност да падне Ријека Црнојевића и да Турци продру у дубину црногорске одбране, односно када је
почела офанзива турских команданата Дервиш-паше и Абди-Керимпаше кроз Љешанску и Ријечку нахију, на позив књаза Николе и војводе
Мирка, главнокомандујућег црногорских одбрамбених снага, Новица
Церовић се упутио са већим дијелом свога одреда у састав главнине
црногорске војске, на одбрану Цетиња.
Одред Новице Церовића је кренуо према Ријеци Црнојевића око 7.
августа. 16 Омер-паши је било неопходно појачање па је, вјероватно, око
10. августа наредио мобилизацију и формирање великог одреда под
командом мостарског Ибрахим-паше Алајбеговића и под санџакбарјаком Хасана Дрнде.17 Послије боја на Мeтеризима 9. августа 1862.
године војвода Јоксим Кнежевић је, у току напада на Штитарицу, добио
позив са Цетиња да појача црногорску одбрану. Он је око 15. августа
повео чету састављену од око 120 Шаранаца и Језераца, иако је имао
вијести да се спрема турски напад на Шаранце. За одбрану шаранскојезерског подручја остало је на располагању око 600 бораца и чобана.
Од њих 200 је држало страже на Тари. 18
Одлазак Новичин и већег дијела војске из дурмиторског краја није
могао опстати тајна, па је услиједило окупљање редовне и
добровољачке турске војске (низама и башибозука) у Пљеваљском и
околним кадилуцима. 19
Некако истовремено, на позив Омер-паше, чија је офанзива била у
току, с циљем да се казни и прегази Црна Гора због помагања
херцеговачким устаницима, из Мостара је као помоћ кренула турска
војска коју су чинили херцеговачки башибозуци (сељаци, добровољци)
под командом миралаја Ибрахим-паше Алајбеговића, да се споји са
пљеваљским и колашинским Турцима и крене преко Језера и Дробњака
за Никшић, а онда према Омер-паши и укључи у његову офанзиву и
опсаду Цетиња. Задатак те војске је био да успут казни и опустоши
дурмиторска племена и да их спријечи да своје ратнике шаљу у помоћ
Цетињу. 20
16

Љубоје Ж. Рондовић, О боју на Шаранцима 1862 .године, У: „Шаранци – историјски
фрагменти“, Подгорица 2012, стр. 477-479.

17

Исто, стр. 471-473.

18

Исто, стр. 479-480.

19

Исто.

20

Исто; Љубоје Ж. Рондовић, О боју на Шаранцима 1862. године, стр. 471-476.
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Цијела та на брзину скупљена војска, на доста широком простору,
била је, као што је већ речено под командом миралаја Ибрахим-паше
Алајбеговића и под барјаком Асана Дрнде из Мостара. У команди су
били још браћа Сијерчићи из Босне, Шишо Селмановић и Кујо
Мицановић од Пљеваља и колашински капетан Хамза Мушовић. По
наговору пљеваљских и колашинских Турака, који су жељели да се
освете Шаранцима, та голема војска је прешла Тару код Мојковца и
преко Сињавине се упутила према Руданцима. 21
Прикупљање турске војске у Пљевљима, које је потрајало
неколико дана, за шаранске и језерске главаре и прекаљене хајдуке и
ускоке који су дошли у помоћ или су већ били ускочили и настањени у
Шаранцима то није могла остати тајна.
Послата је извидница у Барице. Али је она вијести донијела тек
уочи самог боја. 22
Шаранци нијесу очекивали Турке од стране Сињавине него од
Левер-Таре и Трешњице или, пак, преко моста испод Пренћана, тако да
је морало доћи до прегруписавања нејаких одбрамбених снага.
Постављене су три страже – једна код Левера на челу са харамбашом
Иваном Робовићем (око 100 људи). Стражу наспрам Трешњице
предводио је (по некима замјеник капетана Јоксима) стотинаш Бећко
Закић – Раичевић. Стражу испод Пода, наспрам Пренћана, предводили
су Симо Зејак и Јанко Нововић. О јачини ових стража су различити
подаци – од 50-60 до 100 бораца. 23
Међутим, покрет турских трупа све је изненадио.
Снагама за одбрану Горњих Шаранаца, од Гомила, Јелине Горе,
Руданаца и Брајковаче командовали су Раде Радулов Кнежевић,
харамбаша ускочки Мићо Глушчевић, Зуко Раичевић и Живко
Шибалија. По неким изворима то су биле двије групе од по 200
бораца.24
Снага турске војске се рачуна и до 13.000 бораца. Међутим,
најреалнија је претпоставка да је та војска имала око 6000 бораца, док је
бранилаца било од 450 до 500. Постоје бројна отворена питања у вези да
бојем или битком на Шаранцима, али у њих овом приликом нећемо
подробније улазити. 25

21

Исто, стр. 474.

22

Исто,стр. 490-492.

23

Исто, стр. 479-480.

24

Исто, стр. 480-481.

25

Исто, стр. 476.
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Једно од њих је: ко је, у ствари, командовао браниоцима и каква је
била улога ускокâ – хајдукâ, а посебно харамбаше Мића Глушчевића?
Извори о томе су непоуздани, пристрасни, понекад тенденциозни и
противурјечни.26
Такође, питање је какав је био план за одбрану и ко га је
сачињавао?
Колика је улога случаја и терена у шаранској побједи 1862.
године? 27 То су деликатна питања. Одговор на њих еманира из тока и
садржаја цијелог боја.
У вези са тим најприхватљивије је мишљење, ослоњено на изворе
и литературу, као и на познавање војне доктрине, стратегије и тактике,
Љубоја Ж. Рондовића. Уз критику извора и литературе, он врло
аналитично и прегледно даје приказ досадашњих описа и приказа
Шаранског боја.28 На основу свих сазнања и коришћења компаративнометодолошког поступка, он врло увјерљиво и убједљиво изводи своју
„реконструкцију“ и даје цјеловит ток, развој и крај боја, по фазама, од
јутарњих часова до сутона 6/18. августа 1862. године. По њему, што је
врло прихватљиво, Шарански бој се одвијао у три фазе – почетну на
Руданцима, одлучујућу на Брајковачи и финалну након свега, у којој су
се борбе водиле од Селачке главе до Таре. 29
Снаге за одбрану Горњих Шаранаца, укључујући и стражу испод
Премћана, имале су у почетку боја око 300 људи распоређених у три
групе. Њихов број се осипао јер су многи отрчали да склањају породице
и стоку испред непријатеља, тако да је на крају прве фазе остала свега
једна трећина бораца, мада су се касније скоро сви вратили у бој.
Извори говоре да је у борби тога дна за одбрану Горњих Шаранаца
учествовало око 400 бораца, подијељених у двије групе. У овај број,
поред Шаранаца и Језераца, улазе и досељени ускоци и хајдуци који су
дошли да помогну ослободилачку борбу с лијеве стране Таре. 30
Већина извора говори да је у борби у току боја на Шаранцима
учествовало око 400 бранилаца – „200 источно на Руданцима и 200
западно на Брајковачи“, са стражама наспрам Трешњице и Премћана. 31
Прва фаза боја, на Руданцима, трајала је око 6 сати (од 8 до 14h).
План одбране био је донесен прије одласка војводе Јоксима на Ријеку
26

Исто, стр. 483-486.

27

Исто, стр. 499.

28

Исто, стр. 486-490.

29

Исто, стр. 492-498.

30

Исто, стр. 481-482.

31

Исто, стр. 482-483.
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Црнојевића, тако да је напад из правца Сињавине, умјесто преко Таре,
за браниоце био изненађење. По Љ. Рондовићу, Раде Радулов Кнежевић
је формално руководио одбраном на Руданцима, док наводно „Бећко
стотинаш, који је замјењивао војводу Јоксима, није стигао на Брајковачу
и преузео команду у другој и трећој фази боја“. 32 Међутим, фактички
пресудну улогу у првој фази да се Турцима пружи отпор имали су
искусни шездесетогодишњи харамбаша Мићо Глушчевић 33 и времешни
Симо Џаковић. Турска војска је у првој фази боја, уз мање окршаје и
препаде стигла до Руданаца, попалила их, уз жесток отпор бранилаца,
али је, изгледа, од Руданаца до Брајковаче прошла без борбе, што је
условило да се заустави на малом простору, одложи оружје и опусти се,
не очекујући неки озбиљнији напад. У овој фази боја значајна је и улога
Зука од Алуге, Живка Шибалије, Ђока Шаулића и Димитрија Церовића.
Исак Рондовић је смртно ранио санџак-барјаката Хасана Дрнду.
По Љубоју Ж. Рондовићу, друга фаза боја у односу на вријеме
турског покрета и борбе са турском војском, обухвата скоро
једновремено одвијање боја од Јелине Горе до Таре, испод Премћана,
„гдје су изведени напад и постигнуто изненађење на снаге у Брајковачи
били одлучујући“. 34
Иначе, дан у коме се бој одвијао је био кишовит и тежак. Небо се
око подне разгњевило, сијевале су муње, ударали громови, одјекивале
стијене, сручио се и град, a онда је сјевер из тaрског кањона ишћерао и
подвукао маглу, тако да је била слаба видљивост, као да се усутонило.
По неким ауторима, Турци су непажњом допустили да им муниција и
оружје закисну. 35
У другом дијелу развоја Шаранског боја, по Љ. Рондовићу,
одлучујућој фази, изведен је главни удар бранилаца на улогорену турску
војску на Брајковачи. По претходном плану и договору шаранско –
језерске одбране, намјерно су једновременом паљбом са свих страна
гађане, из непосредне близине, турске војне старјешине које су се од
остале војске распознавале по униформи и чиновима. Хајдучко искуство
и команде Мића Глушчевића опет су дошли до изражаја. Погинуо је за
кратко вријеме скоро цијели окупљени командни кадар, на челу са
32

Исто, стр. 483-486.

33

Исто, стр. 495-486. - „Улога М. Глушћевића је највећа у првој фази борбе као
руководиоца у доношењу одлуке за борбу у Руданцима и као борца и руководиоца у другој
фази борбе на Брајковачи. Зато се може оцијенити да је његова улога као старјешине и
борца највећа у боју на Шаранцима, без обзира на то што није био формално изабран за
команданта и што улогу таквог руководиоца није имао у трећој фази, на крају боја. Због
такве улоге су неки вјеровали да је био изабран за команданта“. (стр. 486)

34

Исто, стр. 489-490; 495-496.

35

Вуле Кнежевић, Племе Шаранци, стр. 98-107.
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Ибрахим-пашом Алајбеговићем и алајбарјактаром цијеле те војске
Хасаном Дрндом и другим војним старјешинама, што је био
задивљујући моменат изненађења, који је на окупљену војску, у
сабласном природном амбијенту, дјеловао шокантно, и изазвао
невиђену општу панику код турске војске, састављене већином од
сељака без ратног искуства. 36 По предању, некима су се у томе
паничном страху, уз злосутне небеске прилике, привиђали пред
браниоцима Свети Василије и Свети Петар Цетињски. 37
Турци због насталог општег метежа, панике и страха, у дивљини и
невиђелици, као у ћорбуџаку, али и због закислог оружја и муниције,
нијесу прихватили борбу већ су се дали у безглаво бјекство.
У суровом амбијенту и уз природну непогоду и покличе стварао
утисак да је турска војска опкољена бројним непријатељем, тако да су
њени успаничени, избезумљени и саблажњени борци тражили спас у
магли и не слутећи да их чекају тарски кланци, врлети и литице. Стража
Сима Зејака и Јанка Нововића (Вуковића), која је била на Подима,
скретала их је са правца и нагонила на скривену литицу висине око 35
метара, испред које је мамила чиста зараван, што крије водопад
Воденичког потока, тако да их је вукла напријед у амбис. Турски
ратници, обезглављени и престрашени, нијесу могли скренути ни десно
ни лијево: с десне стране била је дубока урвина Воденичког потока, који
извире испод Брајковаче, а с лијеве је велики крш затварао пролаз,
преко кога се није могло. То је била природна клопка са три стране, док
су са четврте јуришали осокољени гониоци и стража која је пристигла
испод Пода. 38
Турци нијесу знали куд ће. Ишли су насумице. „Задњи су
потискивали предње па се нијесу могли извући“, вели Љубоје Рондовић.
Низ скривену „уклету стијену“ поломило се много војске и коња. „Од
тада се та стијена и водопад називају Скакавац“. 39 Пошто је турска
војска сазнала за опасност која је чека, а могуће је и да се магла мало
разишла, сљедећи таласи успаниченог башибозука успијевали су да
„проклету литицу“ десно заобилазе и да некако доспијевају до набујале
Таре. Ту их је чекала нова невоља. Пошто није било ни „моста ни
брода“ морали су надошлу дивљу ријеку прелазити како знају и умију.
Приликом прелаза потопили су се небројени непливачи, али и неки који
су знали да пливају. Предање каже да се од утопљеника створила љеса,

36

Љубоје Ж. Рондовић, О боју на Шаранцима 1862. године, стр. 495.

37

Аница Шаулић, Новица Церовић, Београд 1959, стр. 237.

38

Љубоје Ж. Рондовић, О боју на Шаранцима 1862. године, стр. 495-496.

39

Исто.
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тако да се преко њихових тијела могло прећи с једне на другу обалу
ријеке. 40
Док је трајала агонија турске војске у Брајковачи и на Подима,
борбе су се још водиле од Јелине Горе и Руданаца до Брајковаче. На том
простору турска војска је била премоћна. Браниоци су вршили само
кратке нападе. Од османске војске посебно су се истакли колашински
Турци који су Шаранцима били кивни и жељни освете, а предводили су
их Хамза Мушовић и Кујо Мицановић. Браниоци су се у брзим и
кратким нападима користили и предностима терена, али противничкој
страни нијесу нанијели значајније губитке.
Повлачење турске војске је у посљедњој фази боја било
организовано, на знак трубе са Брајковаче, пошто се сазнало за погибију
главних вођа и за полом војске, уз протурену вијест о јакој црногорској
војсци која може да предузме опкољавање и све побије и поломи низ
Прослоп и тарске стијене.
У трећу фазу Шаранског боја спадају борбе које су се водиле
између турске војске и црногорских бранилаца на простору од Селачке
главе до Таре. Ова фаза започиње од часа када су заостале турске снаге
од Јелине Горе и Руданаца почеле да пристижу у Брајковачу а дочекали
их браниоци и нагнали Турке на велики полом низ тарске врлети.
Придошле турске снаге су изгубиле дотадашњу премоћ пошто су
браниоцима стигли у помоћ они који су пошли да спашавају фамилије у
збјегове, па се повратили и учествовали у боју. По Љ. Рондовићу,
одбрамбене снаге су бројале око 450 бораца, тако да је однос „укупних
снага био девет на једнога“. Но, премоћ турска је бивала све мања, а
борбени морал је био опао због великог полома и погибије. Турски
одреди су прихватали борбу, али су браниоци били скривени у
засједама и на погодним положајима. Иако су турске снаге прије
Брајковаче окретане за оним претходним, терен за одступање је био
погоднији. Но и тим снагама су наношени велики губици преко Нешове
косе и Брајковачког потока, а гоњене су све до Таре. Доста их се
поломило низ стијене Ћоповац и Носила изнад Таре. Залутале,
стрављене и изгубљене у шуми, гдје су тражили уточиште и спас,
избезумљене турске војнике налазиле су, хватале и сјекле шаранске
жене. Посебно су се истакле четири хероине.41
Тиме је довршен велики, неочекивани турски пораз, али и велика
људска драма и нападача и бранилаца. На самом „раздвоју боја
крвавога“ погинуо је прослављени и искусни хајдучки харамбаша, Мићо
Глушчевић, чији је допринос велики у задивљујућој црногорској
40

Теодор Савов Срдановић, Легенде и предања Дурмитораца, Жабљак 2007, стр. 163-164.

41

Исто, стр. 503.
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побједи на Шаранцима. Његова смрт је остала загонетна и дуго је
изазивала недоумице. 42
На самом крају овога јединственога боја чувеног турског
старјешину Куја Мицановића посјекао је Јанко Нововић. Зна се ко је
посјекао угледније турске прваке. Али славу је однијело цијело
шаранско племе, Језерци, ускоци и хајдуци – сви под вијенцем велике
побједе, као актери трагичног и неочекиваног турског пораза. Омерпаша није могао очекивати ново појачање. Европска дипломатија га је
приморала да застане у своме походу ка Цетињу, иако се касније
лицемјерно хвалио како је намјерно одуговлачио да освоји црногорску
пријестоницу, како би великим силама дао прилику да интервенишу код
Порте.43
Однос сукобљених страна у првој фази је био приближно 1:30 у
корист нападача, у другој 1:13, али се након панике и турског бјекства
код Брајковаче тај однос смањивао.
По Вукоману Џаковићу и Љубоју Ж. Рондовићу одлучујући бој
није био на Руданцима, већ је он одлучен на Брајковачи, у чему су терен
и невријеме били савезници. Љ. Рондовић вели да је шаранска побједа

42

Исто, стр. 502; Вукоман Џаковић, Бој у Шаранцима 1862. године, стр. 84.; Аница
Шаулић, Новица Церовић, стр. 236; Љ. Матовић, Хајдучки харамбаша Мићо Глушчевић,
Брезнички записи, Пљевља 1999, стр. 137-145.

43

Остала је забиљешка Јована Ђ. Авакумовића о сусрету у Паризу у августу 1865. године са
чувеним, тад већ у пензији, отоманским војсковођом, окрутним и озлоглашеним сердарекремом и муширом Омер-пашом Латасом, пронађена у заоставштини младог српског
политичара. Приликом тог сусрета, на изложби у Паризу, Омер-паша (1806-1871) се
разметао својим српством и лицемјерно вајкао како је управо он 1862. спасио Црну Гору од
катастрофе: „По савету кнеза Милоша, потпомогнут српским властима онога доба, прешао
сам у Турску, где сам се не само примио државне службе; већ сам прешао у мухамеданску
веру. У турској војсци напредовао сам и доживео славе и господства, као ретко који. Ну
опет, никад нисам заборавио, нити ћу, у будуће, заборавити оне мудре речи и родитељске
савете кнеза Милоша. Вазда и у свакој прилици мога рада, остао сам Србин и пријатељ
Српства. Само моје српско срце и осећање, руководили су ме, те нисам скрхао Црну Гору,
као што сам, у познатој прилици, то могао урадити онда, кад сам био главни војсковођа
силне турске војске и са њом победно ушао у Црну Гору. Са мојим осећајем, да сам Србин,
одуговлачио сам, даљи напад, на Црну Гору и слао сам у Цариград извештаје, да није
вредно да турска војска гине за голе црногорске стене и врлети. А тиме сам дао времена, те
су се Русија и Европа заузели за Црну Гору и спасили је од сигурне тадашње пропасти,
према броју турске војске, под мојом комадом. Исто тако, само моје српско срце одредило
ме је, те сам, као главни турски војсковођа, другом приликом, саломио, упропастио и
оковане тешким гвожђем и синџирима у Цариград послао босанске и херцеговачке бегове
и спахије, потурчењаке и издајице Српства. Моје је срце тада куцало радосно, јер сам знао,
да тиме служим Српству, коме и сам припадам“. – Проф. др Бранислав Ковачевић,
Разговор са Омер-пашом у Паризу 1865. године, Историјски записи, Подгорица 1996, 4,
стр. 147-154; 151-152.

251

Бој на Шаранцима на Преображеније 6/18. августа 1862. године - уз 150-годишњицу

једна од црногорских тактички најбоље изведених у односу на однос
снага и друге „факторе“. 44
Подаци о турским и црногорским губицима су различити у
изворима и литератури. Неки извори и аутори су преувеличали турске
губитке. Руски конзул Константин Петковић наводи око 5000 а Исаило
Томић чак 6000 погинулих турских војника. Реалнији подаци су војводе
Мирка Петровића, који у епској пјесми наводи око 1200 погинулих
Турака, а други извори око 2000, што као реално прихвата и Љ. Ж.
Рондовић, као и податак да се губици шаранске одбране крећу између
50 и 74 борца. Задивљујућа побједа је браниоцима донијела поштовање
и славу, али је за Шаранце тај крвави бој имао и тешке посљедице:
погибија племеника, укућана и велика разура. Позивајући се на књигу
Анице Шаулић о Новици Церовићу, Љ. Рондовић пише: „Остварена је
побједа али су побједници остали на огорелишту. Жене и дјеца су им уз
божићни пост живјели под чечарима док им нијесу подигли савардаке
или мало склоништа од самих брвана“. 45
Након боја одлучено је да се као помоћ црногорској војсци
пошаље још 17 прекаљених бораца. Кад су Шаранци стигли на ватрени
положај, који се тада налазио у Цеклину, и испричали за побједу на
Шаранцима и турски полом, настало је одушевљење у црногорском
логору. „Овеселише се Новица Церовић и капетан Јоксим Кнежевић кад
чуше шта су учинили.“ 46 У част побједе разлегао се пушчани плотун,
иако се штеђела муниција. 47 У предању је остало: „Црногорци нијесу
жалили фишека да поздраве шаранску побједу на Тари, иако је
сјутрадан предстојао одсудни бој“.
Шарански бој и побједа над далеко премоћнијим непријатељем
имали су широк одјек код народа, поготово у устаничкој Херцеговини,
појачан сазнањем да је „у боју учествовало и младо и старо, мушкарци и
жене“. 48

44

Љубоје Ж. Рондовић, О боју на Шаранцима 1862. године, стр. 499.

45

Исто, стр. 500. Аница Шаулић, Новица Церовић, стр. 237.

46

Исто, стр. 237.

47

Бранко Павићевић, Црна Гора у 1862. години, стр. 328.
Исто; Р. Т. Пророковић, Невесињска буна 1874; Београд 1905, Аница Шаулић пише:
„Велики су плен и богатство задобили у овом боју. Скидали су са Турака опрему и богато
одело и метали их све на једну ливаду, скупљали плен да га доцније поделе, оставивши
Живану Кнежевић да им га чува. И жене су кренуле у плен, у Сињајевини остадоше само
деца. Рекоше им да пазе стоку, али и она ударише у весеље због победе, играју, певају,
праве венце од јаблана и кустурице и ките се, а стоку нико не гледа. Тако се завршио бој у
Шаранцима овековечен у народним песмама, о коме се историјски тек почиње писати,
мада је то био догађај по јунаштву сличан термопилском, са разликом што је овде силни
непријатељ и побеђен“, Аница Шаулић, Новица Церовић, стр. 5-9, 236.

48
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Иако је Шарански бој остао у сјенци битака и бојева са Омерпашином војском и што није имао значај за европску дипломатију као
поход на Цетиње, он је браниоцима: Шаранцима, Језерцима, ускоцима и
хајдуцима донио велико признање, углед и славу, не само на
црногорском двору, него и код главара и народа. Војвода Мирко је бој
опјевао у Јуначком споменику, народ у епској пјесми а књаз Никола у
Шаранско-језерском колу.
Бој на Шаранцима је ушао у велики каталог црногорских бојева и
битака, а његови главни актери међу знамените Црногорце и Црногорке.
Шаранска побједа је значајна по себи, за цијели дурмиторски крај,
Шаранце и Језера, за Потарје и за цијелу Црну Гору. Њен значај се
огледа у оквиру интегралног учешћа Црне Горе у рату 1862. године и у
доприносу црногорској одбрани у судбоносном часу по опстанак
црногорске државе и народа.
У спомен на ову величанствену побједу и славу бранилаца
Шаранци су у Кршу а Језерци на Жабљаку годину дана након боја
(1863) подигли двије цркве посвећене Светом Преображенију, а касније,
након 137 година поред Таре је подигнуто спомен-обиљежје
учесницима битке, 1999. године. Годину дана касније подигнуто је
спомен-обиљежје са барељефом у част и славу прослављеног хајдучког
харамбаше Мића Глушчевића (2000).
Посебно треба истаћи улогу терена и невремена у Шаранском
боју. Браниоци су Турке, који су били у паници и очају, усмјеравали на
стијену, касније названу Скакавац, ђе се много војске поломило, али и
низ друге стрмине, кланце и литице. 49
Шарански бој је по много чему јединствен у историји црногорског
ратовања. 50 Историјски извори и епске пјесме казују да је у Шаранском
боју изгинуо скоро цијели турски командни кадар на челу са главним
заповједником
Ибрахим-пашом
Алајбеговићем.
Заједно
са
главнокомандујућим мирајлајем Ибрахим-пашом и санџак-барјактаром
Дрндом погинуло је око 36 ага и бегова. Међу њима седам Сијерчића из
Горажда (по некима браће), Куртага (Кујо) Мицановић, бимбаша од
Маоча, који је у то вријеме био санџак-бег у Новом Пазару, Ибрахимбег Селмановић, његов синовац Шишо и још три рођака, затим Хамза
Мушовић, колашински мудир, Омер Ђурђевић са два сина, Бећир
Кајовић из Поља и други. 51
49
50

Теодор Савов Срдановић, Легенде и предања Дурмитораца, стр. 163-164.
Љубоје Ж. Рондовић, О боју на Шаранцима 1862. године, стр. 486-490.

51

Исто, стр. 500-501; Аница Шаулић каже: „Вест о турском поразу разнесе се у све турске
крајеве, свуда је завладала велика жалост и потиштеност. Мула Ибро са Дрине однесе у
своје село вест „да цијела Турћија изгину, јер је пред влашком војском жутељави Василије,
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Међу погинулим браниоцима су и истакнути учесници Шаранског
боја: Мићо Глушчевић, који је по предању тога дана посјекао 17
турских глава, перјаник Димитрије Церовић, ускоци Брајовић, Новачић
и Попадић, Шаранац Јаков Кнежевић, бобовски хајдуци Новак
Старчевић, Милан Џувер и Живан Свркота, затим Петаш Никчев
(Нишавић?), Јован Брајо и Димитрије Секулов Кнежевић. Видак
Дедејић је смртно рањен. 52
Пошто је у то вријеме одсијецање непријатељских глава у боју
или бици било највећа потврда јунаштва и витештва, на страни
бранилаца се гледало да се посијече што више нападача. Зна се да је
Димитрије Секулов посјекао шест турских глава, али су међу
главосјецима били и други познати и анонимни учесници боја. Бегове
Сијерчиће из Горажда погубили су Божо Крстајић и Радојица Караџић.
Поуздано се зна да је Јанко Нововић посјекао Куја Мицановића, за што
га је књаз Никола наградио и одликовао, док је глава враћена Кујовој
родбини да се сахрани, што је витешки гест црногорског господара.
Димитрије Анђелић је у боју уграбио турски барјак. Али и учесници из
других племена су испољили велико јунаштво, за што су касније добили
признања и одликовања, као Оташ Савин Меденица, који је ухватио
турског официра и низама, задобивши при томе двије тешке ране.
Претпоставља се да су изгинули браниоци сахрањени на Подима, али се
не зна мјесто, пошто је без обиљежја.
У боју на Шаранцима, према разним изворима, заробљено је од
1600 до 2000 коња, између 7 и 20 барјака, „мноштво оружја, посуђа,
одјеће и накита“. Кад је послије битке плијен подијељен, изабрана је
делегација на челу са Бећком Раичевићем, стотинашем и Живком
Шибалијом, језерским прваком, која је однијела дарове књазу Николи
на Цетиње: „два хата и 12 сабаља, 20 барјака са алајбарјаком и звијезду
Алајбеговића“. У тој делегацији били су и Раде Кнежевић и Јован
Глушчевић, брат хајдучког харамбаше Мића. Предање вели да је књаз
Никола рекао: Ка и цијела моја кућа нећемо заборавити док год смо
живи ово што учинише моји крајишници, Језерци и Шаранци“. 53

светац са Острога који гађа Турке не пунећи брешку, а кад потеже фидишлију, утера их све
посред Таре. Он уби великог јунака Куја Мицановића (у ствари убио га је Јанко Нововић),
и да још толико царске војске удари на Црну Гору, све ће Василије крдисати“. И као што су
муслимани веровали да острошки светац помаже болесницима и носили му у манастир,
тако су и Дрињаци поверовали да је високи и суви старац предводио црногорску војску, а
упропастио турску. Јер, „какво све ћудо не може бити на овом бијелом свијету?“ Аница
Шаулић, Новица Церовић, стр. 237-238.
52

Исто, стр. 501-502.

53

Исто, стр. 504.
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Многе недоумице и бројни актери овог боја ће остати заувијек
непознати, али племенска историја не смије заборавити: Рада Радулова
Кнежевића, Живка Шибалију, Бећка стотинаша Закића – Раичевића,
Зука од Алуге (Раичевића) Јанка Нововића (Вуковића), Мића
Глушчевића, Маринка Леовца, Димитрија Анђелића, Ивана Робовића,
Ђока Шаулића, Живка Шибалију, Ристана Шарца, Исака Рондовића,
Сима Џаковића, Вукосава Кнежевића Абу, као ни оне који су пошли на
одбрану Цетиња на челу са Јоксимом Кнежевићем, племенским
капетаном и барјактарима Трипком Џаковићем, Вуком Криваћевићем и
Леком Рондовићем, оне који су витешки понијели непријатељске главе
и славу шаранске побједе.54
Као и поменути јунаци, у ореолу славе, у племенском пантеону су
и четири шаранске хероине: Симонида жена Васа Кнежевића, млада
Вида жена Гаврила
Џаковића, Марија (Маруша) сестра Ивана
Кнежевића и Јела, жена Петаша Ничева, које су посјекле по двије турске
главе.
„Зло чинити ко се од зла брани
Ту злочинства нема никаквога“… 55
Шаранска битка је и племенска, и дурмиторска, и
општецрногорска – и нико нема, појединачно, на њу тапију. Од њене
славе и патриотског заноса живимо и данас.
Мада су се наша села раселила и дошло неко невитешко вријеме а
са генерацијама отишли обичаји, памтише и приче – и данас нас
потресају болни стихови шаранске тужилице:
„Браћо моја – жељо моја!
Браћо моја – кито злата!
А камо вас? Не било вас!“56
Али и та шаранска хероина и бројна покољења, потомци учесника
у Шаранском боју, али и данашња Црна Гора, знају значај те
задивљујуће побједе, а пјесник би додао: „Ваш ће примјер учити пјевача
како треба с бесмртношћу зборит“.

54

Исто, 503-504.

55

Петар II Петровић Његош, Шћепан Мали, Београд 1974, стр. 182, стихови 181-182.
Браћо моја – кито злата, У: Црногорске народне тужбалице /приредио Вукоман
Џаковић, Титоград 197, стр. 92-97. Тужбалица Живане Дедејић, родом Џаковић, из
Шаранаца, „поносне и необично рјечите жене. У своје доба сматрана је за најбољу
тужилицу у дурмиторском крају. Тужбалица је записана 1924. године.
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КОМИТСКИ ПОКРЕТ У ДРОБЊАЧКОМ
И ПИВСКОМ КРАЈУ
(1918-1929)
Апстракт: У раду се проблематизују питања повода и узрока настанка
комитског покрета у дробњачком и пивском крају (1918-1929), као и методе
којима власти настоје да сузбију комитску дјелатност. Догађаји и процеси
настоје се сагледати и кроз социjално-еконoмски контекст присутан у
Дробњаку и Пиви у напријед назначеном периоду.
Кључне ријечи: Дробњак, Пива, бјелаши, зеленаши, комити, комитски
покрет, централни органи власти.
Увод
Питање уједињења Црне Горе и Србије отворено и непосредно је
постављено за вријеме Првог свјетског рата, а особито послије капитулације
Црне Горе. Србија је питање уједињења истакла као примарни задатак своје
националне политике. Жеља за уједињењем у Дробњаку и Пиви, као и у
осталим дјеловима Црне Горе, имала је емоционалне и рационалне коријене.
Емоционални коријени су потицали из осјећања етничког заједништва и жеље
да се браћа нађу на окупу у заједничкој држави, а рационални из свијести о
политичкој и економској нужности и користи од уједињења Црне Горе и
Србије.
Током 1916. и 1917. године у Дробњаку и Пиви није било
организованијег политичког рада на плану уједињење Црне Горе и Србије,
самим тим, што су се Дробњак и Пива, налазиле под аустро-угарском окупацијом. Снажнију и свеобухватнију кампању по питању уједињења почетком
1918. године спровешће дробњачки и пивски комити, који ће интензивном
војничким активностима, довести у питање и опстанак аустро-угарске власти
у овим крајевима. Да ће њихова борба добити не само војнички већ и
политички карактер, усмјерен ка уједињењу, наговијестили су одржавањем
комитских зборова током 1918. године. На одржаним зборовима у Пиви,

Комитски покрет у дробњачком и пивском крају (1918-1929)

Добром долу, Добриловини и Сињајевини, дробњачке и пивске комите су
снажно манифестовали идеју уједињења Црне Горе и Србије, притом у
резолуцијама које су донесене приликом одржавања зборова, наглашено је да
након ослобођења Црне Горе и Србије, треба извршити уједињење Црне Горе
и Србије под династијом Карађорђевић, а краљу Николи нипошто не
дозволити повратак у земљу, што је била својеврсна антиципација одлука које
ће ускоро бити донесене. На одржаном збору у Добром долу, крајем јуна или
почетком јула 1918. године, формиран је и „Херцеговачки комитски
комитет“за чијег предсједника је изабран, учитељ, Радован Томић, иначе
бескомпромисни противник краља Николе и династије Петровић Његош. 1
Разумије се, да је назив одреда узет из чисто политичких разлога, чиме се
хтјело ставити до знања да ће дробњачки и пивски комити након ослобођења
у случају појављивања јаких снага у осталим дјеловима Црне Горе, које би
инсистирале на самосталности црногорске државе, приступити борби за
присаједињење дурмиторског краја Србији.
Идејно утемељење оваквим одлукама, давали су вође комитских
групација из Дробњака и Пиве: Бошко Бојовић, Спасоје Тадић, Јефтимије
Гломазић, Матија Јакић, Војислав Пекић, Радован Томић, непомирљиви и
бескомпромисни противници краља Николе и династије Петровић Његош,
већина њих, још из времена уставног периода црногорске државе. Њихова
активност ће имати и већинску подршку народа у Дробњаку и Пиви, с
обзиром на то да су ова два краја, пружала већинску подршку у предратном
времену оним политичким снагама, које су декларисале као опозиција
режиму краља Николе, првенствено Народној странци (клубашима).
Но, да међу дурмиторским комитима није постојало апсолутно
јединство када је у питању начин уједињење Црне Горе и Србије, свједочи и
сукоб двије комитске групе који се догодио у мјесту Милогора, у Пиви, током
1918. године. Наимe, дошло је до сукоба између комитске групе присталица
безусловног уједињења, коју је предводио Спасоје Тадић, с једне стране, и
групе комита противника безусловног уједињења коју је предводио комита
Петар Дакић, с друге стране. У борби двије групе убијен је Којо Дакић, а
рањен Бећко Бајагић. 2 Подјела на присталице и противнике безусловног
уједињења није заобишла ни Дробњаке и Пивљане, коју су се налазили у
заробљеничким логорима.
Као противник идеје о безусловном уједињењу и концепцијама српске
владе о начину уједињења Црне Горе и Србије, изјаснио се, бригадир из Пиве,
Јоко Аџић, који је у знак протеста према политици српске владе, коју је
водила према црногорском двору у егзилу, одбио да узима помоћ коју је
заробљеницима пружао србијански Црвени крст. Аџић је и потписник
саучешћа црногорском краљу Николи, поводом смрти сина му Мирка, марта
1918, што је изазвало жестоке подјеле међу интернирцима. 3
1

БИИЦГ, Вуксан М. Минић, Комитски зборови.

2

Обрен Благојевић, Пива, Београд,1996, 350.

3

Димитрије Димо Вујовић, Уједињење Црне Горе и Србије, Титоград,1962, 287-293.
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За разлику од Аџића, командир Дурмиторске бригаде, Вуле Кнежевић,
сврстао се међу поборнике идеје безусловног уједињења. Кнежевић је и један
од потписника петиције групе официра, који су по повратку у Црну Гору,
тражили да се „пронађе кривац“ за капитулацију Црне Горе 1916. године. 4
Дакле, за вријеме аустро-угарске окупације, у Дробњаку и Пиви,
профилисала су се два супростављена табора, која су имала различита виђења
на који начин треба извршити уједињење Црне Горе и Србије. Први, јачи и
утицајнији, који је протежирао да идеју уједињење треба извршити под
скиптром династије Карађорђевића, док је други табор, са мањим утицајем на
прилике у Дробњаку и Пиви, сматрао да приликом уједињења треба дати
примат династији Петровић Његош, и да у будућој уједињеној држави, треба
очувати државни индивидуалитет Црне Горе.
До интезивније кампање за уједињење ће доћи ослобађањем Црне Горе,
коју су извршиле савезничке трупе у садејству са комитским групама.
Упоредо са овим, предузете су мјере да се Скадарским трупама
прикључе црногорски политичари, који су били за безусловно уједињење са
Србијом. Сам престолонаследник Александар нагласио је да са војском која
иде у Црну Гору треба поставити једно цивилно лице као представника
српске владе у Црној Гори, а које би од српске владе добило упутства шта
треба радити кад стигне у Црну Гору. 5
Српска влада је на сједници од 2. октобра 1918. године, одлучила да то лице
буде Светозар Томић, шеф Црногорског одсјека у Министаству спољних
послова српске владе. Томић ће убрзо бити именован и за предсједника
Централног извршног одбора, органа који ће радити на операционализацији
послова усмјерених ка спровођењу уједињења.
Дурмиторски комити су ослободили Жабљак 17. октобра 1918. године.
Одмах послије ослобођења установили су цивилне и војне органе власти. За
неколико дана цијело дурмиторско подручје било је ослобођено. Након
ослобађања дурмиторског подручја, ојачане дробњачке и пивске комитске
чете пошле су једним дијелом преко Левер Таре за Санџак, друге дијелом у
правцу Никшића, а треће дијелом у правцу Фоче. Народ у Дробњаку и Пиви
дочекао је ослобођење са одушевљењем. Широм Црне Горе одржани су
зборови на којима су донеcене одлукe о уједињењу Црне Горе и Србије.
Међутим, код чланова Централног извршног одбора, постојало је увјерење да
треба пронаћи ауторитативнију форму изјашњавања, која би била озбиљније
схваћена у земљи и иностранству. Централни извршни одбор је у Беранама 7.
новембра 1918. године, написао правила о избору посланика, док је за датум
засједања Скупштине одређен 24. новембар. За мјесто одржавања Скупштине,
Одбор је одредио Подгорицу. Скупштина је сазвана за читаву Црну Гору.
За вријеме избора за Подгоричку скупштину, у Дробњаку и Пиви није
постојало велико интересовање за изборни процес. Народ у Дробаку и Пиви,
4

Видјети више: Жарко Лековић, Дробњак 1850-1918,Никшић 2011. 411.

5
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обрван епидемијом шпањолице, која је у то вријеме косила по селима, био је
прилично апатичан и незаинтересован за ма каква друга збивања. У вријеме
избора, Дробњак и Пива су припадали, у административно-територијалном
погледу, Никшићком округу. У оквиру Никшићког округа постојали су срезови: шавнички за Дробњак, и горански за Пиву.
На изборима за Подгоричку скупштину изабрани посланици у
Дробњаку и Пиви, били су беспоговорне присталице безусловног уједињења.
На изборним листама није било противника безусловног уједињења, као што
је то био случај на Цетињу. У Дробњаку је изабрано шест, а у Пиви пет
посланика.
Подгоричка скупштина је засједала од 24. до 29. новембра. На другој
сједници одржаној 26. новембра, донесене се најважније одлуке: (1) Да се
краљ Никола I Петровић Његош збаци с црногорског престола; (2) Да се Црна
Гора с братском Србијом уједини и једну државу под династијом
Карађорђевића, те тако уједињене ступе у отаџбину нашег троименог народа
Срба, Хрвата и Словенаца. 6
Тиме је извршено уједињење Црне Горе и Србије. Посланици изабрани
у Дробњаку и Пиви активно су партиципирали у раду Скупштине. Увјерења
дробњачких и пивских посланика највјерније је исказао учитељ Радован
Томић. Говорећи на петој сједници Подгоричке скупштине одржаној 29.11.
1918. године, а на којој се водила расправа о програму рада Извршног
народног одбора, Томић је, између осталог, рекао: „Да једна од програмских
одредница Извршног народног одбора треба да буде да стави до знања
Италијанима да што прије иду са територије Краљевине Србије и да иду
својој кући“. 7 Дакле, за Томића неба двојби да је Црна Гора постала дио
Краљевине Србије. Томићева иступања у потпуности су сагласју, са опредељењима присталица безусловног уједињења у Дробњаку и Пиви, за вријеме
одржавања комитских зборова током 1918. године, када су се, Томић и
његови истомишљеници, декларисали као одушевљене присталице безусловног уједињења и бескомпромисни противници краља Николе.
За вријеме одржравања Скупштине, из Дробњака је пристигло 7
поздравних телеграма. Поздравни телеграми су готово идентичне садржине.
У телеграмима се, прије свега, поздравља рад Скупштине на уједињењу „српског племена, свих Срба, српског народа“, док се у појединим телеграмима
кличе и „Великој Србији“.
Ускоро ће опште одушевљење уједињењем у Дробњаку и Пиви,
замијенити борба два жестоко антагонизована табора, бјалаша и зеленаша.
Присталице краља Николе, иначе, противника безусловног уједињења, чврто
су били ријешени да искажу неслагање са начином на који је дошло до
уједињења Црне Горе и Србије. За њих су одлуке Подгоричке супштине, биле
6

Јован Ћетковић, Ујединитељи Црне Горе и Србије, Дубровник, 1940, 302.

7

Видјети: Јован Бојовић, Подгоричка скупштина 1918 документа, Горњи Милановац, 1989,
66.
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нелегалне и нелегитимне тврдећи да није дошло до уједињења Црне Горе и
Србије, већ присаједињења Црне Горе Србији, и инсистирали су да једино
уједињење може спровести црногорски краљ и влада, на бази уставних
решења из 1905. године. С обзиром, да су ставови бјелаша и зеленаша, око
начина уједињења били дијаметрално супростављени, простора за политички
договор није постојало, па ће се борба између два табора у наредном периоду
одвијати оружаним средствима.
Ток устанка и комитаска дјелатност у дробњачком и
пивском крају. Рад централних органа власти на
сузбијању комитске дјелатности
Одмах након Подгоричке скупштине, противници безусловног
уједињења прихватили су се рада на организовању оружане побуне,
усмјерене ка преиспитивању начина на који је дошло до уједињења.
Незадовољству у Црној Гори након уједињења доприносиле су и тешке
социјално – економске прилике, као и непромишљени поступци новоустановљених власти, које нијесу показале довољно такта у решавању горућих
питања пред којима се нашло црногорско друштво.
Незадовољство ће првих дана јануара 1919. године прерасти у оружану
побуну,познату под називом Божићна побуна. Побуњеници су опколили
Цетиње, Никшић, Ријеку Црнојевића и Вирпазар. Захтијевали су да српске
трупе напусте Црну Гору, и да им се преда власт, али су наишли на енергично
одбијање бјелаша и српских трупа. Стање у Дробњаку и Пиви уочи почетка
божићне побуне, Јован Ћетковић, у књизи „Ујединитељи Црне Горе и
Србије“ описује на следећи начин: „Дробњак је био миран и компактан. Без
мало сав уз идеју уједињења, он је као такав могао, да пружи помоћ Никшићу
када у часовима када ови бијагу угрожени од сепаратиста. Пива такође са
Миром Гломазићем, Спасојем Тадићем и Данило Радојичићем, на челу, имала
је исту улогу. Сличан положај имали су и Бањани. И у Пиви и Бањанима
зеланаша бијаше мало, али се не смијаху чути“. 8
Иако је у Дробњаку и Пиви, у току децмбра дошло до одметања од
власти, дробњачке и пивске комите нијесу иступале противу новоустановљених власти. У вријеме отпочињања божићне побуне у Дробњаку се
налазила одметничка група Петра Дакића, док су се у Пиви у јесен 1918.
године, одметнули: Михаило и Радул Аџић, Илија Кецојевић, Глигор Митрић,
Илија Гојковић, Ристо Гломазић, Петар Вуковић и Неђељко Тасовац. 9
Енергичном акцијом бјелаша и српских трупа власти су успјеле да
поразе побуњенике, и тиме угуше побуну. Дробњачки бјелаши су притекли у
помоћ браниоцима Никшића, а учешће у одбрани Никшића, узеле и чете
народне гарде из Дробњака и Пиве, на челу са М. Томићем, Љ. Полексићем П.
Тадићем и Јевтом Ружићем.
8

Јован Ћетковић, н.дj, 343-355.

9

Обрен Благојевић, н.дj, 354.
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Неодлучност и неорганизованост противника безусловног уједињења
главни су разлози пропасти побуне. Најважнији циљ побуне није испуњен,
интернационализација црногорског питања и скретање пажње силама
савезницима пред почетак засиједања Мировне конференције у Паризу, да
стање у Црној Гори није онако како га представљају ујединитељи и српска
влада, и да у Црној Гори постоји незадовољство продуковано начином
уједињења. Такође, краљ и влада у егзилу, су чврсто вјеровали да ће се
питање уједињење Црне Горе и Србије решавати за дипломатским столом, уз
пресудан утицај савезничких сила. Иако је пропашћу побуне, наступила
извјесна деморализација код противника безусловног уједињења, они ће
наставити да пружају отпор и консолидују снаге, пред нове окршаје с влашћу
и бјелашима.
Власти нијесу успјеле да ријеше ни један горући проблем, већ су
својом неспособношћу продубљивале ионако тешко стање у којем се Црна
Гора нашла. Овакво стање подстицало је стално одметање у шуму, и сталне
одметничке акције. Претрпљени пораз у Божићној побуни, и извјесна
деморализација, која је наступила код противника безусловног уједињења,
нијесу довели до мирења са новим стањем. 10
Стање у Црној Гори које је наступило након божићне побуне
најилустративније описује генерал Милутиновић, комадант јадранских трупа,
у извјештају комаданту II армије, гдје каже: „Незадовољство са Србијом је
опште, јер су разочаране све наде и политичке и економске. Извршни
народни одбор погрешно схвата ситуацију и не показује довољно такта за
управу овом покрајином. Због тога нема ни ауторитета ни власти, које он
представља, имају такав значај. Он нема средстава ни административних
радњи ни способности да заведе и организује ред. Против њега устају чак и
огорчени противници старог режима“. 11
Једна од првих мјера коју су власти предузеле након Божићне побуне
јесу, мјере на плану реорганизације војске. Укинута је Команда јадранских
трупа на Цетињу, а такође и штаб Југословенске дивизије, коме је наређено
да се одмах упути ка Цетињу, гдје се формира штаб Зетске дивизијске
области. У исто вријеме Црне Гора је проглашена за војишно земљиште, па је
Зетска дивизијска област потпала директно под Врховну команду. Пришло се
и оснивању батаљона. Комадант Зетске дивизијске области је наредио да
сваки батаљон има по 600 војника. Међутим, у томе се није успјело, јер су
војници бјежали не само кућама већ и у шуму. Формирана су три батаљона:
цетињски, колашински и никшићки.
Марта 1919. приступило се и реорганизовању жандармерије. Наређењем комаданта цјелокупне жандармерије од 12. марта 1919. године,
формиран је жандармеријски батаљон са сједиштем на Цетињу, у чији састав
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Димитрије Димо Вујовић,н.дј, 469.
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Шербо Растодер, Скривана страна историје, Црногорска буна и одметнички покрет
1918-1929, Цетиње-Подгорица, 2005, књ. I,док. бр. 56. 145-155.
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су ушле жандармеријске чете са сједиштем у Цетињу, Бару, Подгорици,
Никшићу, Андријевици и Колашину. 12
Предузете су и активности на успостављању редовних органа цивилне
власти. Донијета је одлука о престанку функционисања привремних органа
власти, Велике народне скупштине и Извршног народног одбора. Овлашћења
ових органа 20. априла 1919. године, преузео је повјереник краљевске владе
Иван Павићевић. 13
Велика очекивања у борби против одметника полагана су на окружна и
среска начелства. Дробњачки и пивски крај у територијално-административном смислу припадао округу никшићком, а среска начелства и даље су
постојала у Шавнику за Дробњак, и у Горанском за Пиву.
Социјалну основу комитског покрета у Дробњаку и Пиви, као и у
осталим дјеловима Црне Горе чиниће доминантно сељаци, као и припадници
старих структура власти, углавном официри црногорске војске. За већину
њих, то ће бити наставак комитовања које су започели за вријеме
аустроугарске окупације. Поред борбе против безусловног уједињења и
вјерности краљу Николи, чести мотив одметања је био и незадовољене личне
амбиције пјединаца. Комитске акције биће усмјерене ка нападима на
полицијске и војне чиновнике новоустановљене власти, блокади путних и
поштанско-телеграфских веза, док ће неријетко активности бити усмјерене
противу цивилног становништва чинећи пљачке, отимачине и убиства. Ни
власти нијесу показавиле иоле суптилности у борби против комита, те ће
хапшењем и малтретирањем комитских породица, као и спровођењем
различитих забрана, додатно ће продубити антагонизам између бјелаша и
зеленаша. Насупрот зеленаша, стајаће хомоген и бескомпромисан бјелашки
табор, који ће и поред касније подјеле на грађанске политичке странке
исказати непоколебљиву одлучност да одлуке Подгоричке скупштине брани и
својим животима, често учествујући и на добровољној основи у потјерама
које су власти организовале против одметника.
Све мјере које су предузете од стране полицијских и војних органа
власти у прва четири мјесеца 1919. године нијесу дале резултата у смислу
умиривања и ликвидације оружаног отпора у Црној Гори. Напротив,
незадовољсто је расло, а број одметника се повећавао, чак су се и читава села
дизала да дају отпор војсци која је ишла да гони одметнике. Тако се на позив
за предају до 1. маја 1919. године, нико се није одазвао. 14
До активнијег иступања дробњачких комита, доћи ће 18. маја 1919.
године, кад су у комити заробили среског начелника среза шавничког,
Радована Томића и три жандарма. Акцију извела је комитска група
предвођена Радом Кршикапом, бившим официром црногорске војске. До
заробљавања Томића дошло је у селу Сировац, гдје је Томић био у потјери за
12

ДимитријеДимо Вујовић, н.дј, 472.

13

Миле Кордић, н.дј, 207.

14

ДимитријеДимо Вујовић, н.дј, 477.
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комитском групом која је претходног дана извршила напад на П. Т. станицу
на Боану. 15
У извјештају од 23. маја 1919. године, који је комадант Зетске
дивизијске области упутио повјеренику краљевске владе и комаданту друге
армијске области, између осталог, стоји: „Срески начелник и жандарми из
Шавника, који су били заробљени ослобођени су. У Шавнику је ред.
Прекинуте везе од Никшића ка Шавнику васпостављене су“. 16 Током љета
Кршикапина комитска група наставила је са дјеловањем у бјелопољском
округу, заједно са познатим комитским четовођом Тодором Дуловићем.
Повратком у Дробњак, Кршикапа је, заједно са својом групом, према
извјештају пуковника Стојана Поповића упућеном комаданту Зетске
дивизијске области од 9.8.1919. године, у близини Шавника убио два
Дробњака. 17 У склопу опсежних мјера које су спроводиле на сузбијању
комитске дјелатности, у Никшићу, у мају и јуну 1919. године, власти су
ангажовале дробњачку и пивску омладину, предвођену Зајом Мијовићем и
Јефтом Вишњићем. 18
Власти су суочиле и са све израженијим протестима и одметањем у
шуму у дробњачком и пивском крају. Командант никшићких трупа, пуковник
Поповић обавијестио је команду Зетске дивизијске области 19. августа 1919.
године, да је обавијештен од стране начелника среског на Горанску да је
дошло до незадовољства у Пиви, Голији и Дробњаку. У извјештају се наводи
да је: „Узрок незадовољства у Пиви, Голији и Дробњаку је најновија. /
Распоред / нејасно //. Срески Начелника, јер су за Нач. среске постављени
људи који су били Аустријски агенти. Поред свега овога изгледа ми да је у
овом крају придошао избјеглица из Италије, те су одметници/једна ријеч
нејасна у мањим групама почели бивати активнији и нападају на све стране и
буне народ.“ 19
Припремајући се за што ефикаснију борбу против комита, власти су, у
току љета 1919. године, радиле на формирању омладинских организација,
како би стале на крај одметничким акцијама које су биле све учесталије.
Омладинским организацијама је требало покрити све срезове у Црној Гори.
Да одметничке акције добијају све шире размјере у Црној Гори, и да је
број одметника сваким даном све већи, увјерљиво свједочи податак о броју
одметника у Зетској дивизијској области, који је почетком августа 1919.
године износио 2.278, а од тог броја у никшићком округу је дјеловало 180
одметника. 20
15

Видјети: Шербо Растодер, Скривана страна историје, Црногорска буна и одметнички
покрет 1918-1929, Цетиње-Подгорица 2005, књ.I,док бр.230. стр. 325; док.бр. 271, 359-371.
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Исто, док. бр. 239. 334- 335.

17

Исто, док. бр. 442. 590.
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Шербо Растодер, н.дј, књ. I, док. бр. 357 478- 480.
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Исто, док. бр. 475. 591-592.

20

Исто, док. бр. 446.585.
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До формирања омаладинске организације дошло је у општини
ускочкој, августа 1919. године. Привремени предсједник омладинске
организације, Душан М. Церовић, након одржаног збора упутио је извјештај
комаданту трупа у Никшићу пук. Стојану Поповић. Церовић у извјештају
пише: „Да није задовољан одзивом омладине. Да се на збору појавио мали
број омладинаца свега 80, а с обзиром на број општинара, збор је био врло
слабо посјећен. Разлог у слабом одзиву Церовић види што се народ и даље
пита: „Да ли је уједињење по Новембарској скупштинској одлуци свршена
ствар, јер му се неколико пута са званичне стране саопштавало да је
уједињење свршена ствар. Док је међутим доцније било увијек верзија – за
њега толико убједљивих колико и званична саопштења – да је уједињење још
увијек у питању пред Конференцијом Мира“. 21
Церовић констатује да је овакво стање проистекло из чињенице „да народ
није питан приликом питања избора посланика, те отуда сматра и уједињење
донекле наметнуто, па ма се он у души слагао са таквом одлуком“. Церовић
предлаже да уједињење треба обезбеђивати не као питање једне личности или
једне династије, него као питање народно, што стварно и јесте, а репресивне
мјере примјењивати само према онима који су се јавно замјерили. Јасно је,
према Церовићу, да се, Црногорци „Хватају у коштац не зато што су једни за
уједињење а други против, него зато што су једни за Карађорђевиће а други
за Петровиће“.
Даље наводи, да у погледу просуђивања националних осјећања иде
толико далеко „да овај ко је мало у сродству са Петровићима не може бити ни
добар Србин нити Југословен“. Церовић истиче да се и он лично сусрео са
таквим искуствима. Да је из разлога „Што има брата који је био министар у
Црној Гори и ожењен је од Петровића, и да је због тога доживио непријатност
од Србијанаца, због чега је и напуштио државну службу“..
Такође, Церовић предалаже да се не употребљавају људи који су за
вријеме аустријске управе уживали повластице, јер то сматра некорисним за
власт.
Да је озбиљно био пољуљан ауторитет власти свједочи и чињеница да у
току септембра општине: Жабљак, Буковица и Крш у дробњачком крају,
нијесу послале регруте обавезнике на вјежбу Пљеваљској пуковској окружној
команди. С тим у вези, пуковник Богдановић издао је наређење, да се поменуте општине у року до 10. октобра потпуно покоре властима. Ако то не
учине, Богдановић каже да ће „послати војничку снагу да то учине“. 22
У јесен 1919. године, готово да није било дијела Црне Горе, гдје се у
мањој или већој мјери није осјећала комитска дјелатност. Ситуација је, по
власт и даље била најсложенија у Никшићу са околином и цетињском округу.
Код власти је постојало увјерење да начин на који се одвија борба против
21

Шербо Растодер,Скривана страна историје, Црногорска буна и одметнички покрет
1918-1929, Цетиње-Подгорица, 2005, књ. II, док. 519, 641-664.
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Исто, док. бр. 566, 692.
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комитске дјелатности, није дао очекивне резултате. Посебно је страх
прожимао структуре власти, када су у питању све чешће гласине о упаду
Црногораца који су боравили у Италији, на челу с престолонасљедником
Данилом. Императив је био, што прије скршити комитску дјелатност, како би
се створио утисак у међународној јавности да је стање у Црној Гори редовно.
Током 1919. године, и социјално- економска ситуација у Пиви је била
изузетно сложена. Ситуацију је додатно усложњавала пореска и финансијска
политика власти. Власти су увеле мјеру размјене аустријске круне и
црногорског перпера у динаре. Новац се мијењао по јако неповољним
условима, у самом старту умањивана је вриједност перпера и круне за читавих 20%, а затим је вршена замјена: четири перпера или четири круне за један
србијански динар. Пивљани су били огрорчени оваквом политиком размјене
новца, па многи нијесу хтјели да дају перпере и круне на жигосање. Многи
Пивљани, у предвиђеним роковима за размјену, нијесу били у могућности да
замијене новац, јер су били ангажовани у потјерама за комитама. 23
Према подацима до којих је дошао Обрен Благојевић, у Пиви, по
истеку рока за замјену 1921.године, остало је незамијењено 800.000 круна и
250.000 перпера. 24
У току јесени 1919. године на простору дробњачког и пивског краја
дјеловале су двије комитске групе. Једна је дјеловала у Пиви, руковођена од
стране Петра Дакића и Илије Кецејовића у којој је било око 40 комита, док је
у Дробњаку дјеловала комитска група предвођена Радом Кршикапом, која је
бројала око 30 комита.
Између Кршикапине групе и полицијске потјере дошло је дошло је до
сукоба, у селу Сировац, 18. септембра 1919. године. Погинуо је један
жандарм, а четворица су рањена. Жандарми нијесу успјели да похватају одметнике, већ су се они упутили у планину Сињајевину. 25
Власти су имале и озбиљних проблема с побуном која се догодила у
Ускоцима, дошло је до побуне па су власти морале интервенисати шаљући
један одред жандарма и народних гардиста, с два митраљеза и једним
брдским топом из Никшића, под командом мајора Ђурашковића, 18. септембра 1919. године. За вријеме борбе с одметницима један жандарм је погинуо,
а четири одметника су рањена. Ђурашковић је успио да неутралише побуну, и
да ухапси 132 мјештанина, који су предати окружном начелнику никшићког
округа. 26
Кршикапина група је извела напад на село Малинско, које су уз помоћ
сељака одбранили жандарми, а према извјештајима среског начелства у
Шавнику, комитска група предвођена Кршикапом, планирала је да изврши
23

Божидар Тадић,Смријечно село у Пиви, Цетиње 2004, 197.
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Обрен Благојевић, н.дј,стр.370.
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Шербо Ратодер, Скривана страна историје, Црногорска буна и одметнички покрет 19181929, Цетиње- Подгорица 2005, књ. II, док.566. 692.
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напад на Боан, 24. септембра 1919. године, поводом чега је среско начелство
тражило помоћ од никшићких трупа. 27
Према извјештају који је упутио Војин П. Тунгуз, комаданту 2. батаљ. II
жанд. бригаде Раде Кршикапа је заједно са његовом групом разоружао 21.
новембра једну војничку постају на Тари. 28
У циљу што ефикасније борбе против комита, повјерник краљевске
владе, Иван Павићевић, одржао је на дан уједињења 26. новембра 1919.
године, састанак са представницима свих срезова и окружних вароши. У
депеши коју је Павићевић упутио начелницима свих округа каже се: „На
основу изнетих њихових жеља и предлога и по мом нахођењу сагласили смо
се: да се забљуђеним синовима нашега народа на овој територији, које је
туђинска непријатељска пропаганда са стране завела, преварила, отргнула од
своји домова и фамилија и који су услед тога као одметници одбегли у шуму
и гудуре – да могућност да се са што мање невоље и несреће и за њих лично,
врате својим кућама и смире. Време у коме они то могу учинити јесте од
данас до закључно 20. децембра ове године“.
У депеши Павићевић даље наводи услове под којима одметници могу
да се предају. Одметницима се обећава да ће бити човјечно третирани, да ће
онима за које се утврди да нијесу учинили никакво кривично дјело, већ су
заведени, бити одмах пуштени кућама и да им неће бити суђено, да вође
одметника који нијесу учинили кривично дјело бити аболирани, да ће власти
надокнадити штету мирним и лојаним грађанима, а која је наступила услед
комитске дјелатности.
Павићевић закључује да је ово „последња опомена“ и да ће „оне одметнике
који се не предају, власти заједно с народом, у најкраћем року ухватити или
уништити“. 29
Апели Павићевића и окружних начелстава нијесу дали резултата.
Одметници су су наставили са даљим активностима, што ће натјерати власти
да спроведу најопсежнију војну активност против устаника, од почетака
устаничке дјелатности. Активности су претходиле и информације којима је
располагала влада КСХС о томе да је краљ Никола кренуо из Француске за
Италију с намјером да се пребаци за Скадар, и процјена да су у оквиру
јадранског питања рјешава и питање Црне Горе, односно да су Француска и
Велика Британија послије укидања субвенција дигле руке од Црне Горе и да
само траже моменат да признају политику свршеног чина. 30
Акције против комита биће спроведена децембра 1919. и јануара и
фебруара 1920. године. Према извјештају Повјереника краљевске владе
упућеном комаданту Зетске дивизијске области, базираном на извјештају
27
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окружних начелстава број одметника у Црној Гори у децембру 1919. износио
је 1.796. Од укупног броја у никшићком округу дјеловало је 100 одметника. 31
У циљу уништења комитске дјелатности генарал Милутиновић дијели
Зетску дивизијску област (која је покривала Црну Гору) на 14 мањих области,
оперативних зона. Дробњак и Пива ће припасти новоустановљеној никшићкој
области.
У децембру 1919. године, нарочито су били активни пивски комити.
Начелник никшићког округа јавља, 18. XII 1919. године, Повјеренику
краљевске владе, да га је извијестио начелник среза горанског да је „Илија
Кецојевић преко Жупе Пивске отишао у Пурин До – Планина пивска“, те да
је „Михаило Аџић, син Јока Хаџића 32, са друштвом напао жандамеријску
станицу у Ђуревицу – котар Фоча, опљачкао је, а два жандарма убио, па се
повратио у Мратиње, и да има намјеру да нападне на срез и општину
горанско“. У извјештају се наводи „да је српска жандармерија и војска
ухапсила „Јока Хаџића, Мија Тасовца, Сима Гојковића и Јакова Митровића,
чији су синови у шуми, да се комити умножавају“. У изјештају начелник
никшићког округа даље истиче „да се комите умножавају усљед бјекства
регрута, агитација из околних села и из Гацка и немања војске и
жандармерије; да му се ставио на расположење Мира Гломазић са 54
омладинаца, који су слабо наоружани, те траже помоћ и храну. У извјештају
начелник даље каже да „Спасоје Тадић, који се сада налази у срезу
горанском, ради на организацији чете од 100 људи довешће Кујачиће и
остале“. 33
Комадант никшићке пуковске посаде је, 25. децембра 1919. године,
послао извјештај о потјерама за одметницима у Броћанцу и срезу горанском,
комаданту Зетске дивизијске области, гдје наводи и ово да је у Горанско „до
сада ухапшено 40 одметника и њихових јатака и бригадир Јоко Хаџић 34“.
Даље Богдановић истиче да је „Спасоје Тадић покренуо Жупу пивску и
планину Пивску – опколио села „Црне Горе“ 35 у коју су одбјегли око 80
одметника са Кецојевићем и Аџићем. У извјештају Богдановић даље наводи
„један одред од 80 људи командом Спасоја Тадића иде преко Комарнице и
сутра вече стиже на Жабљак, одатле преко Штулца 36 да нападне и похвата
одметнике“.

31

Шербо Растодер,Скривана страна историје, Црногорска буна и одметнчки покрет 19181919, Цетиње-Подгорица, 2005,књ. II, док. бр. 913.1089-1090.
33

Шербо Растодер, Скривана страна историје, Црногорска буна и одметнички покрет
1918-1929, Цетиње-Подгорица 2005, књ. II, док. бр. 896, 1070-1071.
34

Мисли на Јока Аџића.

35

Богдановић мисли на село Црна Гора, које је улазило у састав горанског среза, а гдје су у
току акције против одметника боравили Илија Кецојевић и Михаило Аџић.

36

Мисли се на Штуоц, планински превој преко кога пут из Жабљака води до села Црна
Гора.
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У извјештају, који је потпуковник Богдановић послао комаданту Зетске
дивизијксе области о припремама напада на село Црна Гора од 28. 12. 1919.
каже се: „Одред преко Жабљака иде за В. Штулац, ради напада на село Црна
Гора састављен искључиво од добровољно пријављење омладине Жупско –
Пивске, која ће по свршетку ове задаће попунити и образовати 4. летећу чету.
Због недостатка хране принуђен је да на Жабљаку реквирирати стан и храну
за 2. дана. Молим вас да се ова реквизиција одобри и нареди да је
исплатим“. 37
Жупо – пивска омладина, предвођена Тадићем, успјела је 3. јануара
1920. године, да разоружа село Црна Гора које је потпомагало одметнике. 38
У циљу хватања одметника Богдановић обавјештава да је „умољен
Комадант пљеваљ. пуковске окр. команде, да пошаље два сандука муниције
на Жабљак, и у договору са окр. начелником, да затворе правце села
Врановац – село Љана, да одметници не би побјегли у село Врановац. 39
Приликом хапшења породица одметника власти нијесу имале милости.
У изјави коју су у Риму дали 7. јуна 1920. године, Милисав Николић и
Радојица Никчевић, о звјерствима власти у Црној Гори, каже се и ово: „У
мјесецу децембру 1919. године Србијанци су одвели из Пиве Генерала Јока
Аџића у Никшић, пошто су му кућу опљачкали и запалили; из Пиве је морао
бос ићи и тако га тукли по табанима шипком гвозденом, када су га навели
кроз Никшић била су га ђеца празним конзервама и бацала се на њега дрвљем
и камењем, те су га пљували и грдили и бачили у тамницу“. 40 Овакво окрутно
понашање према бригадиру Јоку Аџићу, може се тумачити као увјереност
власти да је Аџић инспиратор комитског покрета у Пиви, будући да се
декларисао као јавни противник безусловног уједињања, одбиши и да да
заклетву краљу Петру I, правдају се ријечима „да се једном краљу већ
заклео“. Аџић је у Казненом заводу „Јусовача“ био затворен до почетка 1921.
године, када је пуштен. Остатак живота провео је у родној Пиви, гдје је и
умро 1923. године. Био је под будним оком полицијских и војних власти, јер
су га сумњичили као идејног зачетника комитског покрета у Пиви. Сумњичен
је и од стране начелника подгоричког округа, као један од „главних агената
Јована Пламенца и Милутина Вучинића“. 41
У плану о гоњењу одмтетника у никшићкој области, који је
потпуковник Богдановић доставио команди Зетске дивизијске области, 20.
јануара 1920. године, истиче се „да су одметници у овој области разбијени и
њихове вође немају уза се велики број одметника, па ито што имају, поделили
37

Шербо Растодер, Скривана страна историје,Црногорска буна и одметнички покрет
1918-1929, Цетиње – Подгорица, 2005, књ. II, док. бр. 930.1109.
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Шербо Растодер, Скривана страна историје, Црногорска буна и одметнички покрет
1918-1929, Бар 1997,књ. III, док. бр. 970. 1198.
39

Исто, док. бр. 924. 1097- 1098.
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Новак Аџић, Борци за независну Црну Гору,Том I, Цетиње, 2008, 127.
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Видјети: Новак Аџић, Борци за независну Црну Гору, Том I, Цетиње 2008, 128.
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су се на мање групице и разне стране, да их лакше хране и крију“. Везано за
одметнике у Дробњаку и Пиви, каже се „да су ова два среза доста сигурни и
одметнике не примају“. 42
Комита Илија Кецојевић предао се 19. фебруара 1920. године,
никшићком гонећем одреду, након чега је ухапшен и затворен. 43 Предаја
Кецојевића негативно се одразила по комите у Пиви, јер његовом предајом
готово је дошло до престанка комититских дјелатности у Пиви.
Тромјесечна акција власти, вођена против комита, дала је резултата. У
току акције убијена су 22 комите, 599 се предало, а на предају је натјерано
136 војника никшићког батаљона, што укупно износи 757 неутраулисаних
комита. 44
Акција је дала крупне резултате, нарочито у окрузима никшићком,
цетињском, барском и подгоричком гдје су одметници готово уништени, иако
је то раније било њихово главно упориште. Тиме је задат озбиљан ударац
одметничкој акцији у Црној Гори, али она још није била и ликвидирана.
И у Дробњаку и Пиви одметничка акција јењава. Комитски покрет у
Дробњаку и Пиви у 1920. години, свешће се на појединачне акције
одметника. У току 1920, дробњачки комити ће често дјеловати и ван
дробњачког краја, најчешће у Херцеговини и бјелопољском округу.
Нешто активнију улогу имаће комитска група предвођена Милутином
Мујом Башовићем, који ће постати за власти, синоним одметништва не само
у Дробњаку, већ и у читавој Црној Гори. За вријеме комитске дјелатност
власти ће третирати Башовића као „пљачкаша, бандита и разбојника“.
Власти су успјеле да 8. јула 1920. године, ухапсе групу комита које су
предводили Раде и Милорад Кршикапа. У комитској групи предвођеном
Кршикапом било је 12 комита, међу којима се налазила и једна дјевојка, сви
су спроведени у затвор у Андријевицу. 45 Хапшењем Кршикапе, у Дробњаку је
остала активна комитска група предвођена Мујом Бушовићем.
Да би се онемогућила исхрана комита, и помагање комитске
дјелатности од стране њихових јатака, забрањивано је читавим селима
издизање на љетње катуне. Таква мјера у току љета 1920. године,
примијењена је у Пиви, у селима Боричју и Црној Гори. 46
Власти су интезивирале акције усмјерене против комита у сусрет избора за
конституанту новембра 1920. године. Предузете су посебне мјере предострожности, па су наређењем министра унутрашњих послова формиране тзв.
„народне страже“ чији је основни задатак био да одметници не ометају
42

Шербо Растодер, Скривана страна историје,Црногорска буна и одметнички покрет
1918-1929, Бар 1997, књ. III, док. бр. 1033. 1280-1283.
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Новак Аџић, Борци за независну Црну Гору, Том I, Цетиње 2008, 257.
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Видјети:Јован Ћетковић, н.дј, 409.
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Народна ријеч, бр.10, 14.07. 1920. 3.
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Обрен Благојевић, н.дј, 354.
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изборни процес. Избори за конституанту су одржани 28. новембра 1920.
године. Политичка идентификација Црне Горе извршена је у оквиру граница
Црне Горе прије балканских ратова, односно у оквиру седам новоформираних
округа. И поред настојања противника безусловног уједињења да пријаве
кандидатске листе, сталним праћењем полицијских и војних власти, то им је
онемогућено. Тако да су се на на изборима појавиле страначке кандидатске
листе, чији су носиоци били присталице безусловног уједињења. Политичка
идентификација Дробњака и Пиве извршена је у оквиру никшићког округа.
Убједљиву већину гласова у никшићком округу добила је Комунистичка
партија (65,5 %), док су комунисти и у Пиви и Дробњаку освојили највише
гласова. Интересантно је, да странке на власти углавном радикали и
демократе у Дробњаку и Пиви на свим одржаним изборима у Краљевини
СХС (1920, 1923, 1925, 1927), у Дробњаку и Пиви нијесу успјеле да освоје
већину. Симптоматично је да на изборима 1925, једина изборна јединица у
Црној Гори, гдје демократе нијесу успјеле да освоје ни један глас био је
Жабљак. Дробњаци Пивљани су, од 1923. године, углавном поклањали
већинску подршку Земљорадничкој странци, која је стајала на позицијама
политике безусловног уједињења. 47
Комити у Црној Гори су се нашли у изузетно тешкој ситуацији.
Посебно се ситуација усложила након потписивања Рапалског уговора од
стране Италије, новембра 1920. године. Потписивањем Рапалског уговора, за
Италију је било ријешено јадранско питање, чиме ће Италија ријешити све
територијалне спорове са Краљевином СХС, па ће се њена даља политика
поводом црногорског питања, сводити на растурање црногорске војске у
емиграцији. Рапалским уговором, Италија се обавезала да ће ликвидирати
црногорско питање. Комитима су била распршена надања када је у питању
главни циљ њихове активности, изазивање шире побуне, која би резултирала
смјеном власти, што би довело и до преиспитиваја начина на који је Црна
Гора ушла у Краљевину СХС. Ипак, комитске акције се настављају.
Фебруара 1921. комите су напале сјеверно од Жабљака, на путу према
Пљевљима, жандарме, који спроводили ухапшенике у Пљевља. У борби која
је вођена између жандарма и комита рањено је и погинуло 5 комита. 48
Од стране једне патроле шавничког среза 24. априла 1921. године,
убијен је комита Мирко Кнежевић из Шаранаца. Пема извјештају који је
потпук. Дра. А. Хуркијевић упутио комаданту III жандармерије каже се да је
комита Кнежевић убијен из разлога што није жандармима предао оружје него
је се противио истим са оружјем. 49
Начелство никшићког округа 15. маја 1921. године упутило је позив за
предају комитима никшићког округа. Позвана су 72 лица на предају, међу
којима су 9 комита из дробњачког краја, и то: 1. Мујо М. Башовић из
47

Видјети више: Шербо Растодер, Политичке странке у Црној Гори 1918-1929, Бар 2000.
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Шербо Растодер, Скривана страна историје, Црногорска буна и одметнички покрет
1918-1929, Бар 1997,књ. IV, док. бр. 1464. 1913-1915.
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Прошћења, среза Шавничког, 2. Радисав Обрадовић из Тепаца, среза
Шавничког, 3. Милош Ковачевић, из Жабљака, 4. Радоица Грдинић, из Бара,
среза Шавничког, 5. Душан Голубовић, из Малинска, среза Шавничког, 6.
Милић Јањић, из Грабовице, среза Шавничког, 7. Секула Алексић, из Малинска, среза Шавничког, 8. Петар Алексић, из Малинска, среза Шавничког, 9.
Мирко Кнежевић, из Шаранаца, среза Шавничког. 50
Након расписаног позива у Дробњаку су се предали инспектору Министарства унутрашњи дјела, Миловану Џаковићу, комити Секула Алексић и Душан
Голубовић 51
У мјесецима мају, јуну и јулу 1921. године дошло је до осјеке
комитског покрета у никшћком округу, што свједочи и опширни извјештај
окружног начелника Радула Јауковића, упућеног министру Унурташњих
дјела КСХС. Када је у питању Дробњак, Јауковић, између осталог, наводи:
„Најтежи злочин извршен у току ова три мјесеца је похара куће Радосава
Џаковића у општини шаранској (срез шавнички) извршена крајем маја. Други
тежак злочин је убиство Мида Кршикапе, које је извршио Илија Ашанин“,
Јауковић даље наводи „да је убиство извршено из освете, због тога што је
Мидо Кршикапа који је био одметник у вријеме окупације неколико пута
тукао Ашанина“. 52
О честим свађама између Кршикапе и Ашанина свједочи и Вуксан
Минић. Минић наводи „да је, једном приликом за вријеме комитовања у
вријеме аустроугрске окупације, Кршикапа из пушке пуцао у главу Ашанину,
при чему га је ранио“. 53
Такође, и у извјештају за јул – октобар, начелника никшићког округа,
упућеном Министарству унутрашњих дјела, одељењу јавне безбједности,
између осталог, стоји „да се одметничко питање може сматрати ријешеним
иако има још 4-5 у округу с Мујом Башовићем. Сам Башовић не представља
никакав ауторитет, његово друштво још мање. Они су осуђени да се крећу у
једном дијелу среза шавничког и округу Пљеваљском и срезу Фочанскоме,
опет у малом простору око ријеке Таре“. 54
У Дробњаку, 13. децембара 1921. године, долази до одметања Павла
Головића. Начелство никшићког округа обавијестило је начелство среза
Ријеке о одметању Головића, и затражило да предузму мјере трагања и да на
случај проналаска обавијесте ово Начелство. 55
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Према писању Новака Аџића у књизи „Борци за независну Црну Гору“,
у 1921. години, погинуо је и пивски комита Петар Дакић. Аџић наводи да је
Дакић погинуо у борби са српским окупаторским властима. 56
Док, Вуксан Минић, један од комита из времена аустроугарске
окупације, тврди, да је Петар Дакић, нехотично убијен од стране брата. 57
У борби против комита власти су почеле да употребљавају и отров.
Током 1921. године на Жабљаку је боравила једна комитска група из
никшићког округа, у којој је био и познати комита Станко Ивановић – Сабак.
Приликом боравка на Жабљаку, комитску групу је позвао један њихов јатак
на вечеру, који је, од стране власти, ангажован да комите отрује. Након
доласка на вечеру, „јатак“ им је у храну подметнуо отров. Међутим, Станко
Ивановић и његова група су врло брзо су схватили да су отровани, па су
отишли до једног извора са којега су стално пили воду, животе су спасили
тако што су себи стављали каишеве у грло да би избацили отров и повраћали.
Ниједан од комита није умро. 58
Током 1922. године, комити у Дробњаку нијесу нијесу значајније
дјеловали. У Дробњаку је дјеловала Башовићева група, док у је Пива није
било организованих комитских група. Власти су успјеле да Пиву пацификују.
Маја 1922. године, једна комитска група око поноћи дошла је на врата
куће Јевта Никитовића из Бара Жугића (општине жабљачке). Комити су
тражили да им Јевто отвори кућу. Добили су одговор да Јевто није код куће, у
шта комити нијесу вјеровали, већ су запријетили да ће бацити бомбу. Јевто је
рекао жени да отвори, док је кћерка отворила врата, Јевто је успио да узме
пушку и да побјегне. Настала је борба између Јевта и комита, на хиљаду
метара од куће Јевто је нађен убијен. 59
Окружни суд КСХС на Цетињу у одметничком процесу против комита,
одржаном 8. децембра 1926. године, подигао је оптужницу за убиство Јевта
Никитовића, против Радисава Обрадовића, Благоја Радојичића, Илије
Ашанина и Гавра Ашанина да су ноћу у друштву како се тврди са погинулим
одметницима Мујом Башовићем, Николом Булатовићем и Петром Ашанином
насилно ушли у кућу Јевта Никитовића у Барама Жугића (општина
жабљачка), и мецима из пушака убили Јевта, чиме су починили хотимично
убиство с предумишљајем из чл. 155. К.З. кажњив по истом смрћу. 60
На планини Сињајевини, на брду Старац, комити су, 22. маја 1922.
године, напали браћу Мирка и Гојка Жугића. У борби која је вођене између
комита и Жугића, Гојко је тешко рањен, па је послије четири дана умро. 61
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Обрен Благојевић у дјелу „Пива“ наводи да су 1922. године из Пиве
због комитске дјелатности осуђени Косто и Вукашин Дакић, на 12 година
затвора, а Војин Томчић на 10 година. 62 Дјелатност комита током љета 1922.
године у дробњачком крају, није била примјетна.
Да би неутралисале све израженије незадовољство народа у Пиви
социјално-економском ситуацијом, у току 1922. године дозвољено је да
Пивљани могу вршити размјену круна и перпера за динаре, иако је законски
рок за размјену, истекао закључно са 1921. годином. Одобрење је издао
министар финансија КСХС, а одобрење се односили за срез горански. 63
У Никшићу је 18. септембра изашао први број листа Слободна мисао,
под уредништвом Стојана Церовића. Иако је уредништво у уводном чланку
назначило да ће лист бити независан, Слободна мисао током излажења, у
континуитету ће промовисати ставове присталица безусловног уједињења. За
први број Слободне мисли изјаву је дао инспектор министарства унутрашњих
дјела Милован Џаковић, који је оцијенио да је стања безбједности у Цној
Гори угрожено, и да је центар одметништва срез никшићки, који је насељен
Катуњанима.
Власти су и у 1922. години трагале за најбољом формом борбе против
комитске дјелатности. Највећи проблем су им представљале комитске групе
педвођене Мујом Башовићем и Савом Распоповићем. И даље су власти
сматрале да је расписивање уцјена најдјелотворније средство за сузбијање
комитске дјелатности, и да ће на тај начин стати на крај комитском покрету.
Министарство Унутрашњих дјела, рјешењем од 24. 11. 1922. године,
донијело је одлуку о повећању уцјене за 52 одметника. Између осталих на
списку министарства налазе се одметници из Дробњака: Илија Ашанин,
повећана уцјена на 15.000 динара, док је за Радосава Обрадовића и Милоша
Ковачевића повећана уцјена на 10.000 динара. 64
Власти су прошириле списак мјера којим су настојале да неутралишу
комитски покрет. Код власти је постојало увјерење да су главни јатаци који
пружају помоћ одметницима чланови њихових породица. То се најбоље види
из захтјева инспектора министарства Унутрашних дјела, од 20. X 1922.
године, у ком инспектор Милован Џаковић, тражи од начелства округа списак
пензионера који имају сроднике међу одметницима или су њихови јатаци. У
захтјеву инспектора Џаковића, између осталог, стоји: „Молим Вас, да ми
најхитније изволите послати поименични списак свих пензионера из
повјереног из повјереног Вам округа, који примају пенсију, а имају
одметнике: оца, брата, сина или стрица, с назначеним коико оптужени прима
с додатцима“. 65 Из претходног се види, да су намјере инспектора сасвим
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јасне, да извршеним притисцима на чланове породица одметника, натјерају
одметнике на предају. Почетком 1923. године дошло је до хапшења
одметника Радосава Обрадовића из села Тепаца, дробњачког краја.
О хватању одметника Обрадовића, чланак је објавио орган Народне
адикалне странке Црна Гора у чланку „Ухватили хајдука“ наводи се: „Ноћу,
између 14. и 15. овог. мј., сељаци села Тепаца округа шавничког ухватили су
уцијењеног одметника Радосава Обрадовића, из округа никшићког, којега је
проказао неки чобанин“. 66
Опсежне мјере у циљу хватања комита, предузете су у прољеће 1923.
године. Одметничка група предвођена Мујом Башовићем у првој половини
1923. године углавном је боравила у дробњачком и пивском крају, повремено
прелазећи и у никшићки крај. Власти су имале велике проблеме при
потјерама за Башовићевом групом, јер су Башовићу пружали помоћ његови
рођаци у дробњачком и пивском крају. У овом периоду све су снажнији
захтјеви народа у дробњачком крају да власти, да стане на крај одметничкој
дјелатности. Захтјеви садрже и отворене критике према полицијским и војним
властима, да не чине довољно на сузбијању комитске дјелатности. Такође и у
дописима који је објавила „Слободна мисао“, власти се оптужују за изразито
тешко социјално и економско стање у коме се нашао дробњачки и пивски
крај. Оптужбама да су власти неактивне, и да су чак индиферентне према
комитској дјелатности чланком у „Слободној мисли“ под насловом „Ко брани
уцијењене хајдуке?“ јавио се Спасоје Тадић, учесник бројних акција против.
У чланку је Тадић тврдње власти, да одметницима пружају помоћ јатаци
оцијенио нетачним, тврдећи сасвим супротно, да то чине власти својом
неактивношћу. 67 Тадић је, у прилог оптужби навео навео и примјер да су
власти прије мјесец дана биле обавијештене о преласку одметника Муја
Башовића, Марка Н. Николића, Стева Почека, Радосава Стојовића и Николе
Вуиновића из села Дубровско у Драгаљево, код Матије и Мијушка Гаговића,
и поред предузете потјере за одметницима нијесу ништа урадиле на њховом
хватању.
О социјално-економском стању у Дробњаку и Пиви у 1923. години,
најбоље свједочи чланак објављен у Слободној мисли са насловом „Тешки
дани под Дурмитором“ у ком, између осталог, стоји: „Из наших крајева и
племена по нешто се пише и тужи на данашње тешко стање и мучни живот
народни, а наша Језера као нијема ћуте и гласа не издавају, као и да уживају у
неком рајском животу и благостању. На првом погледу та народна
индиферентност у овом крају изгледа чудновато, али кад се човјек осврне на
стварност лако ће увидјети да је мој народ потпуно обезумљен изгубио сваку
наду за бољу будућност, изгубио вољу и енергију за живот и рад, па као мува
без главе лута по овој магловитој снијежној пустињи.....Тај народ је толико
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изнурен и измучен и обезглављен да се може слободно рећи: Постао је мртав,
а мртви не говоре.....!“. 68
О одметничким акцијама Башовићеве групе писао је и лист Црна Гора,
који доноси чланак „Разбојство“ у коме се каже: 1.) „Ноћу између 3.-4. овог
ов. мј. око 21 час хајдук Башовић са још три друга насилно је упао у хан
Мила Ђурашевића у Лукову-општина Луковска, срез Никшићски. Власник се
одупро те је у томе рањен он и сестра му. Потјера за хадуцима предузета је.
2.) Ноћу између 7-8 ов. мј. сукобила се жандармерија и сеоска стража с хајдуцима у мјесто Крутско Брдо- општина- Жупска- срез Никшићски. Хајдуци су
били Мујо Башовић са четири друга. Жртава није било ни са једне стране“. 69
Током љета у Пиви се радило на јачању омладинских организација које
ће бити укључене у потјеру за одметницима, с обзиром да је Башовићева
група често боравила у Пиви. 70
Начелство никшићког округа је објавило позив на предају 17. 06. 1923.
године, за Саву Грбовића званог Мујо из Пошћенског Костуна 71 општине
Жабљачке који се одметнуо како се каже у позиву „од власти да кажњива
дјела чини“. Начелство је позвало Грбовића да се, у року од 20 дана,
рачунајући дан од када објава изашла у „Службеним Новинама“, пријави
најближој полицијској власти или најближем првостепеном суду. 72
Велики жупан Зетске области, Милован Џаковић, током љета 1923.
године, предано је радио да се одметнички покрет коначно ликвидира.
Џаковић је у августу 1923. године, издао нарађење да се одмах ухапсе очеви и
одрасла браћа одметника, да се фамилије свих одметника одмах склоне у
мјесто одакле неће моћи да помажу одбјегле, и да се одмах похапсе сви јатаци
одметника, за које има најмања сумња за јатаковање, и да се одмах против
њих поведе истрага, а затим да се предају суду. Поред овога, треба одмах да
поведете, преко свих подручних органа енергичну и сталну потјеру за
одметницима и дању и ноћу не прекидати је све дотле док се одметници не
униште или им се онемогући оптсанак. 73
Према процјенама великог жупана Џаковића, у Црној Гори је 1923.
године дјеловало је 100 одметника..Током 1923. године услиједило је ново
увећење уцјена за одметнике. Министраство унутрашњих дјела је, јула 1923.
године, повећало уцјену између осталих и за Муја Башовића. Уцјена је са
20.000 д. увећана на 30.000 динара. 74
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Почетком септембра 1923. године, одметничка група предвођена
Мујом Башовићем, извршила је убиство Видака Новосела и сина му Мојсија,
из округа шавничкога. У чланку који доноси Слободна мисао у броју од 10.
09. 1923. године у рубрици „У нашем округу“ наводи се да је до убиства
Новосела дошло док су у друштву четири сељака сјекли шуму. За вријеме
радова, Башовићева група је наишла, и тражила од њих да им донесу ручак,
на њихове захтјеве Видак се, почео да одупирати, што је био повод да га
Башовић почне злостављати. Видећи да му Башовић злоставља оца, Мојсије
је, извадио револвер, настојећи да заштити оца. Одметници су одмах
извадили оружје и убили оца и сина му. 75
Најснажнији ударац задале одметницима 28. децембра 1923. године
када је у Шћепан долу, у близини Никшића, ликвидирана група од 11 комита
предвођених Мујом Башовићем и Савом Распоповићем. 76
Власти су посједовале информације да се комитска група налази на
територији Никшића још 23. децембра. У потјери за комитима упутиле су
„летеће чете“ у правцу гдје су комите имале највећи број јатака у Жупу. Чете
су упућене и у правцу Лукова и Озринића. Комите су дошле у кућу јатака
Милована Драшковића 27. децембра. До напада жандарма на кућу Драшковића дошло је 28. децембра рано ујутру. Комите су затекли на спавању,
изузев Муја Башовића. Огорчена борба између жандарма и комита трајала је
14 часова, истог дана, до када је свих 11 комита изгинуло.
Према писању Слободне мисли у броју од 31. 12. 1923. одметници су
погинулу у Шћепан Долу (мјесто Рубеже) удаљеном 6 километара од
Никшића. Тада су погинули: Саво Рапоповић, Мирко Распоповић, Петар
Звицер, Голуб Вујовић, Мујо Башовић, Јово Кривокапић, Андрија Пејовић,
Милош Пејовић, Милош Ковачевић, Миле Миљанић,Мајо Вујовић. 77 На
наведеном списку наводи се и име Маја Вујовића који је према писању Мила
Кордића у књизи „Црногорска буна 1918“ погинуо 27. јануара 1925. код
Ожеговице. На списку нема имена ни Стева Божовића са Његуша, који је
према извору који је објавио Шербо Растодер у књизи „Скривана страна
историје“ погинуо кад и остали одметници у Никшићу. 78
Погибијом у Шћепан Долу, Муја Башовића и Милоша Ковачевића,
комитском покрету у Дробњаку и Пиви задат је тежак ударац. Од њихове
погибије, комитски покрет у Дробњаку и Пиви, свешће се, на појединачне
комитске акције.
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Слободна мисао, бр.52, 10.09. 1923, 2.
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Видјети: Изузев Слободне мисли, о погибији одметника писале су и Народна ријеч, бр.II.
26.02. 1924. 1. у чланку „ Послије погибије одметника“; Црна Гора, бр. 2, 11.01.1924. у
чланку „Погибија наших одметника“.
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Слободна мисао, бр.68, 31.12.1923, 3.
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Видјети:Миле Кордић,н.д,стр. 290. ; Шербо Растодер, Скривана страна историје,
Црногорска буна и одметнички покрет 1918-1929, књ. IV, Бар 1997, док. бр. 1692. 2174.
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Након спроведене акције листу Слободна мисао дао је изјаву велики
жупан Милован Џаковић, који је након погибије одметника боравио у
Никшићу. Џаковић у изјави, између осталог, каже: „Успјех који је постигнут
погибијом одметничких вођа може се сматрати као највећи у борби против
одметника у нашој држави. У Црној Гори њиховом погибијом одметничко
питање је скоро приведено крају јер су они у одметничком покрету
представљали сву његову вриједност и јачину“. 79
Џаковић ће предводити и акцију која је започела 7. марта у Никшићу,
која је требала да означи потпуну ликвидацију одметничког питања. У изјави
датој за „Слободну мисао“ 3. марта 1924. године, велики жупан Милован
Џаковић непосредно пред почетак акције против одметника, имеђу осталога
је рекао: „Ја имам у програму свога рада да се одметничком питање треба
учинити крај до краја ове зиме. Црна Гора се мора ослободити овога трулежа
који отрова и задави сваки покрет њенога живота. 80 До средине марта 1924.
године у акцијама непрестаног гоњења одметника и хапшења јатака и
одметничких сродника, којом је руководио жупан Џаковић из Никшића, само
је у овом округу било убијено 13, а предало се 10 одметника. 81 Властима у
Никшићу су се предали и одметници: Илија Ашанин, Никола Вујановић и
Бошко Агрум. Ускоро ће се великом жупану предати и одметници: Станко
Ивановић – Сабак, Ђорђије Кустудић, и најзад Радојица Никчевић, са својим
рођаком Ивом Никчевићем. 82.
Предајом вођа одметничких група, постигнут је велики успјех, с
обзиром да више није постојала никаква опасност, да би се у будућности
могла, макар и у мањем обиму обновити одметничка акција у Црној Гори.
Окружни суд на Цетињу отпочео је процес против одметника марта
1924. године. Према оптужници коју је заступао, државни тужиоц Крсто
Раичевић. Оптужница је подигнута против 23 одметника. Ђорђије Кустудић
је, у име свих изјавио „ да су они позвани на оптуженичку клупу неправедно
да приме одговорност за главног кривца свих злочина Јована Пламенца“. 83
И током даљег процеса оптужени су инсистирали да се Пламенац
појави на суду, и да се испита. На Пламенчевом испитивању инсистирали су
и адвокати одбране и тужилац. На Цетињу је 8. децембра 1926. године,
изречена је пресуда црногорским комитима. Пресудом на вјечиту робију
осуђени су: „Вуко Богићев Радовић, Павле Ђуканов Вукићевић, Радојица
Крстов Никчевић, Никола Неђељков Вујиновић, Илија Милосавов Ашанин.
На 20 год. робије Марко К. Никчевић, Иво Гр. Никчевић 18, Благоје Н.
Радојичич 15, Стево П. Почек 13, и 8 мјесеци, Радосав К. Обрадовић, Бошко
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Слободна мисао, бр.69, 07.01. 1924. 3.
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Слободна мисао,бр.77,03.03. 1924. 3.

81

Шербо Растодер, Јанусово лице историје, Подгорица 2000, 224.
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Миле Кордић, н.дј, стр. 307.
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Слободна мисао,бр.173. 06.01. 1926, 2.
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С. Абрамовић 12, Гавро Ашанин 10, Шпиро Г. Вујовић 10, Живко Ђ.
Вукићевић 10 и Станко Р. Ивановић Сабак 4 на године затвора.
Из недостатка доказа ослобођени су: Ђорђије В. Костудић, Василије М.
Мићковић, Ђорђије Ђ. Радојичић, Радосав Н. Стојовић, Дамјан С. Аџић,
Обрен Ј. Рајић, Љубо А. Абрамовић и Максим Миљанић“ 84.
На првом засједању Обласне скупштине на Цетињу, одржане 28.
фебруара 1927. године, велики жупан Милован Џаковић у експозеу је изјавио
„ да је одметничка акција ликвидирана и да је још остало 12 одметника на
територији старе Црне Горе“. 85
У дробњачком крају 1927. године долази до одметања Радоње
Анђелића из Шаранаца. За вријеме комитовања одметник Анђелић је августа
1927. године, убио Уроша Остојића земљорадника из Језера, у друштву са
Анђелићем био је и Ћазим Растодер, одметник који је боравио на Жабљаку.
Разлози због који су према писању „Слободне мисли“ мотивисали Анђелића
на убиство је, свађа због неријешених племенских граница између Остојића и
Анђелића. 86
Министар унутрашњих послова повисио је уцјене новембра 1927.
године, за одметника Анђелића на 30.000 динара, док је одметник Растодер
уцијењен на 50.000 динара. 87
„Слободна мисао“ је прво објавила, а затим демантовала, да је одметника
Растодера убио одметник Анђелић, на путу између Слатине и Буковице,
почетком децембра 1927. године. Прва информација се базирала на писму
које је добио поглавар Пекић, наводно од стране одметника Анђелића. У
деманту од 25. децембра 1927. године каже се „да она основу накнадних
информација је утврђено да одметника Растодера није убио одметник Анђелић, већ Радован Кољевић 88, тежак из Језера. 89 Одметник Анђелић је погинуо
у планини Ивици,од стране потјере коју је организовао, поглавар шавничког
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Шербо Растодер, Скривана страна историје, Црногоркса буна и одметнички покрет
1918-1929, Бар 1997,књ. IV, док. бр. 1743, 2239.
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Исто, док. бр. 1746, 2243-2244.
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Видјети: Слободна мисао, бр.263, 18.09. 1927. стр. 2; Слободна мисао, бр. 266. 09.10. 1927,
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Видјети: Шербо Растодер, Скривана страна историје, Црногорска буна и одметнички
покрет 1918-1929, Бар 1997,књ. IV, док. бр. 1750, 2247.
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навођења презимена починиоца убиства.
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среза Пекић. У чланку који је објављен у „Слободној мисли“ поводом
погибије одметника Анђелића, каже се: „Синоћ око четири сата послије подне
погинуо је у планини Ивица среза Шавничког и последњи одметник у срезу
Никшићком Радоња Анђелић, за којег смо били јавили да је сам убио
одметника Растодера. Према извјештајима Анђелић је је убијен од стране
повјереника поглавара Пекића. Анђелић је био уцијењен на 30.000 динара. Са
погибијом одметника Анђелића округ Никшићки је потпуно очишћен од
одметника. За поглавара г. Пекића ово је заиста лијеп успјех на раду око јавне
безбједности. 90
Последњи одметници у Црној Гори, за вријеме комитског покрета
(1918 – 1929) године, браћа Драго и Радош Булатовић из Роваца, погинули су
марта 1929. године. Одметници су погинули у акцији спроведеној од стране
полицијских власти. 91
Summary
Komit’s movement in Drobnjak and Piva (1918 – 1929), has been unrolled
in extremely complex conditions, in which Montenegro was situated after
unification between Serbia and Montenegro in 1918. Specifically came to the fore
extremely difficult socio-economics situation (what we emphasized in the work),
partly inherited from the time of Austrian occupation, and partly deepened by
negligence of established government. The conflict has slowed disintegration of
tribal society which was in whole integrity in Piva and Drobnjak when they stepped
into the Kingdom of SHS.
When they sworn to the two kings, Nikola and Petar, and having in aspect
differences about way of unification, Drobnjak’s and Piva’s ‘Whites’ and ‘Greens’
involved Drobnjak’s and Piva’s area in wing of ideological conflict and civil war,
which at first time unrolled in these areas.
The conflict that led the majority of previous war comrades, made a
disastrous effects on development of Drobnjak’s and Piva’s area. A number of
mutual murders, burned real estates, arrests, harassments and torture are balance of
struggle “two visions” of Montenegro which unrolled in Drobnjak’s and Piva’s
area.
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Слободна мисао, бр.279,3. 07.01. 1928, 3.
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Видјети: Шербо Растодер, Скривана страна историје,Црногорска буна и одметнички
покрет 1918-1929, Бар 1997,књ. IV, док. бр. 1756, 2252-2256.
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СВЕТОЗАР ТОМИЋ – НАЦИОНАЛНИ РАДНИК,
ДРЖАВНИК И НАУЧНИК

У плејади оних наших научника који су свој рад у науци започели
крајем XIX и на почетку XX вијека, а завршили га пред или непосредно
иза Другог свјетског рата, Светозар Томић заузима значајно и високо
мјесто. Био је прави систематски и методични посленик на
истраживању сложене друштвеноисторијске и антропогеографске
проблематике и без његових дјела се не може писати историја крајева
које је проучавао. Томићеви радови имају трајну вриједност, помакли су
наша знања и незаобилазни су у ширим и дубљим антропогеографским
и етнолошким проучавањима. Светозар Томић је кроз описе насеља и
начина живота показао колико природна средина утиче на човјека и
обратно, човјек на природну средину. Имао је интердисциплинарни
приступ у науци, који је примјењивао у својим синтетичким дјелима.
При том, његовим научним синтезама, уопштавањима и теоријама
претходила су прецизна испитивања и пажљиво утврђивање факата.
Светозар Томић је служећи се методом Цвијићеве антропогеографске
школе описао предјеле и народни живот у крајевима у којима се у то
вријеме чувало племенско уређење.
Кључне ријечи: Светозар Томић, просвјета, наука, географија,
Скопље, Битољ, Солун, Београд, Дробњак, Пива.

Светозар Томић – Национални радник, државник и научник

Светозар Томић је рођен 30. марта 1872. године у селу Превишу, у
Дробњаку испод Дурмитора гдје су стољећима живјели његови преци.
Томићи су се некад презивали Балотићи и били су међу најзначајнијим
братствима у племену са истакнутим војводама, харамбашама,
кнезовима и свештеницима. Познати су били кнез Никола и кнез Тома
Балотић. Томићи су једини у Дробњаку имали наследно кнештво и у
турско доба им је то било потврђено царским ферманом, док су друге
кнезове у племену бирале сеоске скупштине. Према предању кула
Томића, у којој се живјело све до Првог свјетског рата, грађена је 17
година прије Косовске битке. Томићи у Дробњаку славе Светог Николу.
Светозар је најмлађе дијете Божа Томића, брата попа Милована.
Божо је био један од најугледнијих Дробњака. Имао је синове Мијаила,
Петра и Светозара и кћери Пелагију, удату у Гломазића и Персиду. 1
Божо Томић је отворио приватну основну школу на Превишу 1864.
године и за учитеља довео Јака Костића из Пљеваља, старином
Дробњака. Ова је превишка основна школа прва у новодобијеним
областима Црне Горе, након разграничења, и она је претеча школе у
Шавнику, подигнуте за цијело 1869. године. Ђака је било 84 и плаћало
се учитељу по двије плете (цванцика) на ђака на пола године. Учитеља
је село хранило ревеном.2 Божо је погинуо на Вучјем Долу 1876. године.
Сачувано је његово писмо у коме пред смрт, из војске 1876. пише жени
поред осталог: "Немојте ми оставити Светозара слијепа, тако вас не
губала моја храна". 3
Послије основне школе коју завршава у Шавнику, уписује
гимназију у Цетињу, а потом прелази у Сремске Карловце у Карловачку
гимназију у којој су учили између осталих и Томић Милосава Владимир
и Шаулић Петра Новица.4 Матурирао је у Београду, издржавајући се од
школског благодејања (стипендије) као одличан ђак, или послужујући
код богатих београдских кућа. Он ће у првој половини XX вијека бити
једна од најистакнутијих личности српске културе, просвјете и науке,
али и друштвеног живота уопште. Иако је био врстан стручњак и
научник, на жалост његово дјело још увијек није свестрано проучено,
научно истражено и оцијењено, нити је добило монографију коју
заслужује, нити је он добио мјесто које му у нашој култури и науци
припада.
1

Никола Н. Томић, Племе Дробњак, Темекула, Калифорнија, 1980, стр. 184 (рукопис)
Светозар Томић, Шавник – варошица у Дробњаку, Гласник Српског Географског
Друштва, Београд, година I, март, 1912, св. 1, стр. 304-307.
3
Петар Шобајић, Светозар Томић, Гласник Етнографског института Српске академије
наука, књига II-III, 1953-1954, Београд, 1957, стр. 929-933.
4
Др Момчило Д. Пејовић, Школовање Црногораца у иностранству 1848-1918,
Подгорица, 2000, стр. 96. (Светозар Томић је у Београду од 1888. године.)
2
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Светозар Томић је у Београду као ђак послуживао не само за
школско вријеме, него и за вријеме школскога распуста, само зато да не
би напустио школовање. Његово име се налазило и на списковима
дужника Фонда за потпомагање сиромашних великошколаца. Овај фонд
је имао своја правила. Помоћ фонда студентима могла је бити у одјећи,
храни, новцу и лијечењу. Фонд је уживао кредит код ђачке трпезе, у
којој су се хранили сиромашни ђаци гимназије и сиромашни студенти.
Светозар је у Београду свршио III, IV, V, VI, VII и VIII разред у I
београдској гимназији. У III, IV и VIII разреду био је благодејанац
Министарства иностраних дела. С обзиром да му је отац погинуо,
старатељи су му били сасвим сиромашног стања и у издржавању му
нису могли ништа помоћи. Зато он у јулу 1894. године, након
положеног испита зрелости, моли министра иностраних дела Србије да
му унапријед да благодејања јер нема новаца за путни трошак до куће
гдје није ишао шест година, ради виђења са својим најближим. 5 Због
Светозара Томића се Министру предсједнику обраћао и архимандрит
Нићифор Дучић 31. августа 1892. године да би му овај одредио помоћ
како би могао довршити своје образовање. Благодејање му је било
одузето још 1. октобра 1891. године стога што није отишао у учитељску
школу, по препоруци Министарства, него је продужио учити гимназију.
Али како је увијек био врло добар ђак Министарство му је давало
одсечну помоћ, углавном из Кредита на достојно заступање. Колико је
желио да учи гимназију најбоље се види из његовог писма упућеног
министру иностраних дела 21. августа 1891. године: "Пуста жеља за
гимназијом намора ме да у току једне школске године полажем 2 испита
и то: положио сам I разред Учитељске школе о Петрову-дне, а сад 15.
септембра полагаћу испит од V-ог разреда гимназије, како бих могао
прећи у VI разред само да жељи која ме непрестано тишти учиним
неколико на вољу, па макар ме и живота стало, јер кад савест гризе
боље је да се и не живи, а у такоме сам и ја стању, само ако не
продужим гимназију. Зато најпокорније молим Вас Господине
Министре да ми дозволите извадити сведоџбу из Учитељске школе како
бих се могао уписати у гимназију." 6 И I разред Учитељске школе и V
разред гимназије завршио је са врло добрим успјехом.
Архимандрит Нићифор Дучић у писму од 9. јануара 1893. године
моли Министра Предсједника Авакумовића да одреди Светозару
Томићу страначко благодејање, како би могао довршити науке и
образованост на српском врелу и огњишту, а по свршетку наука исти ће
бити на располагању српској влади. За Светозара Томића, ученика VII
5

Архив Србије, Министарство иностраних дела, просветно-политичко одељење (даље у
тексту МИД-ПП), 1894, ред 636.
6
Архив Србије, МИД – ПП, 1891, ред 341.
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разреда "овдашње гимназије" Дучић пише: "Родом је из Херцеговине из
Дробњака од старе и одличне српске породице, сиромашног је стања, а
учи се и влада врло добро". И директор I београдске гимназије Ђуро
Козарац за Светозара пише да "и по учењу и по владању заслужује
призрење". Благодејање ће му бити одобрено тек 15. октобра 1893.
године, након препоруке тадашњег директора I београдске гимназије
СР. Ј. Стојковића који записа да "Светозар Томић, ученик VIII,
примереног је владања и заслужује помоћ". 7
У архивској грађи су сачуване годишње оцјене за VI и VII разред
Светозара Томића, ђака I београдске гимназије:
VI разред:
у Београду
31. август 1892. г.

Словенски језик
Латински
Литература Српског језика
Литература Француског језика
Историја света
Зоологија
Алгебра
Геометрија
Певање
Цртање слоб. ручно
Владање
Похађање школе и цркве

врло добро
добро
врло добро
добро
врло добро
врло добро
добро
добро
врло добро
одлично
примерно
похвално 8

VII разред:
У Београду
14. октобра 1893. г.

Историја књижевности
Латински језик
Грчки језик
Француски језик
Историја општа
Ботаника
Алгебра
Физика
Геометрија
Владање
Похађање школе и цркве

одлично
добро
врло добро
добро
одлично
добро
врло добро
добро
врло добро
примерно
марљиво 9

7

Архив Србије, МИД – ПП, 1893, ред 560.
Архив Србије, МИД – ПП, 1892, ред 593.
9
Архив Србије, МИД – ПП, 1893, ред 560.
8
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Након завршетка школске 1892/1893. године Светозар Томић
започиње студије и постаје васпитаник Духовне семинарије у
Петрограду. На име помоћи за путовање до Петрограда 14. августа 1893.
године он добија 50 динара из кредита на достојније заступање земље на
страни10 Но како је био по све сиромашног стања он се враћа у Србију и
половином октобра 1893. године од Министарства иностраних дела
добија 24 динара месечног благодејања. По завршеној гимназији уписао
се на Философски факултет и од 1. септембра 1894. одређено му је
мјесечно благодејање од 50 динара. У свом писму од 7. септембра 1894.
он наводи да је по жељи министра иностраних дела уписао Философски
факултет и то природно-математички одсек. Решавајући по овој молби
министар је одлучио да Светозара упути у Велику школу да слуша
историјско-филолошке науке. 11 Међутим, већ 1. децембра 1894. године
Светозару Томићу – Дробњаку филозофу I године се престаје издавати
благодејање из Кредита на достојније заступање државних интереса.
Благодејање је изгубио пресудом Академског суда због ђачких
демонстрација против господина Андра Ђорђевића. Према извјештају
ректора Велике школе Томић не само што је учествовао у
демонстрацијама, него је после самих демонстрација потписао и изјаву
о солидарности с демонстрантима иако је увијек био одличан ђак. 12 Ово
благодејање му је повраћено тек 1. марта 1896. године и издавано му је,
као и осталим питомцима у Београду преко Управе Св. Савског
интерната. Решење је потписао министар Стојан Новаковић, 13 и на тај
начин укинуо казну којом му је благодејање одузето "за свагда", што је
оправдано чињеницом да није рођен у Србији, па му је казна била
оштрија у односу на његове другове, домородце. Пресудом Академског
суда Светозар Томић је био кажњен и на десет дана затвора. Од 1.
јануара 1897. године благодејање му је повишено са 50 и 60 динара
мјесечно, с обзиром да ова средства нису могла покривати трошкове за
стан, храну, одијело, обућу и друге школске потребе. Имајући у виду
реалне потребе студената Министарство иностраних дела Србије је
својим благодејанцима сваке године пред Божић давало по једно зимско
одијело.14 Постојао је и "Одбор за помагање сиромашних ђака из
српских земаља ван Краљевине Србије. 15
10

Архив Србије, МИД – ПП, 1893, ред 561.
Архив Србије, МИД – ПП, 1894, ред 636.
12
Архив Србије, МИД – ПП, 1895, ред 447.
Архив Србије, Varia, 1595.
13
Архив Србије, МИД – ПП, 1896, ред 378.
14
Архив Србије, МИД – ПП, 1897, ред 698.
15
Архив Србије, МИД – ПП; 1896, ред 65. (Светозар Томић се 1895. године налазио на
списку црногорских ђака који се школују у Србији у Великој школи као филолог II године.
11
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Као студент Светозар је узимао активног учешћа у животу
студентске омладине и био је биран за потпредседника академског
певачког друштва "Обилић", а 1897. за предсједника "Побратимства",
политичко-патриотског друштва студената. Са Ердељановићем и П.
Јанковићем један је од слушалаца првих Цвијићевих предвања на
историјско-географском одсеку Филозофског факултета Велике школе.
Цвијић је организовао планско испитивање на терену, држао курсеве из
етнологије, својим сарадницима давао писмена упутства за проучавање
села, упознавао их са методама рада. Овај плански и истраживачки рад
прихвата и обилато помаже Српска академија наука. Тако Цвијић ствара
своју "антропогеографску школу" расадник науке и испитивачког рада у
народу. Ова школа је подстакла и проучавање поријекла становништва
односно етничке историје. Најшири приступ том проучавању, поред
Константина Јиречека отвара Светозар Томић. Цвијић је тражио од
Светозара Томића да посебно истражи етнографске и антрополошке
вриједности дробњачког племена. То је био повод да дуго година
истражује. Имао је повољност што је дјетињство провео у родном
Дробњаку. Јован Цвијић из Жабљака у Језерима пише Стојану
Новаковићу 25. августа 1897. године: "Мој ђак, Светозар Томић, врло
жив и интелигентан Дробњак, нарочито ће их испитивати". 16
Своје високо образовање Томић је стекао код универзитетских
професора свјетског угледа. Своју стручну дјелатност је отпочео у
вријеме кад је географска наука била у свијету прилично утемељена.
Своје књиге је написао углавном на основу вишегодишњих теренских
посматрања која се изузетно цијене у географији. Сакупио је вриједне
податке и дао стручна географска тумачења. Радио је по Цвијићевим
научним упутствима, која су личила на веома разрађене упитнике.
Захваљујући овој Цвијићевој ангропогеографској школи, према
ријечима чешког географа Јиржија Данеша Балканско полуострво је
између два свјетска рата представљало најбоље испитану област на
земљиној површини. 17
После дипломатског испита 1898. године почиње његов
просвјетни рад. Он служи најприје као наставник српске гимназије у
Скопљу, затим као директор ниже гимназије у Битољу, одакле прелази
за професора гимназије у Солуну. Томић је у Скопље дошао око
Петровдана, а за наставника гимназије постављен је 1. септембра 1898.
– Државни архив Црне Горе, Министарство просвјете и црквених послова, фасц. 11,
324.)
16

Архив Србије, Фонд Стојан Новаковић, 2237. (Као студент Светозар је водио бригу и
о свом сестрићу Љубомиру Гломазићу, ученику I београдске гимназије.)
17
Ј. Данеш, Значај Јована Цвијића за проучавање Балканског полуострва, Српски
књижевни гласник, Београд, 1927, 270-273.
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године. Професорски испит положио је у децембру 1900. године а
указом од 1. априла 1901. године постављен је за суплента у гимназији
Краља Александра I, с тим, да и даље остане на дужности у Скопљу. 18
Професором је могао постати суплент или учитељ грађанске школе,
који је положио професорски испит, а као наставник радио најмање три
године у средњој или грађанској школи. Светозар Томић је унапријеђен
у професора након пет година рада у Српској мушкој гимназији у
Скопљу и то двије године је радио као наставник а остало вријеме као
указни професор. Од септембра 1903. године био је заступник
директора у гимназији у Скопљу и учитељске школе у Скопљу.
Светозар Томић је био и ревизор основних школа у Скопљу, такође и
васпитач у заводу. За сво вријеме проведено у српским гимназијама у
Турској није одсуствовао из школе ни један дан, осим кад је полагао
професорски испит 1900. године три мјесеца. Према његовим ријечима
вријеме проведено у Скопљу утицало је да изостане његов напредак у
науци. У Турској је цензура врло строга те се књиге и листови нису
могли набављати, а још мање код себе држати. Стога је он и поред
најбоље воље за радом запуштао науку и постајао несавремен. 19
Светозар Томић се у Скопљу оженио 9. септембра 1901. године. Знатно
је радио и ван школе разноврсне послове с народом, јер се у Скопљу за
шест година с народом добро упознао. Поред тога имао је јаке везе и са
тамошњим највиђенијим страним круговима. Помагао је и устанички
(комитски) покрет и био је један од првих у том послу. По налогу
генералног конзула у Скопљу Михаила Ристића носио је пушке од
Битоља до границе и бомбе и пушке из Скопља у Скопску Црну Гору.
То су биле и прве бомбе у томе крају. Са тим његовим активностима
био је упознат и Скопски одбор и све личности у Скопском крају које су
биле посвећене тим стварима као и Драгић Павловић врањски окружни
началник. За ово вријеме са професором Јованом Цвијићем пропутовао
је цио Косовски вилајет, дио Солунског и Битољског. 20
Светозар Томић је премјештен у Битољ, противно својој вољи 22.
септембра 1904. године, као заступник директора овдашње гимназије.21
У Битољ је стигао као породичан човјек са супругом и двоје мало дјеце.
Борио се против подвојености Срба који су били подијељени на три
струје. Ради научних проучавања антропографских и енографских
особина нашег народа у овом рејону тражио је 15. априла 1905. године
18

Архив Србије, МИД – ПП, 1903, Т/2, (Распоређен је у Скопље због потребе да се
места наставника у тамошњој гимназији попуне способним наставницима).
19
Архив Србије, МИД – ПП; 1902, ред 707 (За своје научне темате морао је користити
београдску библиотеку).
20
Архив Србије, МИД – ПП, 1905, ред 761.
21
Архив Србије, МИД – ПП, 1904, ред 820.
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да га обиђе као што је обишао цио косовски вилајет. Већ 6. маја 1905.
године је поднио оставку на дужност професора и директора битољске
гимназије с молбом да се што прије врати у Београд у своју Прву
гимназијиу због лоших односа с Генералним конзулом Св.
Станојевићем, који се мјешао у чисто школске ствари. Уз то нико га
није био обавијестио о хапшењу од стране полиције, 28. априла 1905.
године, његовог професора Алексе Јовановића и Јована Ћирковића
референта Митрополије Велешко-Дебарске који су путовали по рејону,
већ је са улице сазнао о догађају. Као директор у Битољу се бринуо о 92
српске цјеце и за 8 наставника. Од дужности директора је разријешен 9.
јуна 1905. године. Указом Министра просвете и црквених послова од 2.
септембра 1905. године постављен је за професора у пиротској
гимназији 22, по службеној потреби, али животни пут ће га одвести на
другу страну.
Светозар Томић је, према сопственом саопштењу, за вријеме свог
службовања у Скопљу 1902. године купио рукопис "Горички зборник"
који се чува у Архиву Српске академије наука и уметности у Београду у
његовој заоставштини. Светозар Томић је о њему написао кратко
саопштење (1911. и 1949). Писан је на папиру, има свега 273 листа који
су у приличној мјери оштећени. Рукопис је, осим два листа, дјело руке
монаха Никона Јерусалимца, духовника Јелене Балшић, писан у
Јеленином манастиру Св. Богородице на Горици, 1441/42 године,
полууставом, на српскословенском језику, проткан бројним грчким
ријечима.23 Светозар Томић је за вријеме свог боравка у Скопљу и
Битољу објавио два рада: 1. Дробњак, антропо-географска
испитивања – "Насеља српских земаља" књига I, Београд, 1902,
стр. 359-497. (Српски егнографски зборник, књига четврта). и 2.
Скопска Црна Гора, антропогеографска и етнографска студија –
"Насеља српских земаља", књига III, Београд 1905.
Антропогеографску студију о Дробњаку је радио према
"Упутствима за проучавање села у српским земљама" од др Јована
Цвијића и израдио је опис Дробњака, племена које је до тада било врло
мало познато. Ову студију је радио још као ђак Велике Школе, и она је
1898. награђена првом светосавском наградом. Доцније је нешто
допунио и придао додатак о статистици становништва. У овој студији
није обрађен језик, народни живот и обичаји. За поријекло
становништва извор му је био народно предање, а нарочиту пажњу је
обратио на комунице. У раду су, између осталог обрађене планине и
22

Ахирв Србије, МИД – ПП, 1905, ред 551.
Архив Српске академије наука и уметности, Заоставштина Светозара Томића, 11499
(Саопштење С. Томића "О Горичком рукописном зборнику из 1442. године", Гласник
САН, 1, 1949, 181.)
23
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воде, насеља, типови села, типови кућа, кућевни миљћ, стаје, колибе,
савардак (дубирог), а дата су и тумачења о именима села, заселака и
њихових крајева. Светозар Томић је 1897. и 1901. излазио у Дробњак
ради антропогеографских испитивања, након којих је приступио
систематизовању сакупљене научне грађе. Расправом Јована
Ердељановића о Драгачеву, Атанасија Пејатовића о Средњем Полимљу
и Потарју и Светозара Томића о Дробњаку, Јован Цвијић у оквиру
Српског етнографског зборника у Српској академији наука, покреће
1902. године познату едицију "Насеља", којој је због резултата
проучавања савремена наука одала највеће признање. Кад је Цвијић
постављао планове и израђивао упутства за испитивање насеља, Томић
му је био један од главних помоћника и сарадника у том раду. Расправе
следбеника Цвијићеве школе ће показати колико су непотпуна била
проучавања племена до тог времена, и колико су била неоснована разна
тумачења о њима.
Због сукоба са генералним конзулом у Битољу Станојевићем није
добио акт Министарства иностраних дела гдје се пита пристаје ли да
иде у Солун. Како му тај акт нико није поднио он се 20. септембра 1905.
године спаковао и пошао за Србију. У Београд је приспјео 23.
септембра, гдје је и сазнао да је премјештен у Солун, и тако је правио
излишан пут до Београда и натраг. 24 После школске 1905/06 године, и
након што је као наставник провео осам година по српским гимназијама
у Турској он моли Министра иностраних дела да га разријеши од
дужности професора српске гимназије у Солуну и да га врати натраг у
Србију. Указом од 5. септембра 1906. године Томић је постављен за
професора Богословије Свети Сава у Београду. 25
У току тих осам година, службовања у Скопљу, Битољу и Солуну
иако под тешким околностима, обишао је цио косовски, битољски и
солунски вилајет, завирио је у сваки крај, упознајући се са тамошњим
људима и приликама као мало ко од српских просветних радника. 26 И у
овом периоду је наставио да потпомаже своје најближе, плаћајући
трошкове за издржавање свом синовцу Радовану Томићу, ученику
скопске гимназије. 27Касније ће помагати и другог синовца Божидара
који је завршио I разред гимназије у Пљевљима, II уписао у Београду, а
затим 1911. године прешао у Скопље, гдје је живио у интернату као
полублагодејанац.28
24

Архив Србије, МИД-ПП, 1906, ред 46.
Архив Србије, МИД – ПП, ред 1471, 1906.
26
Архив Србије, МИД - ПП, ред 1269, 1906.
27
Архив Србије, МИД – ПП, ред 1329, 1906.
28
Архив Србије, МИД – ПП, ред 1150, 1911.
25
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За вријеме његовог боравка у Солуну 1906. године Светозар
Томић је написао и одштампао "Земљопис европске отоманске
империје" за II разред гимназије, који је могао послужити као
привремени уџбеник за наше основне школе у Турској, нарочито за III
разред у ком се учи само Турска. Земљопис је израђен нешто опширније
(2 и по штампана табака), али пошто наши учитељи у Турској нису
имали уџбеника ни земљописа, ни историје, нити етнографије то им је
ова опширност добро дошла. Нарочита је пажња посвећена косовском,
солунском и битољском вилајету. Имајући на уму државног цензора
Томић је избјегавао помен о народностима у царевини па га је тамошња
цензура одобрила за употребу у средњим школама, с тим да се на
страни 25 избрише ријеч Крит, што је и прихваћено. 29
У Београду 1908. године се издаје "Карта српских и осталих
југословенских земаља" од Светозара Томића, да би он већ 1911.
године за школе у Србији и Турској издао карту: "Балканско
полуострво". Карта је израђена у осам боја, врло прегледно, у величини
60 x 70 cm, те је могла корисно послужити и као зидна карта за основне
школе. 30 Прије тога је објавио: "Манастир Трескавац" историску
монографију (Дело, Београд, 1910.), као професор III гимназије.
Кад је Јован Цвијић, на Благовести 1910. године у Београду
основао српско географско друштво и 1912. године покренуо Гласник
тога Друштва, окупљање географа и других стручњака постало је знатно
масовније. Светозар Томић ће током читавог свог живота бити сталан
посетилац седница Геграфског друштва, на којима је редовно узимао
учешћа у дискусијама. Међу првима објављује свој рад "Шавник –
варошица у Дробњаку" – Гласник Српског Географског Друштва,
Београд, година I, март, 1912, свеска 1, стр. 304-307.
У ово вријеме Јован Цвијић је Светозару често говорио да би
требало обрадити Пиву и Бањане као што је обрадио Дробњак. То
Цвијевићево подстицање учинило је да је Томић, за вријеме велико
школског распуста 1912. године, отишао у Црну Гору, тамо остао скоро
два мјесеца и обишао Пиву, Рудине и Бањане. Иако тада политички
односи између Србије и Црне Горе нису били сасвим братски, Томић је
у Црној Гори, по сопственом казивању, прошао да не може боље бити.
Званичници су га сматрали као странца, а народ као своје "дијете".
Сачувано је увјерење, које му је издао црногорски министар
унутрашњих дјела 25. јуна 1912. гдоине и оно гласи: "Госп. Светозар
Томић, професор из Београда путује да етнографски и антропо29

Архив Србије, МИД – ПП, ред 1218, 1906. (Извјештај Генералног консулата
Краљевине Србије у Солуну од 22. септембра 1906.)
30
Архив Србије, МИД – ПП; 1912, ред 82.
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географски проучи сјеверо-западни и западни дио Црне Горе (Дробњаке
са Језерима и Шаранце, Пиву, Рудине, Бањане и Грахово) и прикупи
остали етнографски материјал. – Стога се г. Томићу овим дозвољава да
може слободно ићи у побројане крајеве у назначене научне сврхе.
Свим подручним властима овим се ставља на знање и наређује да
г. Томићу у свему буду на руци а нарочито да му се не би правиле какве
сметње и запрјеке у том послу. " 31 Све крајеве је пропутовао без икакве
сметње. По повратку у Београд приступио је сређивању прикупљеног
материјала и изради фотографских снимака, али је наступио Балкански
рат. Отишао је у војску и демобилисан је 29. августа 1913. године. Већ
26. септембра исте године постављен је за просветног инспектора за
Косовску област. У Први свјетски рат је отишао у јулу 1914. године, а
демобилисао се маја 1919. године. По одласку војске из земље 1915.
године породица му је остала у Приштини и неколико пута је била
интернирана из мјеста у мјесто, те му је са покућством и књигама
пропао и велики дио разних рукописа. 32 Био је резервни официр и за
вријеме повлачења кроз Албанију, кад је српска влада стигла у Скадар,
именовала га је за свога делегата у Светом Јовану Медовском за пријем
хране од савезника. Одатле је једном енглеском лађом прешао у
Африку, у Бизерту, и био владин делегат за ђаке и избјеглице непуну
годину дана. Године 1916-те на Крфу је постављен за шефа
Црногорског отсека при Министарству иностраних дела 33, који је
основан 27. новембра те године. Од краја 1916. године Никола Пашић и
србијанска влада интензивно су се бавили питањем уједињења Црне
Горе и Србије, а задатак Светозара Томића је био и да међу избјеглим
Црногорцима шири политику уједињења, у складу са интересима
српског народа. Светозар Томић је са Крфа отпутовао у Ницу, гдје се
сусрео са групом Црногораца, присталица Србије. Ту су били Михаило
Вукчевић, Петар Косић, Данило Гатало, Митар Ђуровић. Сви они су
учествовали у састављању резолуције која је била намијењена народу у
Црној Гори. 34 Потом су сви заједно отпутовали у Солун. Исту ствар је
Хајдуковићу изложио и Милутин Томић ("Никац од Ровина") брат од
стрица Светозара Томића. У Солуну је августа 1917. године основан
Одбор за уједињење Црне Горе и Србије, који је декларативно
31

Државни архив Црне Горе, Министарство унутрашњих дјела, Управно одјељење,
1912, фасц. 128, 1784.
32
Светозар Томић, Пива и Пивљани, Српски етнографски зборник, књига LIX, Насеља
и порекло становништва, књига 31, Београд, 1949, 155, 156.
33
Петар Шобајић, н.дј.
34
Богумил Храбак, Подгоричка скупштина и држање њених посланика у Привременом
народном представништву, Зборник – Парламентаризам у Црној Гори, Подгорица, 1999,
стр. 155.
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прихватио програм Централног одбора из Париза. Одбор је растурао
пропагандни материјал добијан из Париза преко српског конзулата у
Солуну, уписивао присталице уједињења међу војницима, организовао
разне скупове и конференције, растурао лист Уједињење, гласило
Централног одбора из Париза на чијем је челу био Андрија Радовић. По
пробоју Солунског фронта и доласку српских трупа у Скопље, Светозар
Томић је као владин делегат за политичке ствари, придодат штабу тада
формираног Јадранског одреда који је упућен у Црну Гору и у октобру
стигао у Пећ. Томић је у Пећ дошао са већ разрађеним планом рада у
Црној Гори и тај план је његово дјело. Задатак му је био да политичким
радом у народу олакша припајање Црне Горе Србији. У склопу
припрема Подгоричке скупштине формиран је Привремени Централни
извршни одбор за уједињење Црне Горе и Србије у који су ушли:
Светозар Томић, Јанко Спасојевић, Петар Косовић и Милосав Раичевић.
Овај одбор је на сједници одржаној 15. октобра 1918. године за свог
"повјереника за политичка питања у Црној Гори" именовао Светозара
Томића. Централни извршни одбор је 8. новембра 1918. израдио
правила за избор посланика за Скупштину која ће одлучивати о
уједињењу. У Правилима је утврђено да избори буду слободни и јавни.
Светозар Томић је био једна од кључних личности у техничком смислу,
организовања и рада Скупштине у Подгорици.35 Одбор је одредио и
датум одржавања избора.
Доласком у Црну Гору чланови Централног извршног одбора
отпочели су са одржавањем народних зборова. Први је одржан у Пећи
25. октобра, а затим у Ђаковици. На тим зборовима идеја уједињења је
прихваћена са одушевљењем. Светозар Томић јасно казује да је Црна
Гора била спремна да се уједини са Србијом без икаквих инструкција са
стране. Након врло живе активности присталица уједињења на Цетиње
је стигао и професор Светозар Томић и он је 17 (4) новембра у сали
"Дома слободе" одржао предавање о уједињењу, које је било добро
посјећено". 36 Томић је записао и да се 2. новембра 1918. године састао
са неколико угледних људи на Цетињу, међу којима је био и
митрополит Митрофан Бан. Њих двојица су расправљала о скором
уједињењу са Србијом. Према Томићевом тврђењу Бан му је том
приликом рекао: "Ни дао Бог, да сам противу уједињења Српства, а
јесам поштовалац краља Николе. Он је мене од обичног калуђера
начинио митрополитом Црне Горе и за то сам му захвалан и обавезан,

35
36
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али та моја обавеза не смије никада да иде на штету јединства и среће
народне". 37
Јован Ћетковић, један од учесника Подгоричке скупштине пише
да су се 13. новембра 1918. (по старом) у 9 сати искупили сви посланици
са предсједником Скупштине и са оба потпредсједника. По страни од
њих близу секретара, као нека почасна публика сједе два члана
Централног одбора Томић и Косовић. Томић и Косовић нијесу
учестовали у скупштинским дебатама. Сјутрадан послије завршетка
рада Скупштине писао је предсједнику Владе да је бирање посланика
било слободно и народ је послао у Скупштину оне људе које је сам
хтио. У Подгорици је 27.новембра у саборној цркви, поводом одлука
Скупштине одржано благодарење, па је затим пред црквом одржан
народни збор на коме су поред осталих говорили митрополит Гаврило
Дожић и Светозар Томић, образлажући значај одлука о уједињењу. 38
Послије засиједања Подгоричке скупштине Цетиње постаје
центар нове власти и бјелашког покрета. У Цетиње се из Подгорице
сели команда јадранских трупа, а и Извршни народни одбор, који је
изабрала Подгоричка скупштина као привремену владу, иако му је
сједиште формално у Подгорици, углавном борави на Цетињу. У
Цетиње је дошао да стално борави и професор Светозар Томић,
опуномоћеник српске владе за ствари уједињења, Андрија Радовић
предсједник црногорског одбора за народно уједињење. Повратило се из
интернације доста официра који су били присталице безусловног
уједињења.39
Из рата нам је Светозар Томић оставио "Мој дневник (Дневник
једног изгнаника), Опис пута и живота нашега народа у изгнанству
1915. и 1916. г., с доста фотографија, као и расправу: О Македонији и
Македонцима, чланци Бендел-Ризов-Томић, историско-политичка
расправа. Крф. 1918. Прво дјело које је написао после рата било је:
Дебарце, опис краја и народа - Братство, књ. XXI, а затим слиједе:
Скопље – Тетово – Гостивар – Маврово – Галичник, путописне
етнографске цртице. Нови Сад, 1923. Потом: Сточарство и прерада
млека код Срба – Гласник географског друштва, свеска 7-8,
Београд, 1923, стр. 239-260. и рад: Грађене воде у Црној Гори и
Источној Херцеговини. – Зборник радова посвећен тридесетпе-

37

Светозар Томић, Десетогодишњица уједињења Србије и Црне Горе, Београд, 1929,
стр. 35.
38
Исто, стр. 50, 51.
39
Димитрије – Димо Вујовић, Цетиње у данима уједињења крајем 1918. и почетком
1919. године, Цетиње, 1984, стр. 9.

293

Светозар Томић – Национални радник, државник и научник

тогодишњици научног рада Јована Цвијића, Београд, 1924, стр. 385395.
Након краћег боравка на Цетињу, Томић је премјештен у Београд,
гдје је именован за директора Треће београдске гимназије и на том
положају ће остати десет година. Истраживања о Пиви наставља 1922. и
1924. године када га је и припремио за штампу. Књига је написана на
152 стране са 11 скица и цртежа, 16 табела у тексту и картом у прилогу.
За податке које је сабрао о Бањанима, Пиви и Пивљанима добио је 1912.
године награду Београдског универзитета, а 1923. је предложен за
награду и Српске академије наука, мада је рукопис цјеловито објављен
тек 1949. године у 31 књизи "Насеља": Пива и Пивљани, антропогеографска и етнографска расправа – Српски етнографски зборник,
књига LIX, Насеља и порекло становништва, књига 31, Београд,
1949, стр. 381 – 530. Академија је на Цвијићев предлог спис наградила
првом нарадом од 6500 динара, из фонда Нићифора Дучића на сједници
од 7. марта 1924. године. Цвијић му је том приликом рекао да рад има
доста празнина, па је потребно да још једном оде у Пиву и прикупи још
материјала. Према Цвијићевом савјету отишао је у Црну Гору у јулу
исте године. Тако допуњен и поправљен рукопис прегледао је др Јован
Ердељановић, учинио извесне напомене према којима је исправљен
рукопис враћен Академији. 40 Цвијић је често говорио Светозару
Томићу да би требало обрадити и Пиву и Бањане као Дробњак. "Ето ти
си, Томићу, проучио Дробњак па опиши тако и Пиву и Бањане. Кад му
је Томић 1924. године поднио рукопис "Пива и Пивљани", био је
задовољан и том приликом је рекао: "Још сам недостају Бањани". Томић
их је почео проучавати 1912. године, па је 1940. поново провео у
Бањанима дуже времена и употпунио ранија испитивања. Жеља
оснивача ове антропогреографске школе је испуњена и појавио се рад:
Бањани антропогеографска и етнографска расправа – Српски
етнографски зборник, књига LIX, Насеља и порекло становништва,
књига 31, Београд, 1949.
Светозар Томић, директор гимназије, написао је 1927. једну мању
расправу о политичким приликама у крајевима Пиве и Дробњака
средином 19. вијека, као и о погибији муселима гатачког, пивског и
дробњачког на Мљетичку 5. октобра 1840. године: Смаил-ага Ченгић,
Годишњица Николе Чупића, књига XXXVI, Београд, 1927, стр. 232272. Сазнања о овом догађају је прикупио 1897, 1901 и 1912. године
када је излазио у Дробњак и Пиву ради антропогеографских
испитивања. Уз постојећу литературу користио је и казивања јеромо40

Светозар Томић, Пива и Пивљани... 157. (Податке су му дали и Максим Топаловић,
племенски капетан у пензији, из Плужина и Секуле Кецојевић судија из Боричја).
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наха Максима Жугића, Мика Којића, Василија Томића, Стевана Пекића
и Радосава Којића. Опширније и потпуније податке о Караџићима
уопште, као и о војводи Шују Томићу, су давали Караџићи Милош
Перов и Милисав Божов, обојица су пјевали уз гусле и лијепо умјели да
причају. Милош Перов је био и политичар, а у Србију је прешао
деведестих година XIX вијека.
Годину дана касније објавио је рад: "Црна Гора, њен значај и
њена племена" – Гласник Географског друштва, св. XIV, Београд,
1928, стр. 1-11. У раду говори о српској националној припадности
Црногораца. Црна Гора је по њему била збег најотпорнијих Срба. У
свом дјелу "Десетогодишњица уједињења Србије и Црне Горе",
Братство, књига XXIII, Београд, 1929. Томић је написао да је српски
народ у Црној Гори и Србији не само један исти, но то је велика народна
породица, док је уједињење лако завршено само због националне
свијести и српског осјећања Црногораца. Свакако, као поборник једне
политичке и државне идеје, он је у раду заступао ставове у прилог
уједињењу.
Светозар Томић је 1930. године постављен у Државни савјет, а са
положаја члана Државног савјета, 1932. године именован је за сенатора,
а 1938-ме изабран за потпредседника Сената. Са службом у Сенату
завршава за његова чиновничка каријера. На састанцима Сената је
такође је истицао српску националну припадност Црногораца. 41
Као сенатор објавио је: "Са пута југословенских
парламентараца по Пољској", Етнографско историске сличице,
Београд, 1935. Међу 13 махом мањих информативних чланака о
Дурмитору је и чланак Светозара Томића у књизи "Дурмитор његове
љепоте и природно богатство". Издање књижаре Каваја. Никшић
1935. Следеће године излази из штампе: Елбасан, монографија
Елбасана и његове околине. – Гласник Географског друштва, св.
XXII, Београд, 1936, стр. 44-49. Светозар Томић и др Милош
Дробњаковић су објавили фермане и млетачке повеље ускочкој
породици Дробњаковић: "Списак фермана и повеља породице
Дробњак из Рисна" – Братство, књ. XXIX, Београд, 1938. Следећи је
рад обима 12 страна: Један поглед на погребне народне обичаје, Братство, књ. XXX, Београд, 1939. Потом: "Једне ми крви", "Крв
није вода", "Лијепи наш говор". – Братство, књ. XXXII, Београд,
1941.
Светозар Томић је био члан многих научних и културних
друштава: Српског географског друштва, Друштва Светог Саве, Српске
41

Стенографске белешке Сената Краљевине Југославије, редован сазив за 1935/36
годину, Београд, 1937.
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књижевне задруге. Био је потпредсједник, па предсједник
Југословенског Црвеног крста. По оснивању Етнографског института
при Српској академији наука 1947. године изабран је за члана Научног
савјета овог Института. Осим већ поменутих радова о Пиви и Бањанима
објављује рад: Преци Вукови - Гласник Етнографског института
САН, I, св. 1-2, Београд, 1952, стр. 381-384, и Из реферата на рад Ј.
Вукомановића "Крпље у Старој Црној Гори" – Гласник
Етнографског института САН, I, 1-2, Београд, 1952, стр. 519-520. 42
Значајан је његов необјављени рукопис Постанак и организација
племена Дробњака. Дробњаци су према Светозару Томићу чисто
српско племе, без икакве туђе примесе и очували су необично чистоту
језика и чистоту народних обичаја. Горштаци су, високи, лепо развијени, потпуно здрави и бистри људи.
Написао је и значајне одреднице у Енциклопедији СрпскоХрватско-Словеначкој, Београд, 1929.
Светозар Томић, ученик и сарадник Јована Цвијића, на овај начин
се сврстао у ред најпознатијих истраживача народног живота и обичаја
у првој половини XX вијека. Његове књиге су незамјенљиво
свједочанство начина живота с краја XIX и почетка XX вијека.
Умро је 21. маја 1954. године у Београду, гдје је и сахрањен.

42

Петар Шобајић, Радови Светозара Томића, Гласник Етнографског института Српске
академије наука, књига II-III, 1953-1954, Београд, 1957, стр. 932.
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СВЕТОЗАР ТОМИЋ – НАЦИОНАЛНИ РАДНИК,
ДРЖАВНИК И НАУЧНИК

Резиме
Светозар Томић је био један од главних сарадника Јована
Цвијића. Својим радом се сврстао у ред најпознатијих истраживача
народног живота и обичаја у првој половини XX вијека. Његове књиге
су незамјенљиво свједочанство начина живота с краја XIX и почетка XX
вијека. Једна од најистакнутијих личности српске културе, просвјете и
науке. На жалост ово његово дјело још увијек није свестрано проучено,
научно истражено и оцијењено, нити је добило монографију коју
заслужује, нити је он добио мјесто које му у нашој култури и науци
припада. Његова улога у Првом свјетском рату била је изузетно важна и
имао је огромне заслуге за стварање заједничке државе. Био је и један
од најбољих српских просвјетних радника. Као професор радио је у
Скопљу, Битољу, Солуну и Београду. Високо образовање је стекао код
универзитетских професора светског угледа. Своју стручну дјелатност
је отпочео у вријеме кад су географска и њој сродне науке биле у
свијету прилично утемељене. Своје књиге је написао углавном на
основу вишегодишњих теренских посматрања која се изузетно цијене у
географији. Сакупио је вредније податке и дао стручна географска и
историјска тумачења.
Кључне ријечи: Светозар Томић, просвјета, наука, географија,
Скопље, Битољ, Солун, Београд, Дробњак, Пива.
Жарко Лековић
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SVETOZAR TOMIC - NATIONAL WORKER,
STATESMAN AND SCIENTIST

Summary
Svetozar Tomic has been one of the major contributors John Cvijic.
Their work became one of the most famous researchers of folk life and
customs in the first half of the twentieth century. His books are an
irreplaceable witness to the way of life of the late nineteenth and early
twentieth century. One of the most prominent figures of Serbian culture,
education and science. Unfortunately this his work has not yet been
thoroughly studied, scientifically researched and evaluated, nor received a
monograph that he deserves and that he got his place in our culture and
science belongs. His role in the First World War was very important and had
a tremendous credit for creating a common state. He was one of the best
Serbian educators. As a professor, he worked in Skopje, Bitola, Thessaloniki
and Belgrade. Higher education is gained by academics of international
reputation. His professional activity started at the time of her geographical
and related sciences in the world was pretty well established. His book is
written mainly based on several years of field observations that are highly
appreciated in geography. He collected valuable data and provided expert
geographic and historical interpretation.
Keywords: Svetozar Tomic, education, science, geography, Skopje,
Bitola, Thessaloniki, Belgrade, Drobnjak.

Zarko Leković
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ЈЕДАН ОСВРТ НА ПИСАЊЕ ТОМИЋА И
ЛУБУРИЋА О СТРУКТУРИ НАЈСТАРИЈЕГ
СТАНОВНИШТВА У ДРОБЊАКУ

Ко се на било који начин дотиче прошлости Дробњака – два
аутора су незаобилазна: Светозар Томић и Андрија Лубурић. Обојица
су били сарадници Јована Цвијића и по његовом налогу, и уз његов
лични надзор, истраживали су прошлост Дробњака, сваки на свој
начин. Томић је првенствено широко образован и ангажован
национални радник и политичар. Али, бавио се и етнографским
карактеристикама и прошлошћу завичајног Дробњака, а касније и
других српских племена и области. Већ на почетку каријере Томић
истражује родни крај и 1902. године објављује своје познато дјело
„Дробњак – антропогеографска испитивања“. Истраживање Дробњака
наставља пред крај живота, али ће резултати тих истраживања остати
необјављени у његовој заоставштини. Андрија Лубурић се дуго
година бавио прошлошћу херцеговачких и црногорских крајева, а
највише се посветио Дробњаку. Мада се истраживањем Дробњака
почео бавити одмах послије Балканских ратова, Лубурић је своје
најзначајније дјело „Дробњаци – племе у Херцеговини“ објавио тек
1930. године.
У овом прилогу размотрићемо шта су ова двојица познатих
аутора писала о поријеклу најстаријег становништва у Дробњаку, уз
посебан осврт на вријеме формирања тога познатог херцеговачког и
црногорског племена.
Позивајући се на предање „које се свуда по Дробњаку једнако
прича“, Светозар Томић каже да се „почетком XVI вијека доселило у
Дробњак пет повећих породичних задруга из Бањана, које су међу
собом биле у неком далеком сродству. То сведочи једна иста слава. То
су породице: Вуловићи, Ђурђићи, Косорићи, Томићи и Церовићи. Ну,
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ове породице нису староседеоци ни Рудина, него су се и ту доселиле
из Босне... После доласка тих пет породица, племе се почело све више
и више намножавати, нешто прираштајем, а много више досељавањем...“ Затим Томић каже да је друга група породица по досељењу
нешто млађа од оних првих, а то су: Караџићи, који су по њему стигли
из Бањана или Васојевића, Абазовићи и Јакшићи, опет из Бањана,
касније стижу Калабићи, такође из Бањана, и на крају Пејановићи из
Црмнице. „Од ових десет породица, може се са пуно уверења рећи да
је постало цело данашње дробњачко становништво“, закључује на
крају Светозар Томић.1
А ко су старинци према Томићу? С тим у вези он каже: „Како је
Дробњак место планинско, а још са свију страна затворено планинским венцима, који су зими непроходни, то о њ се нико није
отимао, па можда није било ни насељено или ако је било врло слабо
до досељења данашњег становништва. Зна се само да су неки КричиКричкови држали Језера до Пометеника на Ивици, а одатле до Крнова,
Корито Дробњачко слабо је било насељено. Ту се помињу крајем 14.
века Дробњаци, поносници, који су на коњима преносили робу-еспап
дубровачких трговаца у Србију. По планинама пак Дробњачким:
Ивици и Дурмитору били су бањски катуни, куд су Бањани сваког
лета издизали... Сталног становништва није било до само четири куће
у целом Дробњаку, када су се преци данашњих Дробњака доселили.
Те су породице Милашиновићи на Превишу, Џукићи на Кутњој Њиви,
Курепи у Тушини и Вуковићи-Мољевићи на Добрим Селима...“ 2
Лубурић прихвата Томићеве тезе о насељавању и те новопридошле становнике, који су по Томићу почели стизати на подручје
потоњег Дробњака почетком 16. вијека, назива племеном Новљани.
Међутим, обилазећи терен наилази на породична предања старијих
дробњачких братстава, те тако долази до закључка да велики број
његових саговорника веже своју породичну традицији за вријеме
прије Косова, а неки чак и за вријеме прве српске државе Зете. Пошто
се и даље чврсто држи Томићеве тврдње да су најстарији насељеници
Дробњака Церовићи, Косорићи, Томићи и други, Лубурић – да би у
најстарије становнике Дробњака уклопио и остала стара братства –
изводи закључак да су Новљани дошли много раније, чак у VIII
вијеку. 3 Тако је настала његова теорија да су Дробњаци у ствари
Новљани, који су се као племе формирали негдје у Босни. Ову
Лубурићеву тврдњу цитирају, поред писаца породичних родослова, и

1

Томић 2000, 439.
Томић 2000, 436.
3
Лубурић 1999, 9.
2

300

... становништва у Дробњаку

Томаш Ћоровић

озбиљнији аутори који се у својим дјелима дотичу историје Дробњака,
истина најчешће спорадично.
Просто је невјероватно да са овом историјском заблудом готово
нико није полемисао иако је Лубурићево дјело „Дробњаци – племе у
Херцеговини“ изашло из штампе прије више од 80 година. Тек у
новије вријеме то је учинио Богумил Храбак.4 Основно питање које се
поставља јесте: Шта је било на подручју Дробњака до XVI вијека и
како се формирала етничка база племена?
Ова област је била насељена још у праисторијско доба, а бројни
тумули о томе свједоче. Њих има у селима Превишу, Дубровску,
Пошћењу, Придворици. Градина Гаврилова греда, недалико од села
Косорића, представља jeднo oд најзначајнијих праисторијских
градина, коју стручњаци везују за бронзано доба. О боравку Римљана
на овим просторима такође има разних трагова, остатака у
споменцима и топонимима. Најзначајнији споменик је мост на ријеци
Буковици у Шавнику, за који се вјерује да је из римског доба. Кричи
су потомци неког илирског племена које је тада насељавало подручје
данашњег Дробњака. Словенски досељеници почели су да стижу у ове
крајеве још у VIII или IX вијеку, и то прво у кањоне ријека у сливу
Комарнице и Буковице, потискујући старосједиоце према сјеверу. О
сукобу између старосједилаца Крича и досељеника у народу су остале
многе легенде. Не зна се временски колико су ти окршаји трајали, али
су се Кричи постепено повлачили према планинском платоу
Сињавине5 и даље према ријеци Тари да би временом скроз нестали:
дио се одселио преко Таре, а дио се свакако асимиловао.
Познато је да су у раном средњем вијеку Власи - сточари
напуштали подручја Македоније, Рашке и Косова и кретали се према
данашњој Херцеговини бјежећи од феудализације, која њиховом
начину живота није погодовала 6. У планини Војнику и данас има
топоним Влашка кућишта, а у планини Студеној налази се катун
Бобан, што указује на трагове тих раних сточара на подручју
Дробњака. Силаском босанске државе према мору у доба Твртка
Првог, у другој половини XIV вијека, покреће се и народ из Босне
према крајевима данашње Херцеговине, Црне Горе и Далмације. То се
посебно постиче у доба владавине Косача, када се политички
заокружује територија Херцеговине, које данас означавамо као Стара
Херцеговина. Ојачано овим миграцијама, словенско становништво на
подручју данашњег Дробњака успјеће да коначно потисне
старосједиоце Криче преко ријеке Таре. То се збива прије Косовске
4

Храбак 1997, 139–172; Храбак 2003, 97–129.

5

Томовић 2005, 45
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битке, на којој Дробњаци, према предању, учествују под командом
војводе Ђурјана Косовчића у одреду босанског војводе Влатка
Вуковића.
Данас је добро је познато да су се племена у Херцеговини и
Црној Гори коначно формирала током првих вјекова турске
владавине. Стога је и прича о Новљанима као племену из VIII вијека
апсурдна. Jош је Константин Јиречек изнио трврдњу да су племена
настајала од више катуна, 7 а катуни су били друштвено-економске
скупине сточарског становништва, различите бројности, најчешће
родбински повезане. Када су дробњачки катуни извојевали побједу
над Кричима и потисли их преко Таре, они су заузели територију
Језера и Сињавину. Пошто су обезбиједили велике пашњаке и
сјенокосе за своја стада, тј. простор за љетне боравиште, могли су се
усталилити у кањонима Комарнице и Таре, гдје су засновали своја
зимска станишта. Заокружена природна цјелина Дробњачке вале
окупила је више катуна, који су се наслањали једни на други
стварајући присне односе. Тако су се постепено стапали у једну ширу
заједницу – племе, како ће се таква заједница касније назвати.
Прво помињање имена Дробњака потиче из 1285. године8.
Могуће је да су Дробњаци једно од првих заокружених племена у
Источној Херцеговини, а можда и шире.9 Они су имали још једну
значајну предиспозицију за формирање племена: налазили су се на
главном караванском путу који је водио од Дубровника, Требиња и
Никшића, односно Котора и Рисна, према долини Лима и даље према
Рашкој, Скопљу и Цариграду. На подручју од Приморја до Лима
(манастира Милешеве) дробњачки крамари су били главни
организатори караванског превоза („поноса“) робе10. Они су
преузимали велике пошиљке робе, највише из Дубровника, а чланови
њихових катунских заједница били су главни „поносници“, односно
пратиоци каравана. Дионица пута од Никшића до Милешеве била је
најтежа на цијелом караванском путу јер требало је савладати кањоне
Комарнице и Таре, те сњегопадне висоравни Крново, Језера и
Сињавину. То је био веома ризичан, одговаран, али и уносан посао,
тако да се значајан број дробњачкиј „поносника“ и крамара богатио и
везивао за ову врсту посла, а самим тим и за ово подручје.
Свједочанства о животу из тог времена несумљиво представљају
некрополе, стећци код цркве у селу Пошћењу и у селима Зуква, Баре
Жугића, Новаковићи и на катуну Студена.
7
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Сматрам да се овдје крије и настанак имена Дробњак. Од грчке
ријечи дромос („пут“) настала је властита именица Дромњак, са
значењем „путовођа“, „онај који се бави путовањем као својом
професијом“.
Интересантно је послушати шта каже предање које је сачувано
код већине старих дробњачких породица. Стара породица Србљановић са Зукве, сеоцета над кањоном Буковице, чува у свом
породичном предању причу да је неки њихов далеки предак
„заслужио повељу краља Вукашина којом је постао господар великог
имања што се простирало од ријеке Буковице до Смољана у врх
Сињавине“. Oва легенда има основа када се зна да је Маричка битка
омела краља Вукашина да заједно са Ђурђем Балшићем нападне
Николу Алтомановића управо са дробњачке стране. 11 Нa ову причу
наслањају се предања у породицама Струњаш и Томић из Тимара, које
су огранци Србљановића. Пишући о свом братству, Драгутин
Струњаш каже да су њихови преци Савићи 12 били велико братство и
да су заузели Сињавину од Крича; бавили су се сточарством и били
заштитници трговачких каравана код војводе Момчила, који је држао
прелаз на Тари испод Пиликтора. Код породице Томић из Тимара,
чији су коријени такође везани за Савиће, чува се предање да су „са
девет сабаља били у Косовској бици“. Потврда да се овдје ради о
старом братству јесте и велика некропола стећака у селу Зукви,
матичном селу ових Томића. Батрић Бадњар у књизи „Барњарско
предање“ биљежи преткосовске догађаје сачуване у причи те старе
породице из Тепаца.
На Пошћењу, Дужима или код исељених Косовчића у Самобору
једнако се чује прича о војводи Ђурјану, који је водио Дробњаке у
Косовски бој. Он је у повратку довео лијепу Грлицу, удову косовског
јунака Мусића Стевана, за свог остарјелог брата Јока. Код пошћењске
цркве, која је била вјековима саборни храм за дробњачко племе,
налази се богата некропола стећака. Oчито је да су на том мјесту
сахрањиване племенске старјешине још прије доласка Турака.
Тврдња Светозара Томића дa је Дробњак до XVI вијека био
само спорадично насељен – неодржива је. Томићеву тврдњу, поред
свега наведеног, демантује и турски катастарски попис (дефтер)
Херцеговачког санџака из 1477. године. 13 Према том дефтеру у нахији
Комарница било 18 џемата (а то су заправо катуни) са 641
домаћинством. У њему се за нахију Комарница још каже да је „држе је
војнуци“. То значи да су Дробњаци у новој држави имали статус
11
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резервног војног састава, који је у случају нових ратних похода имао
обавезу да иде у рат.
Турци су настајали да што више слободних и мобилних
сточарских заједница вежу за земљу гдјегод је било услова за
земљорадњу, нарочито у опустошеним областима. Тако су стварани
тимари – посједи турских спахија, на којима је раја давала дажбине у
натури (пољопривредним производима). Спахије су чиниле окосницу
турске војске, и то коњице, која им је била неопходна за нова освајања
и одржавање скоро заузетих територија. Када су загосподарили
нашим просторима, Турци су видјели да је, с обзиром на природне
могућности, Дробњак недовољно насељен и настоје да га што више
населе новим становништвом. Тада настаје масовније досељавање у
Дробњак. То је она сеоба на почетку XVI вијека коју помиње Светозар
Томић. Заправо, досељеници су тада плански насељени, највише на
рубовима племена, гдје је тада било слободног простора.
Лубурићева тврдња да „Новљани и данас чине у Дробњаку
скоро половину целокупног становништва“, те да „сада у Дробњаку
има 112 новљанских породица (родова)“, које „броје 1.022 куће“, 14
заслужује да буде темељно преиспитана. Пођимо прво од Косорића,
којих данас нема у Дробњаку. Њихови потомци се данас презивају
Срдановићи, Недићи или Стојановићи-Лијовићи. Церовићи се у
Дробњаку нијесу дијелили, остали су јединствени и једно од
најбројнијих братстава. Братство Томића чине, поред матичне
породице, у Дробњаку још: Сератлићи, Јегдићи и Ђедовићи. Од
Вуловића, којих данас има само једна кућа, потичу сљедеће породице:
Шћепановићи, Зорићи, Кекићи, Јефтићи, Шобићи, Гујићи, Беговићи,
Гордијанићи, Јованићи, Ђерковићи и Жугићи. Ђурђићи су се
разгранали на Крстајиће, Касалице, Јањиће, Андесилиће, Гогиће,
Ласице, Шаровиће и Јанковиће. То је данас бројно становништво, али
не више од 29 презимена.
Да видимо ко су данас потомци старосједилаца, оних које су
Новљани затекли у Дробњаку, а које Лубурић такође сврстава у
Новљане. Пођимо од најбројнијих – од Косовчића. Њих је 27
презимена у братству почев од Абазовића, Грбовића, Маловића,
Ћеранића, Вилотијевића. Матична су им села Пошћење и Дужи, а
живе још на Дубровску, Боану, Жабљаку, Врточ Пољу, Пошћенском
Крају и Мотичком Гају. На Дужима су још старосједилачке породице
Џукићи, Лалићи и Дринчићи, а на Дубровску Ђурђићи-Ћутовићи.
У Придворици је некада живјело братство Мандић. То презиме
данас нико не користи, а њихово бројно потомство чине сљедеће
14
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породице: Јауковићи, Параушићи, Делићи, Шаулићи, Јакшићи,
Остојићи, Дурковићи и Даниловићи. Поред матичног села Придворице, живе широм Дробњака, у Комарници, Буковици, Јунча Долу,
Врелима и Зарудиновачи.
У Бијелој је некада живјело братство Милошевићи. Они су
насељавали Доњу Бијелу, односно село Милошевиће. Од њих су
Кнежевићи (једино они данас живе на огњишту предака), Радовићи
(живе такође у Доњој Бијелој), Илићи, Ђуровићи, Чупићи, Јакићи и
Вемићи. Према породичном предању у старосједилачке породице у
Бијелој спада и породица Вућић.
У Превишу од старих породица живе Милашиновићи и
Кујунџићи. Огранак Кујунџића су Ружићи.
У Комарници су од старог братства Милутиновића-Никитовићи,
а на Језерима живи њихова грана Кавеџићи. Од Милутиновића је и
породица Мотике, односно Вуковићи који су данас настањени у
Мотичком Гају.
У Тушињи од давнина живи породица Куреп-Перовић. Старосједилачке породице су такође Чуровићи и Ђуришићи.
Смоловићи и Петрушићи припадају једном братству. Смоловићи су остали у матичном селу Слатини. Петрушићи данас живе на
Сеоцима и Стругу. Требало би да су старосједиоци, мада они своје
поријекло везују за касније ускочко досељавање.
Дедејићи су старинци који су насељавали село Добриловину.
Почетком XIX вијека они су се попели на Језерску површ, на сјеверозападни дио према ријеци Тари. Данас су они, као матично братство, у
засеоцима Зауглини и Рамовом Ждријелу, а њихови су огранци
Раонићи, Калпачине и Благојевићи у Врелима. Од ове породице су и
Јелићи, који живе на Барама, као и Микићи који су у Сировцу, а и
Шпањевићи у Палежу код Жабљака.
На Зукви је од давнина живјела породица Србљановић, која је
средином XX вијека полако нестала из Дробњака. Огранци те
породице јесу Томићи из Тимара, Струњаши, Сарићи и Усовићи.
На Слатини су Кандићи, који према слави и преслави такође
припадају старинцима, а према предању потичу од одиве
Србљановића.
На Мљетичку или Загуљу, како се некад звало то село, живјело
је братство Златнопојасевићи. Њихови потомци су Шушићи, који ту и
данас или у Буковици живе. У Шаранцима су од њих Шљиванчани,
Јегдићи, Кекери, Вукићевићи и Булићи.
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На Мокром је некада живјело братство Калабићи. Њихови
потомци су данас Полексићи, Пилетићи, Радоњићи и Китаљевићи.
Село Тепца је од давнина било насељено. Постоји предање да су
они живјели на подручју данашњих села Нинковића и Врела, гдје је
био легендарни Момчилов град, на самом улазу у кањон Таре испод
планине Пирлитора. Ту је била и важна постаја на караванском путу
који је ишао од Приморја, па преко Таре ка Пљевљима и Рашкој.
Доласком Турака српско становништво се постепено повлачило у
кањон ријеке Таре формирајући данашње село Тепца. То су данашње
породице Бадњари (и њихови огранци Јоловићи, Џабасани и
Потураковићи), Нинковићи (то су породице Обрадовићи, Петковићи,
Божовићи, Милићевићи), затим старо братство Беовљани, од којих су
данашњи Лаушевићи, Ћетковићи, Вујичићи, Марићи, Голубовићи и
Јововићи. Укупно 15 данашњих тепачких породица потомци су
старосједилаца, што чини већину тог села.
У то вријеме била су вјероватно насељена и сва данашња села у
кањонима ријека: Петњица, Сировац, Косорићи, Крња Јела,
Брајковача, Врела, али су њихови становници из тог времена нестали,
одселили се у току вјекова који су услиједили. На њихово мјесто
дошли су други: у Петњицу су стигли Караџићи, у Сировац Ускоци, у
Врела Јакшићи из Придворице, у Крњу Јелу Морачани, а у Брајковачи
Криче ће замијенити Шаранци.
Данас је то укупно 97 братстава или породица које имају
старосједилачко поријекло.
Шта је заправо старосједилачко поријекло? Оно се везује за
становништво које је на подручју Дробњака постојало и прије
Косовског боја, а у сваком случају прије доласка Турака. То су
потомци оних катунских заједница од којих се формирало језгро
дробњачког племена.
Турски дефтер Херецеговачког санџака из 1477. године
представља недвосмислену потврду бројности тог становништва у
нахији Комарници, која се подудара са подручјем потоњег племена
Дробњака. На основу постојећих назива и усмене традиције данас
можемо идентификовати нека насеља из наведеног турског дефтера15.
Комарница се у дефтеру помиње као зимско станиште пет катуна.
Вјероватно су то данашња села у Дробњачкој Вали: Пошћење,
Придворица, Петњица, Превиш и село Комарница. Зајеље из дефтера
вјероватно је Загуље, данашње село Мљетичак. Подпећине из дефтера
можда су данашња Тепца. Тара из дефтера вјероватно је данашња
Добриловина. Бијела и Буковица из дефтера сигурно су данашња
15
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насеља са истим именом. Пољана из дефтера можда су данашња
насеља Косорићи или Слатина. На основу тога да се закључити да је
подручје данашњег Дробњака – од Крнова, ријеке Комарнице и њених
притка па до ријеке Таре – било насељено. Према распореду џемата
(катуна) у наведеном дефтеру да се закључити да су стална насеља
овог сточарског становништва била у Дробњачкој Вали, у кањонима
притока ријеке Пиве и у кањону Таре, док су му љетна станишта на
висоравни Језера, Студеној и Лоли. Ти становници нахије Комарница
могу се, са данашњег гледишта, сматрати оснивачима дробњачког
племена, а њихови потомци могу се сматрати старосједиоцима у
племену.
О Дробњацима као војницима који ратују у турској војсци већ
почетком XVI вијека на ратиштима у Азији има потврда и у предању
породица из села Пошћења и Дужи, потомака Косовчића, као и код
њихових исељених сродника у селу Самобору код Гацка. Легенду је
записао Милош Слијепчевић у својој монографији о Самобору. 16
Подручје нахије Комарница може се већ на почетку турске
власти сматрати заокруженом заједницом, језгром племена Дробњака.
Као већ чврста огранизација, она ће убудуће прихватати и веће групе
усељеника, као што су Новљани, без неких потреса. Према изворима
из Венеције племе Дробњак почетком XVI вијека броји око 1.500
домаћинстава.17 То је несумњиво посљедица досељавање Новљана,
који очито нијесу били мала скупина, као и природног прираштаја, а
можда су Турци новом територијализацијом тог простора проширили
племенске границе Дртобњака.
И касније ће се у Дробњак усељавати веће скупине
становништва, као што су Шаранци или Ускоци (Требјешани).
Андрија Лубурић разликује у становништву Дробњака, поред
Новљана, још и Ускоке и Усељенике, што су, по њему, три различите
групације Дробњака по поријеклу. Од усељеничких породица у
Дробњаку неке ће врло брзо имати доминатне улоге у племену, као на
примјер Караџићи, који ће стићи из Васојевића око 1640. године.
Оваквом отвореношћу Дробњак је одржавао своју виталност и
првенство у српском роду.
На крају − да резимирамо. Дробњаци нијесу никакво племе
Новљани, поготово не племе које је претходно формирано негдје у
Босни. Дробњак је планинско подручје између Лоле, Војника,
Дурмитора и Сињавине које су запосјеле сточарске катунске заједнице
прије Косовског боја, у сваком случају прије доласка Турака. Од тог
16
17
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сточарског становништва, које се овдје задржало и учврстило,
временом је постао Дробњак као организована племенска заједница.
Потомци тог сточарског становништва данас се називају старосједиоцима у Дробњаку. Сви остали који су у сљедећим вјековима
усељавали такође су Дробњаци, али се они могу дијелити према
начину како су долазили: појединачно или организовано у групама. У
сваком случају, веома брзо уклапали су се у нову средину и кроз
вјекове који су наступали заједно са старосједиоцима стварали су
дробњачку историју, која је по Нићифору Дучићу „један крвави еп.“

Sumarry
The paper provides a critical review of almost a century old thesis on
the origin of the inhabitants of tribal territory called Drobnjak in today
Montenegro (used to be part of Herzegovina-known as Old Herzegovina),
written by ethnologists Svetozar Tomić and Andrija Luburić. Tomić
opinion that Drobnjak territory to the 16th century was inhabited
sporadically, today is unsustainable. Turkish tax records (Defters) of the
Herzegovina sancak from 1477, that was not available to the scientific
community at the time Tomić was writing about Drobnjak territory, clearly
denies Tomic's claim.
Luburić accepts Tomić's thesis about settling of the territory called
Drobnjak, calling the settlers tribe of Novljani. In Tomić view, they began
to arrive in the area that was later called Drobnjak in the early 16th century.
According to old tribal tradition, their origin dates back to medieval time,
before the Battle of Kosovo in 1389. Since he sticks to Tomić's opinion that
the oldest settlers of Drobnjak territory are Cerović, Kosorić, Tomić and
some other tribes, Luburić concludes that tribe of Novljani had come much
earlier on the territory of Drobnjak, eaven in the 8th century. This led to the
conclusion that the Drobnjak tribe is the member of the Novljani tribe, that
was formed in central Bosnia. This Luburić statement, although
scientificlly unfounded, has become widely accepted.
The paper argues that Drobnjak tribe don’t belong to the tribe of
Novljani, especially not to a tribe that was prevously formed somewhere in
Bosnia. Drobnjak is a territory between the Lola, Vojnik, Durmitor and
Sinjavina mountains, settled by livestock community before the Battle of
Kosovo, in any event prior to the arrival of the Turks. This livestock
population which remained on that territory, eventually formed Drobnjak
as an organized tribal community, which will in later centuries receive new
arrivals.
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ДУРМИТОР КАО ЈЕДИНСТВЕНА МОРФОЛОШКОТУРИСТИЧКА ЦЈЕЛИНА ЦРНЕ ГОРЕ

Дурмитор као морфолошко-туристичка цјелина својом атрактивношћу достиже европске и свјетске размјере и зато има, или би
требао да има посебно мјесто у развоју црногорског туризма. Стога смо
га овдје сагледали тако што смо прво туристички вредновали његов
високопланински свод, а потом Језерску и Пивску површ са изабраним
локалитетима, који могу бити у финкцији одрживог развоја више врста
туризма. Сем тога, укратко смо се осврнули и на кањоне (Тару и Пиву)
и спелеолошке појаве као морфолошко-туристичке потенцијале
заступљене на овој јединственој планинској цјелини не само у
еколошкој држави Црној Гори.
Кључне ријечи: Дурмитор, морфолошко-туристички потенцијали, туристичко вредновање, одрживи туризам.
Циљ и резултати истраживања
У тексту који слиједи разматрамо, као што се из наслова рада
види, Дурмитор као јединствен морфолошко-туристички комплекс,
какав се не среће нигдје другдје у Црној Гори, па ни изван ње.
Разматрамо га, у ствари, тако што прво указујемо на могућности које он
посједује на плану одрживог развоја више врста туризма. Кад је, на
пимјер, о зимско-спортском туризму ријеч пошли смо од научно истраживчких резултата добијених путем теренских истраживања с
једне, и коришћењем топографских карата размјера 1:25000 и 1:50000, с
друге стране (Жабљак 1, 2, 3, 4; Гацко 2, 3, 4; Пљевља 3, 4)1.Ти
резултати се, опет, односе на готово све релевантне елементе туристичке валоризације - издвојене у табеларном прегледу и обрађене за
изабране морфолошке локалитете Дурмитора. Ево тог прегледа:
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Табела 1. Изабрани елементи туристичке валоризације морфолошких
локалитета Дурмитора
Дурмитор и
површи са
локалитетима

Апсолутна
висина

Висинска
разлика

Дужина у
метрима2

Експозиција

Просјечан
угао
нагиба у
степенима

1

2

3

4

5

6

ДУРМИТОР
Савин Кук

1.520-2.313

793

2.950

ИСИ

18

Карлица

1.890-2.000

110

725

СИ

9

Локвице

1.700-2.200

500

2.287

ССИ

13

М.Штуоц

1.600-1.953

353

1.604

ЈИ

13

В.Штуоц

1.700-2.100

400

1.818

СЗ

13

ЈЕЗЕРСКА ПОВРШ
Петрова
страна

1.420-1.520

100

666

ЈИ

9

Јаворовача

1.440-1.529

89

468

СИ

11

ПИВСКА ПЛАНИНА (ПОВРШ)
Урљај

1.450-1.771

321

2.502

СЗ

6

Јокановића
Урљај

1.450-1.702

252

1.593

СЗ

7

Полазећи, дакле, од резултата изложених у наведеном прегледу, и
од нашег ранијег проучавања ове проблематике (Касалица, 1988. и
2009), ми ћемо у овом раду сажето и на прегледан начин, коментарисати
морфолошко-туристичке потенцијале заступљене у јединственом
високопланинском своду Дурмитора, затим, на Језерској и Пивској
површи и у кањонима Таре и Пиве.
1. Јединствен високопланински свод Дурмитора
и његови морфолошко-туристички
потенцијали
Планински појас Дурмитора доминира у границама између 1.450
(површи) и 2.522м (највиши врх), те према томе припада групи високих
планина некадашње СФР Југославије. Рељеф му је степиначастог
изгледа, знатно вертикално развијен и веома динамичан са мноштвом
разноликих морфолошких елемената изванредно уклопљених у његову
цјеловиту природу. Та природа, својим изгледом и висином пружа
повољне услове за рекреативну, рекреативно-спортску и спортскоманифестациону функцију одрживог туристичког развоја. Упознајмо те
услове и укажимо на њихове главне особености.
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Цјеловит комплекс масва има садржајно богату структуру у којој
бројни врхови окомитих и кречњачких литица високо наткриљују још
бројније ерозионе продоре развијене у свим могућим правцима. Ова
околност примјетно упућује на закључак, да један, не баш мали дио
планинске масе, има ограничене услове за несметан развој неких,
напријед истакнутих функција. Ријеч је, прије свега, о морфолошком
склопу, којег на јужним, југозападним и западним експозицијама
одликује, умјесто континуелних нагиба, присуство механичких
препрека на краћим и дужим дистанцама. Тај склоп је, у ствари, саздан
од планинских висова (Бандијерна - 2.409м, Увита греда - 2. 199м,
Седлена греда - 2.227м, Вјетрена брда – 2.178м, Штит - 2.236м, Боботов
кук - 2.522м, Планиница - 2.330м, Пруташ - 2.393м, Лојаник - 2.091м и
Бољске греде - 2.091м), међусобно размјештених између циркова
(Сурутка, Добри до, Шкрка и Тодоров до), од којих само Добри до има
релативно повољне топографске могућности (али не и положај и још
неке релевантне елементе туристичке валоризације) за развој зимскоспортског туризма. Овај локалитет, удаљен 11,5км од Жабљака у правцу
југозапада, располаже потенцијалним падинама (чија денивелација
износи 390м) које су експониране ка западу и југозападу под углом од
10°. Насупрот томе, у структури издвојених висова доминирају моћне
партије масивног кречњака, пирамидасто обликоване до висине од
преко двије хиљаде метара и једино погодне са становишта туристичке
експлоатације за планинарење, алпинизам, спелеотуризам и успостављање бројних туристичких маршрута излетничког и планинарског
карактера. Такве њихове особине запазио је својевремено Ј. Цвијић
истичићи да је са највише скупине планинских врхова тј. са Боботовог
кука, „хоризонт на све стране врло простран″ и да се, „јасно запажају и
тако далеке планине као што су Прењ и Чврсница на западу, Јахорина и
Романија на сјеверозападу, Ком и Проклетије на југоистоку и Јавор на
сјеверу.″ (Цвијић, 1899). Сем тога, у једном дијелу ове групе врхова,
или, пак, у њиховој близини, постоје спелеолошке појаве (пећине), које
се могу користити као склоништа за планинаре и алпинисте, и друге
посјетиоце, ових по много чему јединствених морфолошко-туристичких
цјелина. Ово, тим прије, што је већи дио планинског масива Дурмитора,
без сталних и повремених насеља, без етно и еко катуна, и без
планинских бивака, па у том случају објекти ове врсте одговарају
наведеној намјени, нарочито у условима неповољнијих временских
прилика које се овдје често јављају и у вријеме одвијања љетње
туристичке сезоне. Стога смо за такве потребе одабрали, рецимо,
Окапину у Зеленом виру, пећину са ледом испод Бандијерне у правцу
Сурутке и Увиту пећину у Увитој греди на Дурмитору. Додајмо томе,
даље, и чињеницу да морфолошко-туристички потенцијал на овој
страни планине чине и ови спелеолошки објекти: хоризонтална и до
100м дуга пећина Мила, која лежи у јужној непосредој подгорини
Седлене греде, на апсолутној висини од 1.820м, и Партизанска пећина
изграђена у источној суподини Седла, на висини од 1.780м, и развијена
у два нивоа, међусобно повезана комином и веома богата накитом.
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Њима, свакако, треба придружити и Јаму у Вјетреним брдима, која је
откривена и дијелом истражена од стране међународне спелеолошке
експедиције, „Дурмитор 85″ као најдубљи спелеолошки туристички
објекат на Балканском полуострву (897.5м истражена дубина). И најзад,
у овој морфолошко-туристичкој зони налази се и најдужи спелеолошки
објекат из ове групе у Црној Гори (јама на Обручинама - дуга 3.800 и
дубока 464м), дужи чак и од Липске пећине код Цетиња (3.460м). Зато
овај спелеолошки елдорадо (Вјетрена брда - удаљена од Жабљака у
правцу југозапада око 11.5км и положена крај саобраћајнице Жабљак Трса - Плужине) треба чим прије валоризовати и укључити у
туристичку понуду Дурмитора и Црне Горе (Касалица, 1988).
Преостали дио планинског масива, развијен на сјеверозападном
смјеру, поноси се високопланинским представницима (Шљеменом 2.445м, Савиним куком - 2.313м, Међедом - 2.217м, Рбатином - 2.401м и
В. Штуоцем - 2.104м), са чијих најистуренијих тачака пуца, такође,
поглед према далеком хоризонту. Уз то је, између ових представника,
феномен глацијалне ерозије формирао током плеистоцена уваласта
проширења, чија топографска површина, и поред присуства рецентних
микрооблика (сипари и сл.), одговара разноврсним видовима туристичког промета. Овдје је, прије свега, ријеч о локалитетима (Савин кук,
Карлица, Локвице, Велики и Мали Штуоц), који у односу на остале
геоморфолошке потенцијале Дурмитора имају најповољнији положај
према Жабљаку као прихватном центру посјетилаца с једне, и који се на
основу висинско-топографских одлика могу сматрати најрелевантнијим
за развој љетњих и зимско-спортских активности, с друге стране. Даље,
потенцијалне падине поменутих локалитета (дуге само на главним
трасама 9.384м и развучене на површини од око 460hа са денивелацијом
од 6.146м3) одликује просјечан угао нагиба топографске површине од 9
(Карлица), 13 (Локвице, Велики и Мали Штуоц) и 18° (Савин кук).
Одликују их и веома повољне сјеверне, сјевероисточне и сјеверозападне
експозиције, изузев М. Штуоца, чија површина највећим дијелом пада
према југу и југоистоку, тако да инсолација с једне, и дужина трајања са
квалитетом снијежног покривача, с друге стране, стоје, код ове просторне јединице, у обрнутој сразмјери.
Са претходно истакнутим се, међутим, не исцрпљују сва туристичка својства геоморфолошког потенцијала - карактеристичног за
планинске јединице на које се управо осврћемо. Та својства, у скромној
мјери посједују и Савина пећина испод Савиног кука (као склониште за
планинаре) и Водена пећина смјештена, такође, у источној подгорини
овог планинског врха, у једном прилично скровитом одсјеку, у коме је,
на висини од 1.550м изграђен систем двораница међусобно повезаних
сужењима и главним каналом дугим око 120 метара. За разлику од ових
објеката, Ледена пећина, рецимо, представља познати спелеолошки
мотив Дурмитора, обликован у локалитету Обла глава на апсолутној
висини од 2.160 метара. Од њеног главног улаза који, уосталом, и лежи
на поменутој висини, стиже се преко 40м дуге и стрме падине
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прекривене сњежаником, у главну пећинску дворану запосједнуту
леденим застором на дужини од 40 и ширини 20метара. Са овог, доста
неравног леденог постоља, напросто, „израњају″, такође, ледене фигуре
различитих димензија и таквог изгледа да су већ поодавно добиле своја
имена (Торзо, Мајка с дјететом, Престо и сл.), за сада позната само
ријетким посјетиоцима овог туристички, и не само туристички,
интересантног мотива. Чини се да би уређење приступне стазе, и стазе
за силазак до пећинске дворане, изложило Ледену пећину погледима
знатно већег броја посјетилаца од оног који се до сада евидентира на
природном раритету о коме је ријеч (Касалица и Љешевић, 2010).
Поред тога од особите важности за процват туризма у овом дијелу
Дурмитора јесте и могућност разноврстног допуњавања издвојених
локалитета са Језерском површи на којој се, поред осталог, налазе
питорексна села (нека, истина, већ мјестимично угрожена бесправном
градњом - обиљеженом непримјереним стиловима и материјалима
градње) и природни туристички потенцијали који немају премца на
разматраном простору, па и знатно шире (Црно, Вражје, Рибље и Барно
језеро, затим црнојезерачки флористички комплекс итд.). Уз то,
поменута површ посједује и друге природно-географске особености
(морфолошке, климатске, хидрографске и биогеографске), погодне за
усмјеравање готово свих видова туристичке градње - тог првог
предуслова туристичких кретања.
Када већ помињемо туристичку градњу укажимо на још једно
значајно питање. Наиме, чињеница да се проучавани локалитети налазе
у границама Националног парка, „Дурмитор″, а дјелимично и у
границама зона са посебним режимом заштите природе, обавезује на
специфичан однос према истраживаној природној основи квалитативних мотивских својстава. Тај однос подразумијева усклађивање
функција у потенцијалним просторним јединицама Парка, прије свега,
кроз њихову одговарајућу организацију. Добра организација просоторне
заштите Националног парка, "Дурмитор″ истовремено је гарант трајног
и успјешног развоја туризма. Колизиони односи и конфликти између
заштите природе и туризма могу настати у Парку, уколико се
туристичка инфраструктура не буде адекватно уклапала у амбијентални
оквир потенцијалних просторних јединица. Зато међусобна егзистенцијална зависност заштите природе и туризма у Националном парку,
„Дурмитор″ и на планини Дурмитор мора постати саставни дио будућег
цјеловитог концепта одрживог развоја.
2. Туристичко – морфолошки
потенцијали Језерске и Пивске површи
У низу морфолошко – туристичких потенцијала структурираних
на простору Дурмитора – површима, такође, припада значајно мјесто.
Припада, прије свега, стога што представљају прилично простране и
морфолошки погодне амбијенте за одрживи развој туризма – заснован
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на туристичкој валоризацији – том важном аспекту туризмолошких
истраживања. Но како су морфолошко – туристичка својства површи
најчешће секундаран елеменат њихове туристичке валоризације, то ће
нас, у наставку разматрања, два друга валоризациона елемента (положај
и удаљеност од туристичких и матичних центара) опредијелити ка
проучавању Језерске и Пивске површи преко којих води дурмиторски
саобраћајни правац са својим контрактивним краком који се код
Автовца везује за дубровачки туристички ток (Жабљак-Трса-ПлужинеАвтовац).
Дурмиторски туристички правац, само што од Косанице прође
изузетно атрактиван дио кањона Таре, ,,осваја″ Језерку површ – једну,
туристички сигурно највреднију, геоморфолошку цјелину ове врсте, не
само на простору сјеверне Црне Горе, већ и знатно шире. Њена
морфолошка основа, широко развучена у источној подгорини
Дурмитора, између долине Буковице и планине Сињајевине на
југоистоку и истоку и кањонске долине Таре на истоку и сјевероистоку,
располаже оним елементима туристичке валоризације који оптимално
одговарају просторној организацији туристичке инфраструктуре
(надморска висина од 1.302 – 1.589 м; дужина 22 и ширина 14 км;
денивелација, која на потенцијалним локалитетима какви су Питомине,
Јаворовача, Пилића под и Смрчево брдо износи 526 м; површина која на
потенцијалним падинама поменутих локалитета износи око 240 ха;
повољан положај не само према дурмиторском туристичком правцу и
Жабљаку као прихватном центру посјетилаца, него и према осталим
природним мотивима и локалитетима дурмиторског масива, те и
богаство хидрографских, биогеографских и осталих туристичких
мотива). Та инфраструктура би сјутра, знатно више него данас,
задовољила захтјеве свих оних облика туристичког промета чија се
рекреативна потреба разрјешава, углавном, дужим боравцима
(спортско-рекреативни, спортско-манифестациони, рекреативно-здравствени, спортско-риболовни, ловни, излетнички, викенд и сеоски
туризам). Наравно, задовољила би потребе и осталих, реално могућих
видова одрживог туризма на разматраној површи (пјешачење,
параглајдинг, кампинг туризам, планински бициклизам и породични и
еколошки туризам, те језерски, екскурзиони, културни, купалишни,
спелеотуризам, голф туризам итд.). Уосталом, и дугорочна концепција
развоја ове морфолошко-туристичке цјелине предвиђа да Жабљак са
комплементарним залеђем, израсте у моћан центар висококвалитетног
зимско-спортског и љетњег туризма, као и осталих видова одрживог
туризма, чији се развој мора усмјеравати уз строгу заштиту животне
средине, а нарочито аутентичних вриједности Националног парка
,,Дурмитор″.
За разлику од Језерске површи, која је, захваљујући мотивским
садржајима већ стекла туристичку репутацију, Пивска планина, по
укупним морфолошким особинама личи углавном на карстификовану
површ, формирану у западном дијелу Дурмитора, између кањонских
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долина Комарнице и Пиве с једне, и Сушице, с друге стране. Њене
морфолошке потенцијале чине релативно мањи висови (Планиница 1.566м, Вршићи - 1.654м, Бобетин врх - 1.774м, Велики врх - 1.721м,
Камена глава - 1.475м, Висока глава - 1.574м, Љељенак - 1.768м,
Јокановића Урљај - 1.702м, Урљај - 1.771м, Борјаница - 1.561м и др.),
распоређени од сјевера ка југу и обрађени флувио-крашким процесима
у кречњачко-доломитској маси средњег и горњег тријаса. Чине их,
дакако, и карстификоване увале (Бојати - 1.400м, Кнежевићи -1.400м,
Недајно - 1.439м, Шарићи - 1.400м, Барни до - 1.400м, Суводо - 1.400м,
Пирни до - 1.200м итд.) које су благо разбијене оним морфолошким
облицима (густом мрежом вртача), чија мотивска својства, сагледавана
у контексту осталих елемената туристичке валоризације (положај према
правцима туристичких кретања и матичним мјестима), одликује
ограничено атрактивно-рекреативно дејство. То, другим ријечима значи,
да ће се атрактивно-рекреативно дејство Пивске површи осјећати готово
једино, уз ужи и релативно шири просторни појас преко којег су
управљене саобраћајнице-успостављене између дурмиторског и
комарничко-пивског туристичког правца (Жабљак - Трса - Плужине и
Шавник - Дубровско - Рудинице). Како је ријеч о контрактивним
крацима дурмиторског туристичког тока, то их ваља оспособити за
ефикасније туристичко-саобраћајно функционисање. Ово, тим прије,
што су на потезима које слиједе поменути саобраћајни краци
размјештени природно - мотивски потенцијали (Пошћенска долина са
групом глацијалних језера, Добри до, Пивско језеро, Пошћенска језера у
селу Пошћењу, Невидио-кањон Комарнице итд.) - погодни за
формирање понуде која би била намијењена излетничком, екскурзионом, ловном, спортско-риболовном, спортско-рекреативном и
спортско-манифестационом туризму (активности на Пивском језеру),
као и планинарењу, алпинизму, еко туризму и спелеотуризму. Тако би
се, истовремено, остварио и знатно већи степен туристичке
интегративности цјеловитог дурмиторског простора - поготову у
условима ефикасног функционисања кружног туристичко-саобраћајног
правца: Жабљак - Трса - Недајно - кањон Сушице - Мала Црна Гора Жабљак. Овај правац и сада скромно везује Пивску површ за
Дурмиторску, туристичко-географску регију. То се, прије свега, односи
на кањонску долину Сушице и туристичко-морфолошку зону Трсе којој,
поред осталог, припадају и локалитети - Урљај и Јокановића Урљај.
Њихове континуелне падине, експониране ка сјеверозападу под углом
од 6 (Урљај) и 7° (Јокановића Урљај), имају, само на главним трасама
дужину - 4.095м и денивелацију 1.146м. Ријечју, имају потенцијал који
у периоду зимско-спортске сезоне погодује разноврсним спортскорекреативним и спортско-манифестационим активностима туристичке
дјелатности.
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3. Морфолошки потенцијали кањона Таре и Пиве
Стручно-научној и широј јавности је познато да кањони Таре и
Пиве представљају геоморфолошке туртистичке вриједности међународног значаја. Мање су, међутим познати морфолошко-туристички
потенцијали ових долина који се, поред осталог, исказују кроз
релевантне елементе туристичке валоризације истакнуте у наведеном
прегледу5:
Табела 2. Изабрани елемнти туристичке валоризације кањона Таре и Пиве
Кањони

Дужина у км

Дубина у м
код:

Ширина у км
код:

Проходност
за саобраћај у
км

ТАРА

78

Обзира (1.300)

Тепаца (6)

35

Сушица

15

Ушћа (800)

Сушичког
језера (2)

-

Ушћа (830)

Ушћа (1,6)

-

Драга

6,8

ПИВА

40

Д. Крушева
(1.082) и 820
до нивоа
језера

Д. Крушева
(3,8)

31

Комарница

30.9

Дубљевића
(720)

Безујачких
страна (1.8)

-

Придворица

3.9

Конџила (440)

Придворице
(1)

-

Бијела

1.4

Биовске греде
(313)

Манастира
Св. Ђорђа (1)

1.5

Буковица

8.4

Добрих села
(360)

Добрих Села
(1.1)

7.2

Грабовица

4.8

Огорелог крша Горње Гра(500)
бовице (2.1)

Врбница

10.7

Крагујевих
брда(753)

Плужина (3.5)

6
10.7

Као што се из приложеног прегледа види, кањон Таре има
својствене оне особине које су му већ поодавно донијеле глас свјетске
знаменитости (највећа дужина, дубина, ширина и проходност). Самим
тим дале су му и одређену предност над истородним, такође,
висококвалитетним геоморфолошким јединицама са простора сјевјерне
Црне Горе. Поред тога, предност ове долине дјелимично лежи и у њеној
не малој припадности (59км) и цјеловитој припадности њених
приточних долина (Сушице и Драге) Националном парку, „Дурмитор″ природном добру, у оквиру којег ће, сходно законским одредбама и
специфичном третману природе, доћи до изражаја потреба
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комплекснијег проучавања свих - просторно-функционалних компоненти туристичке валоризације (Радовић, 1971).
Кањонска долина, изграђена приликом удубљивања Таре
усијецала се у стијенама различитих особина (шкриљци, пјешчари и
кречњаци млађег палеозоика), па су јој и геоморфолошке одлике на
појединим секторима различите. То ће рећи, да се у њеном, изразито
кањонском дијелу, линеарно смјењују проширења и сужења. „Тај дио
Таре почиње пољско-гојаковићким а завршује се вјерновићскошћепанопољским проширењем; између њих су проширења:
добриловинско, пренћанско, ђурђевићтарско-левертарско и тепачко,
спојени сутескама и међу собом и с почетним и завршним проширењима″ (Милојевић, 1955).
Чини се, да би између ових, са туристичко-географског
становишта готово без изузетка погодних морфо-цјелина требало
издвојити: добриловинску, ђурђевићтарско-левертарску, тепачку и
њима придружити бистричку-морфолошко-мотивску зону. У геоморфолошком склопу ових зона, запажају се, као што је већ истакнуто,
истоимена проширења испуњена релативно добро очуваним ријечним
терасама (бистричка - 814, горњедобриловинска - 811, доњедобриловинска - 737, будечевитска - 780, левертарска од 760 и 1050 и тепачке од
660, 790, 960 и 1070м) и међусобно спојена импонзантним кречњачким
вертикалама (дубоким на потезу: Бистрица - Добриловина 980,
Добрливина - Ђурђевића Тара 960, Ђурђевића Тара - Левр Тара 841 и
Левер Тара - Тепца 1300м). Уз то су уоквирена узвишицама између
којих ћемо издвојити оне које врхуне лијевом страном кањонске долине
Таре (Крстац - 1.636м, Јасијци - 1.365м, Градина - 1.427м, Ћуровац 1.626м и Гологлав - 1.731м). Ово стога, што се поменуте узвишице видиковци, као морфолошки најистуреније тачке у ивичном дијелу
кањона, налазе (са проширењима испуњеним ријечним терасама и
сужењима окомитих страна) у најповољнијем просторном односу са
геоморфолошким и другим природним мотивима дурмиторскосињајевинске регије. Уосталом, овој регији и припада кањонска долина
Таре према којој су из правца Жабљака управљене локалне
саобраћајнице (Жабљак - Мала Црна Гора, Жабљак - Тепца и Жабљак Његовуђа - Гомиле - Забојско језеро) које ће, уз солиднију организационо-техничку опремљеност, потенцирати развој туризма, не само у
оквирном дијелу Таре и Сушице, већ и у појасу штуоцке, његовуђкозминичке и корманске, морфолошко-мотивске зоне. Неће, свакако, бити
заобиђена ни зона руралних цјелина, размјештених од Жабљака до
Ћуревца по сјеверном дијелу Језерске површи (Ускоци, Ковачка
Долина, Надгора и др). Поред тога, долину Таре на одређеним потезима
тангирају још двије саобраћајнице: прва, којом је обиљежен дурмиторски туристички правац (Пљевља - Дурђевића Тара - Жабљак) и
друга, која представља његов контрактивни крак (Мојковац-Ђурђевића
Тара) - усмјерен овим, јединственим геоморфолошким комплексом на
дужини од 35км.
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Благодарећи, дакле, повољно израженим особинама туристичкогеографског положаја с једне, и високоатрактивним природним
садржајима, с друге стране, туристичку дјелатност у кањонском систему
Таре треба првенстврно засновати на кањонингу, кампингу, рафтингу,
сплаварењу, излетничком, транзитном, спортско-рекреативном, спортско-манифестационом, екскурзионом, спортско-риболовном, ловном,
еко туризму и спелеотуризму. При том се, свакако, не смије из вида
изгубити чињеница да се кањон Таре скоро цјеловитом дужином налази
у границама Националног парка, „Дурмитор″ што у поступку
активирања подразумијева подчињавање функцији заштитие природне
средине. Кад то кажемо мислимо не само на морфолошке, већ и на
остале туристичке потенцијале изражене у овом кањону. Наравно, не
треба у том погледу обићи ни пећине које се налазе у морфолошкотуристичкој цјелини о којој је ријеч. То су: Шаранска пећина, пећина
Добриловина, пећина Романовина и пећина у Куку, које, по нашем
мишљењу, посједују одређена својства да привлаче поједине видове
туристичког промета. Њима, такође, треба придружити и пећине које, са
туристичког становишта, могу бити интересантне као склоништа за
сплаваре у вријеме кад се десе неповољне временске прилике. Такве су,
у горњем дијелу кањона, на потезу од моста на Ђурђевића Тари до села
Тепаца-пећина Милиница која се налази близу ријеке Таре испод села
Ограђенице и пећина Ободина испод села Левер Таре, у коју се удобно
може смјестити преко 100 сплавара.
У доњем дијелу кањона Таре, од села Тепаца до Шћепан Поља,
могу се, у споменуте сврхе користити и пећине - Калуђеровача и
Бадњина - развијене са лијеве стране ријеке Таре испод Тепаца и
Мрачна пећина - изграђена на ушћу Сушице у Тару, у коју би се могло
смјестити више стотина сплавара. Додајмо томе и пећину Лизавицу
која, истина, не личи на склониште, већ на интересантан спелеотуристички мотив - обликован, „на око 100м удаљености од ријеке
Таре″, са њене десне стране код Баијловића сига, које саме по себи
представљају јединствену хидролошку појаву у овом дијелу
Националног парка, „Дурмитор″. Пећина је, иначе, дуга око 150м, и има
доста пећинских украса, који могу бити веома привлачни за бројну
спортску и туристичку клијентелу која се ријеком Таром спушта
сплавовим, чамцима и кајацима. Сем тога, планином Дурмитор и
Националним парком, „Дурмитор″ крстаре и бројни истраживачи:
геолози, геоморфолози, географи, хидролози, биолози, туризмолози,
спелеолози и представници још неких научних области, који ове
цјелине виде као веома захвалну научну тему. Њих, међутим, управа
националног парка и статистика туризма готово не региструју, а знамо,
на примјер, да овдје током сваког љета борави око десетак дана преко
100 спелеолога, с циљем да откривају и испитују нове и истражују старе
спелеолошке појаве, којих на овом терену има више, него на било којој
другој планини не само Црне Горе и њеног окружења (Касалица и
Љешевић, 2010.).
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Пива је читавим својим током, од састава Сињца и Комарнице на
југу до ушћа у Дрину на сјеверу, изградила кањонску долину дугу 40км.
Али како, у ширем смислу, њен кањонски систем обухвата Врбницу
(10,7км), Комарницу (30,9км), Придворицу (3,9км), Грабовицу (4,8км),
Бијелу (1,4км) и Буковицу (8,4км), то и његова укупна дужина износи
око 100,1км. Његова дубина, односно дубина његових кањонских
страна, као основа морфолошке атракције, мијења се од саставнице до
саставнице и од ових до главног кањона. Тако највећа дубина
кањонских страна Буковице и Бијеле до састава са Придворицом износи
360, односно 313м; Придворице и Грабовице 440 и 500м; Комарнице и
Врбнице 720 и 753м; Пиве до састава са Врбницом 915 (до нивоа језера
820м), између Врбнице и Мратињске ријеке 850 (до нивоа језера 725м),
од Мратињске ријеке до ушћа у Дрину 1082м.
Ширина поменутих долина, такође је, на појединим мјестима
различита, јер је различит и састав стијена у које су се ријеке
удубљивале од нивоа површи до корита којим данас отичу. Тамо гдје
доминирају кречњаци, а то је највећи дио кањона, долинске стране
одликује: угао нагиба између 60 и 80°, ширина у нивоу површи од 600
(саставнице) до 2.000м (главни кањон) и ширина у нивоу тока ријеке 2030м.
Насупрот томе, онај дио кањонских долина (Буковица до ушћа
Тушине, Придворица, Бијела и Грабовица код истоимених насеља,
Комарница до улаза у Невидио и на сектору Безујачких страна, Врбница
код Плужина и Пива низводно од Чокове Луке до састава са Таром) на
којем су ријеке испод кречњака оголитиле непропустљиве стијене,
добио је у попречном профилу облик (ширину која се у нивоу површи
креће од 1.000м код села Придворице до 3.800м код села Доње Крушево
- непосредно пред ушћем у Дрину), у многоме другачији од кањонског.
Другачији, прије свега, стога, што долине на означеним потезима
испуњавају они морфолошки облици (алувијалне равни, ријечне терасе
и подови) по којима су на различитим надморским висинама,
размјештена насеља, између којих, Шавник, Боан, Доња и Горња
Буковица, Плужине и Мратиње имају најбоље предуслове да израсту у
ваљаније туристичке станице. У некима од поменутих насеља (Шавник,
Боан и Плужине) створена је за сада више него скромна рецептивна
основа (94 постеље) у којој је током 2002. године реализовано само
1.782 туристичка ноћења. Но, како кањонске долине, у оквиру којих су
локализована издвојена насеља, имају, на појединим смјеровима
(Плужине - Мратиње - Шћепан Поље, Шавник - Боан - Буковица,
Шавник - Дубровско - Рудинице, Жабљак - Трса - Плужине), повољан
просторни однос према комарничко-пивском и дурмиторском
туристичком правцу, те и њиховим контрактивним крацима, затим,
према најближим мотивским јединицама дурмиторског и волујачког
подручја, то ће и потенцијали распоређени унутар њих везивати знатно
обимнији и разноврснији туристички промет од данашњег.
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Овдје, свакако, треба имати у виду и узвишења - видиковце која, с
обзиром на то, да су, од извора до ушћа распоређена непосредно уз
лијеву и десну ивицу кањонских долина, припадају геоморфолошком
склопу кањонског система Пиве (Цуклин - 1.162м, Турија - 1.184м,
Илино брдо - 1.043м, Кук - 1.330м, Голубињача - 1.019м, Божур 1.663м, Заворови - 1.348м, Крушка - 1.250м, Брезови рт - 1.237м, Јежево
брдо - 1.450м, Развршје - 1.295м, Градина - 1.512м и Соко - 1.439м).
Једна између њих (Цуклин и Турија) стоје наспрам кањона Придворице
недалеко од Шавника; друга врхуне лијевом и десном страном доње
Комарнице (Илијино брдо и Кук) и десном страном кањонске долионе
Пиве (Божур, Крушка и Соко), тј. оним њиховим секторима који се
налазе у најповољнијем просторном односу са комарничко-пивским
туристичким правцем и његовим контрактивним крацима; и трећа,
надкриљују између Мратиња и Чокове Луке, лијеве вертикале кањонске
долине Пиве, које на овом сектору доминирају у њеној морфолошкој
структури (Развршје и Градина).
Сама чињеница да поменути локалитети располажу морфолошким особинама које с једне стране, наглашавају на попречним
профилима дубине кањонских долина импозантних размјера, а с друге,
отварају видик, не само на стране и дно кањонског усијека, већ и на
величанствени скуп кречањачких рекордера Војника, Дурмитора,
Волујака и Маглића - указује на могућност и потребу њиховог
укључивања у понудбени садржај комарничко-пивског туристичкогеографског подручја. Наравно, томе погодује, као што смо већ истакли,
и њихов положај према постојећим комуникацијама и насељима са овог
простора (Касалица, 1988).
Структури геоморфолошких потенцијала у кањонској долини
Пиве треба придружити и оне који су настали карстном и селективном
ерозијом. М.Љешевић је у оквиру проучавања гоморфолошких
карактеристика кањона Пиве уврстио у ове облике рељефа прозорце,
зубце и њима сличне елементе. Издвојио је, у ствари, само оне облике
поменуте врсте (Калуђерски прозор, Прозорац код моста, Камени мост,
Равна пећ, стожери, Стакин клин и Херцегов град) који атрактивнокуриозитетним својствима и положајем доминирају кањонском
долином. Тако овај аутор истиче да, „Калуђерски прозорац са зубцем,
Калуђерско врело и Прозорац код моста представљају изванредан
комплекс природних споменика, па би приликом туристичког активирања Пивског језера и његове околине требало предвидјети задржавање
код ових мотива, поготову што се ту већ налази и мост на Пиви, такође
интересантан архитектонски мотив″…, а потом наставља да и,
„Херцегов град представља изванредан видиковац, а потом занимљив
историјски објекат, па би приликом туристичког планирања у овом
крају добро било предвидјети изградњу жичаре до Херцеговог града,
поготову што се непосредно испод њега налази дворска црква Херцега
Стјепана″ (Љешевић, 1976).
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Умјесто закључка
На основу претходно истакнутог, и оног што овдје није сагледано
(а тиче се теме коју обрађујемо), може се, поред осталог, констатовати:
а) да је Дурмитор у ширим размјерама јединствена морфолошкотуристичка цјелина, у којој посебно мјесто има истоимени
национални парк као свјетско природно добро, чији се
потенцијали у пуној мјери не користе за рекреативне и културне
потребе појединих видова одрживог туризма (планинарење,
алпинизам, параглајдинг, пјешачење, кањонинг, рафтинг, сплаварење, кампинг туризам, излетнички, екскурзиони, транзитни,
ловни, спортско-риболовни, сеоски, еко и етно туризам, туризам
екстремних спортова, спелеотуризам, голф туризам, фото сафари
туризам, спортско-рекреативни, манифестациони, конгреснопословни, религиозни, здравствено-љечилишњи, комбиновани
приморско - планински, филмски, и у ширем смислу културни
туризам итд.);
б) да ће ови видови у пројекцији одрживог развоја туризма добити
предност у односу на оне облике туристичког промета који за
посљедицу имају неконтролисану туристичку градњу и не
примјерене стилове и материјале градње;
ц) да су том, „дивљом″ градњом већ увелико, „нападнути″ (чак са
1.592 објекта без употребне дозволе) атрактивни морфолошкотуристички локалитети у Мотичком Гају (277), Тмајевцима
(135), Присоју и Питоминама (117), Между (112), Ковачкој
Долини (77), Пејовом долу (75), Јаворовачи и Лучевачи (72),
Тепачком Пољу (68), Борју (66), па и у самом центру Жабљака
(48), који је покривен детаљним урбанистичким планом;
д) да су у урбаном језгру Жабљака евидентирана још 593 објекта (и
уз то читави викенд-комплекси, чији су власници у овој фази
истраживања остали непознати), што открива разлику између
броја, „дивље″ саграђених објеката и оних којима недостаје,
„само″ дозвола, без које се коришћење сматра незаконитим;
е) да је стога требало прије туристичког и другог активирања
геоморфолошких потенцијала урадити студију туристичке
валоризације и направити стратешку процјену њихове заштите
од потенцијалних видова угрожавања;
ф) да је у склопу тога, нужно размотрити питање рецентних
морфолошких процеса који су изражени на појединим
планинским локалитетима, а нарочито у кањонским долинама,
чији се једни водотоци користе (Пива и дио Комарнице, рецимо)
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и у хидроенергетске сврхе - мада их наведени морфолошки
процеси озбиљно угрожавају, као што, уосталом, и новостворене
акомулације доводе до крупних промјена и последица у
животној средини кањонских долина итд;
г) да је паралелно с тим пиродно успоставити мониторинг извора
загађења и учинити свеобухватну процјену и других негативних
утицаја на геоморфолошке и остале природне потенцијале (као
што су споменута бесправна градња, непримјерени стилови и
материјали градње, погрешан избор депонија, спортскорекреативне и туристичке манифестације које су у колизији са
животном средином и сл.), те и обрадити студије потенцијала и
ресурса Дурмитора као туристичко-географске цјелине;
х) да се на тој основи ураде просторни план ове планине, и детаљни
урбанистички планови локалитета и зона, које имају садржајне и
атрактивне потенцијале за одрживи развој више врста туризма.
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Напомене
1

Издање војно-географског института, Београд 1967, 1968. и 1971.
Година.
2
Како ове цифре подразумијевају најкраћу дужину падина
развучених само на главним трасама потенцијалних и афирмисаних
локалитета, то активиране и перспективне смучарске писте могу имати
већу дужину од ове која је истакнута у наведеном прегледу. Ту дужину
смо рачунали према формули: sinα=h/d, гдје је α угао нагиба, h
вертикално растојање између хоризонталних равни, а d најкраће
растојање између тачака по топографској површини.
3
Урачуната површина и денивелација оних локалитета који су са
Савиним куком и Штуоцем непосредно повезани (Корита, Млијечни до,
Пазишта и др.).
4
Средњи угао нагиба топографске површине рачунали смо према
формули: tgα= h/d, гдје је α угао нагиба, h вертикално растојање између
хоризонталних равни, а d хоризонтално растојање између изохипси.
5
Неке димензије изложене у наведеном прегледу (дужина и дубина
кањонских долина: Комарнице, Придворице, Бијеле, Буковице и
Врбнице, те и ширина и проходност за саобраћај код свих кањонских
долина) изведене су са топографских карата размјера 1:50000 (Пљевља
3,4; Гацко 2,4; Даниловград 1,4 и Никшић 2). Остале су преузете из рада
Ј.Марковића, „О димензијама наших кањонских долина″, Гласник
Српског географског друштва, св. XXXIII, бр. 2, Београд, 1953, стр.152157, и студије Б.Ж. Милојевића, „Долине Таре, Пиве и Мораче″, Научно
друштво НР Црне Горе, Цетиње, 1955, стр. 9, 41. и 62.
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ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
ЦРНЕ ГОРЕ - ПАРАДИГМЕ И ПОГЛЕДИ
Будућност је вријеме кајања за оно што
нијеси учинио а што си могао учинити
(Л.Н. Толстој)
Апстракт: Црна Гора се својом скупштинском декларацијом
прогласила за еколошку државу, засновану на принципима одрживости.
Те давне, 1992 године то је био значајан подухват, јер се веома мало
знало о одрживом развоју, а опредељење за екологичност развоја није
искључивало економски и социјални развој, већ се то односило на
усклађивање економије са потребама за здрављем, културом и
праведношћу грађана Црне Горе. Ми у овом прилогу имамо жељу да
направимо анализу успешности реализације тих опредељења, поготову
што смо радили први стратешки докуменат који се односио на
одрживост развоја Црне Горе. Овај прилог је засноован на упоредној
анализи индикатора сегмената одрживог развоја. Индикатори указују да
су Декларација и Програм одрживог развоја само делимично
реализовани. Што је то тако, истину говорећи није само грех на оним
који су владали Црном Гором последњих 30 година, већ је то резултат
низа околности као што су: светска економска криза, ратни вихор у
коме је Црна Гора неминовно морала учествовати, али и неки
субјективно фактори као што је друштвена и политичка раслојеност
црногорског друштва.
Кључне ријечи: одрживи развој, индикатори развијености,
економски
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Увод
Септембра 1991. године, на свечаном засиједању Скупштине,
Црна Гора је проглашена еколошком државом. Идеја о еколошкој
држави јавља се у једном од најдраматичнијих тренутака историје
народа Црне Горе у предвечерје промјена које ће у наредном периоду
темељито потрести и добрим дијелом измијенити готово читаву
планету. Ван сваке сумње инспирисана љепотом земље, идеја у себи
носи одговор на изазове времена, а њена реализација представља
кључни елеменат у цјелокупном програму формулације праваца развоја
Црне Горе као еколошке државе.
Проглашење Црне Горе еколошком државом представља
самоини-цијативно и добро-вољно преузимање обавезе пред домаћом и
иностраном јавношћу да ће екологија и заштита животне средине у
будућем развоју Црне Горе бити од посебне важности и неоспоривог
приоритета Актом проглашења, ову обавезу је прихватила Скупштина
Црне Горе у којој је концентрисана и репрезентована политичка воља
црногорског народа и у којој је та воља артикулисана. Декларација о
еколошкој држави Црна Гора, завршни чин проглашења неопозиво
обавезује државу Црну Гору да испуни преузету обавезу на такав начин
који неће довести у питање њен кредибилитет пред домаћом јавношћу и
пред иностраним партнерима из домена политике и бизниса. У овом
раду желимо направити анализу којико И на који начин је то
реализовано.
Теорија и пракса одрживог развоја
У посљедње вријеме, а нарочито од Конференције у Рију, основни
смисао развоја држава и нација је установљен кроз појам “сустаинабле
девелопмент”-одрживи развој. Концепт одрживог развоја је постао водећи принцип у економској, социјалној и еколошкој политици у организацијама почев од интернационалног и државног до локалног нивоа.
Још су импликације овог концепта предмет многих расправа. Сада се
истражују индикатори одрживог развоја како на информационој основи
тако и у смислу друштвене организације и финансијско економске подршке. Концепт одрживог развоја заснива на интеграцији економије, социјалне и еколошке политике и то у смислу да се савремени развој мора
оријентисати не само у корист садашњих већ и будућих генерација.
Питање је „шта је то развој“? До сада се углавном мислило на
економски развој, што је представљало основно виђење развијености
како друштвених заједница тако и појединаца. Међутим, показало се да
поједина друштва која су веома богата нијесу и развијена, јер недостаје
или цивилизацијска основа тих друштава (образованост, демократичност, култура) или здравље (као последица еколошке девастираности
330

Милутин Љешевић

окружења. Стога се и приступило новом виђењу развоја а то је поред
економског благостања он подразумијева и социјално, здравствено
(еколошко) благостање и висок техничко-технолошки ниво. То је имало
за посљедицу дефинисање новог развоја исказаног кроз праксу одрживе
развијености.
Појам одрживи развој се може дефинисати као интегрални
економски, технолошки, социјални и културни развој усклађен са
потребама заштите и унапрјеђивања животне средине и који омогућује
садашњим и будућим генерацијама задовољење њихових потреба и
побољшање квалитета живота. Основни модел одрживог развоја се
заснива на следећим премисама:
• Економска и технолошка ефикасност заснована на продуктивности рада и рационалности природних ресурса и радних
потенцијала;
• Социјална обезбијеђеност и могућност задовољења личних и
заједничких потреба; хуманост развоја што подразумијева
задовољење образовних, здравствених, вјерских потреба, а прије
свега права на ефикасну демократију; пуна могућност задовољења
културних потреба;
• Уравнотежен демографски развој и адекватан просторни
размјештај становништва; квалитетан хабитат животних услова;
• Сагласје са еколошким капацитетима и геодиверзитетом простора;
• Заштита и унапређење животне средине у смислу функционисања
здравља, живота и рада, али и културних, естетских и рекреативних потреба становника; заштита природних и културно-историјских добара.
ПОЛИТИКА
ТЕХНОЛОГИЈА
ОБРАЗОВАЊЕ
ОРГАНИЗАЦИЈА

ЕКОНОМИЈА
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
БЕЗБЕДНОСТ

ПРАВО
ЗДРАВСТВО
ЕКОЛОГИЈА
ЕНЕРГЕТИКА

Модел структуре појма одрживи развој

Анализа стања одрживости развоја у Црној Гори
Чињеница да се Црна Гора прије више од 20 година опредијелила
за еколошку државност што не значи да се опредијелила на економско и
технолошко заостајање и запостављање социјалног односно друштвеног
развоја (развој људских права, демократије, здравља и других сегмената
хуманизације друштва). Свакако да посебно мјесто у томе има политика, која треба да буде активност чији је циљ таква друштвена
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организованост, која може да задовољи све потребе људи појединаца и
друштвених заједница које егзистирају у Црној Гори.
1. Политика као фактор одрживог развоја у Црној Гори:
Ако прихватимо чињеницу да је друштво веома сложена појава,
еколошки услови, односно средина у којој друштво егзистира, такође,
то је организација такве спреге такође веома сложена. Због тога
говоримо о веома великом броју система организације који би требали
да обезбиједе оптимизацију, чији крајњи циљ и резултат треба да буде
људско благостање. Политика, у најширем смислу, подразумијева
организацију функционисања великог броја система: управно-административног, правнозаконодавног, социо-економског, васпитно-образовног, научно-умјетничког, технолошког и тд. Под екополитиком углавном подразумијевамо све друштвене акције у сфери управљања и
одлучивања, које треба да обезбиједе здраву средину и цивилизован
однос према овој страни људског живота. Политика у сфери екологије и
заштите животне средине треба да обезбиједи:
-

заустављање уништавања природних предјела и екосистема,
као и нестајање биљних и животињских врста;
заустави исцрпљивање природних ресурса, а нарочито оних
необновљивих. У том погледу нарочито оних који су неопходни за опстанак цивилизацијских токова (земљиште, вода);
заустави повећање загађења животне средине у циљу заштите
живота људи и других живих бића;
обезбиједи услове за санацију оштећених екосистема и предјела и њихову ревитализацију.

А како је то данас у Црној Гори? Почећемо од политике која је
организатор развоја друштва и треба да обезбеђује благостање појединаца:
Добро

Није добро

Опредијељеност практично свих
политичких структура за модел
одрживог развоја;
Задовољавајућа организација
друштвених и политичких система;
Одређен ниво транспарентности
политичких институција и јавност
рада политичара:
Еколошкаи социјална политика је
декларативно на нивоу
најразвијенијих друштава Европе.
Слободно испољавање политичке

Опредијељеност није није праћена и
адекватном реализацијом тих
опредјељења;
Организација која треба да реализује
развој, није обезбијеђена адекватном
имплементацијом;
Политичка „неписменост“ највећег
броја становника, па је лако њима
манипулисати;
Декларативна еколошка и социјална
политика се не реализује и остаје на
новоу декларативности.
Прекомерна политизација друштва,
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воље грађанства.
Политички систем је довољно
организован и заснован на
савременим политичким
перформансама;
Политички систем је просторно
добро заступљен;
Народ у Црној Гори је није склон
екстремним политичким
идеологијама нити диктатури;
Политика је инфаормативно
подржана уз слободу изражавања
политичке мисли;
Спољна политика углавном
уравнотежена.

многима је политика судбина,
склоност ка политичарењу;
Превише политичких странака, што
значи да је друштво у Црној Гори
превише разуђено;
Прекомјерна политичка
централизација, прекомјерна
оптерећеност ауторитетима,
склоност аутаритарности нарочито у
странкама.
Политичка припадност обезбеђује
запошљавање, привилегије и веће
поштовање у круговима власти.

2. Економија као фактор одрживог развоја у Црној Гори
Економија је носилац материјалног благостања. Она има улогу да
обезбиједи производњу неопходних материјалних добара становништву, а упоредо са тиме и обезбиједи и остале сегменте људског живота
(здравство, образовање, науку, културу, спорт и др) који нијесу у стању
да производе материјална добра. А како је у Црној Гори? Економија
Црне Горе пати од низа недостатака јер је црногорска привреда прошла
кроз бурну транзициону фазу, што се одразило на пропадање низа
носећих производних капацитета који су некада запошљавали велики
број радника. У времену прије 90-тих било је ваома мало незапослених
становника, привреда је радила пуним капацитетима. Једино је
пољопривреда постепено слабила јер је све више недостајало младо
радно становништво.
Добро

Није добро

Висок ниво обезбијеђености
тржишних услова и здраве
конкуренције;
Подржаност друштвених система
(правног, политичког, законодавног)
за функционисање привреде;
Релативно висока обезбијеђеност
кадрова за функционисање
привреде;
Довољност појединих природних
ресурса за функционисање
економије.

Некнтролисање тржишта што
омогућује монополистичко
понашања појединиг привредних
структура;
Недостатак субвенција ниско
акумулативним и мање
профитабилним а наопходним
гранама привреде;
Недостатак специјалистичких
кадрова нарочито високо
технолошки образованих за
савремене технолигије;
Недостатак појединих ресурса и
њихова неравномјерна
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расподијељеност у држави, прије
свега воде, земљишта и шуме.
Презадуженост државе и
привредних организација али и
појединаца, многи опстају на
дуговима (кредитима).
Веома висок ниво индивидуаллног и
друштвеног сиромаштва.
Недостатак финансијских средстава
yа реализацију шрограма и
пројеката одрживог развоја

3. Хумано-социјални аспект одрживог развоја у Црној Гори
Социјални развој подразумијева развој људских права, хуманизма,
социјалне и полне равноправности, могућности образовања и културе,
здравља, а прије свега демократичности. Хумано социјални аспект
живота људи подразумева могућност задовољена културних,
социјалних, правних, здравствених и основних цивилизацијских потреба. У неком ранијем периоду социјалне потребе становништва су максимално задовољаване, праведност пред судом, политиком и радом је била
загарантована. Становници Црне Горе познавали су благодети једнакости и праведности, могућности лагоднијег живота. Транзициони
период у многим бившим социјалистичким земљама је оставио ожиљке
на свим доменим социјалнох и хуманог стања, у Црној Гори је то
посебно изражено јер је све напријед наведео постизало максимално
задовољење. Сада је то много другачије.
Добро

Није добро

Црна гора је опредијељена да поред
еколошке буде и социјална,
грађанска држава;

Национална, етничка, полна и
социјална неравниоправност на
локалном нивоу и одређене форме
нетрпељивости;
Немогућност задовољења културних,
социјалних, образовних потреба због
сиромаштва становништва;
Скупо здравство, образување,
култура и спорт.
Демократичност друштва недовољна
и формализована;
Слобода информисања на доста
ниском нивоу;
Криминал и корупција су окупирале
друштво;
Висок ниво алкохолизма и
коришћења дрога;

Кроз законе је обезбијеђена
национална, полна и етничка
равноправност;
Доступност здравству, култури и
спорту је на задовољавајућем нивоу;
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Образовање оптерећено
неадекватним садржајима, низак
квалитет науке и умјетности;

4. Техничко-технолошки аспект одрживог развоја у Црној Гори
Техника и технологија је основа сваког развоја, па и економског,
социјалног и еколошког. Наиме она омогућује пивредну производњу,
транспорт, али и социјалне комуникације, лијечење, образовање, као и
еколошки мониторинг и одитинг. Стога се оне сматрају основним
улазним елементима развоја сваког друштва. Техничка опремљеност
црногорског друштва није на највишем нивоу. Наиме инфраструктура
(саобрачајна и информациона) не обезбеђуја све потребе становника
Црне Горе. Лоши путеви, слабо функционисање железнице, практично
непостојање воденог саобраћаја, а ваздушни саобраћај функционише
једино са иностранством. Технолошка заосталост индустријских погона,
саобраћајних система и појопривреде чини велике штете по животну
средину. Са друге стране висок ниво техничко информатичке
непосмености чини да се мало информатичких стручњака налази у
среујтурама система, има за последицу кашњење у развоју. Чудан је
чињеница да у Црној Гори нема ни једног насеља које је опскрбљено
централним гријањем. Чак ни Пљевља која просипају топлоту из
термоелектране, а индивидуална ложишта троше угаљ или дрва па и
онако еколошки ризичну сердину града чине још ризичнијом. Са друге
стране, на пример Жабљак, који се налази на ивици врхунски значајног
националног парка из УНЕСЦО програма трши дрва за грејање управо
из тог парка. Тоне и тоне пиљевине пропадају поред пилана, а нема
грејања ни брикетима ни пелетом.
Добро

Није добро

Технолошки системи у појединим
гранама су добри (пољопривреда,
туризам).
Техничка решења у информатици су
добра и прати се савремена
инфорамтичка технологија;
Планирање (урбано, стратешко) је
законодавно обезбијеђено;
Побољшава се инфраструктурна
повезаност.

Путна и друга саобраћајна мрежа
недовољна и веома лоше
распоријеђена у републици (сјеверјуг).
Инфраструктуре (водна,
информациона и енергетска)
недовиољне и по обиму и квалитету
лоше;
Високоградња и стамбени услови не
обезбјеђују квалитетан живот
станобника;
Планирање (урбано и просторно) је
формализовано и често
неупотребљиво.
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Стање зашите природе и животне средине у Црној Гори.
Заштита природе, културних добара и животне средине је
показатељ цивилизацијског нивоа сваке друштвене заједнице па и
државе Црне Горе. Однос према био и геодиверзитету, културним
добврима и природним ресурсима је основа опстанка народа и његовог
напретка. Животна средина у Црној Гори је добро очувана, али то није
резултат ни рада власти нити свесности становништва. То је резултат,
прије свега, сложености рељефа, мале насељености у највећем дијелу
Републике, индустрији која не раи па и не загађује, ријеткој путној
мрежи па ганерално гледано нема великог загађења ни из саобраћајних
средстава.
Добро

Није добро

Црна Гора име веома богат био и гео
диверзитет, он је добро очуван, као и
природни предели уопште.
Од давнина се у Црној Гори
посвећује значајна пажња
проблемима елементарних непогода
и акцидената.
Постоји релативно добра
институционална покривеност у
делатности заштите природе и
животне средине.
Добра полривеност заштите
културног наслеђа

Недовољан метеоролошки и
хидролошки мониторинг,
неадекватан и застарео мониторинг
животне средине;
Археолошка истраживања скоро да и
не постоје;
Веома лоше или никакво планирање
и уређење предела;
Неадекватна контрола заштићених
предјела и природних добара;
Недовољно организован и
диферсифукиван мониторинг и
одитинг животне средине.
Мала улагања у изучавање
природних ресурса и потенцијала.

5. Енергетика
Енергетика је основа развоја привреде, живота и функционисања
културних потреба становништва.Енергетска основа Црне Горе су њени
енергетски ресурсу. То је прије свега, вода, знатно мање угаљ, али и
значајни потенцијали сунчеве енергије и енергије вјетра. Хидроенергетски потенцијали су искоришћени у значајном обиму, али ти потенцијали могу још да се значајније користе. Ту се мисли прије свега на
мале и микроелектране на притокама Комарнице, Ћехотини, Лиму
Цијевни, Морачи. У Црној Гори треба добро истражити и валоризовати
потенцијале сокарне енергије, енергије вјетра, морских таласа. А
свакако и биомасе нарочито дрвног отпада. Нарочиту пажњу посветити
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енергетској ефикасности у станоградњи, водоснабдевању. Такође треба
урадити ма максимизирању рационалности потрошње електричне
енергије и енергије фосиних горива: Само увођењем мало потрошних
светиљки, као и мало потрошних возила уштедејла би се (а тиме и
добила) значајна количина енергије.
Добро

Није добро

Црна Гора је богата обновљивим
природним енергетским ресурсима
(воде, вјетар, и сунчева енергија)
Црна Гора има довољно и
необновљивих ресурса на сјеверу

Нерационално трошење енергије;
Лош пријенос енергије и мала
проточна моћ;
Енергетска ефикасност на веома
ниском нивоу;
Нема ни једно насеље обезбијеђену
топлификацију;
Саобраћајна средства велики
потрошачи енергије;
Недовољна изученост енергетских
потенцијала Црне Горе нарочито у
сфери обновљивих извора;
Велики потрошачи енергије (КАП,
жељезара) нијесу реализовали своје
програме рационализације енергије;
Превелика привилегованост великих
потрошача електричне енергије.

6. Безбједност
Безбједност је један од основних сегмената квалитета живота
сваког народа па и народа у Црној Гори. Може се говорити о
унутрашњој и спољашњој безбиједности. Унутрашња безбиједност се
постиже преко правно-безбједносног система. Она се заснива на
заштити становништва од непогиода, акцидената и удеса, заштита на
раду, као и заштита живота, здравља, личне и друштвене имовине. То је
један од основних кваликатива живота у свим друштвима па и у Црној
Гори. Спољна безбиједност је углавном добра и не постоје спољашње
пријетње по црногорско друштво, иако се на томе превише инсистира
нарочито у предизборним кампањама. Потенцијална заштита од
етроризма и заштита интелектуалне имовине у Црној гори још није
адекватно заступљена.
Добро

Није добро

Безбједност од спољних утицаја
(рата) је вјероватно обезбијеђена.
Безбједност што се тиче унутрашњих
проблема је углавном
институционализована;

Недовољан мониторинг
елементарних непогода
(земљотреси, поплаве, клизишта,
суше)
Недовољна заштиита од шумских и
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Становништво је опредијељено за
безбједан живот.

других пожара;
Недовољна организованост у
случају потенцијалних акцидената и
инцидената (експлозије, тровања,
тероризам)

7. Организација
Организација живота, рада и одмора становника је углавном у
надлежћности политике, али је и ствар сваког појединца. Од организације зависи успјешност економије, цоцијалног и еколошког миљеа.
Добро

Није добро

Црна Гора се може сматрати за
добро организовану друштвену
заједницу;
Организациони системи у
друштвеним дјелатностима углавном
функционишу на задовољавајући
начин;

Несклоност црногорског грађанства
да се понаша по правилима
организованости;
Примјена организације је веома лоша
и тешко примјенљива
Склоност ка стихији у друштвеним
заједницама;
Државна организација заснована на
централизацији што има за
посљедицу пацификацију руралних
подручја нарочито сјевера Црне
Горе.

8. Право
Добро

Није добро

Законодавство у Црној Гори је
углавном и у највећем обиму
усклађено са модерним правним
тековинама
Правни систем је довољно
организован и заштита права
грађана је формално дефинисана;
Народ у Црној Гори је правдољубив
и склон заштити праведности.

Правна заштита је формализована и
не обезбеђује стварно обезбеђење
права.;
Примјена правних је веома лоша и
тешко примјенљива, склоност према
корупцији и бесправном понашању,
селективна примена права.
Родна и етничка неравноправност,
сексуално и радно злостављање;
Доминирање везе и протекције у
свим порама друштвеног живота.

Претходна анализа има за циљ да укаже на проблеме у истинском
развоју Црне Горе. Имајући у виду да истинитост помаже да се
первазиђу бројни проблеми, а не заваравати се и уљуљкавати у
самохвали, поготову што се јавља низ последица као што су метастаза
сиромаштва, превелико задуживање, технолошка И инфраструктурна
заосталост итд
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А шта даље?
Да би се могло говорити о одрживом развоју Црне Горе
неопходно је сљедеће:
1. Прихватање модела одрживог развоја као основе квалитета живота и
благостања;
2. Усагласити економске и техничко-технолошке амбиције са социјалним, еколошким и здравственим потебама становништва;
3. Зауставити деградацију и девастацију простора Црне Горе нарочито
у сфери урбанизма Приморја;
4. Зауставити централизацију (подгоризацију) Црне Горе и чинити
више на уравнотеженом развоју цијелог простора Републике;
5. Радити на обезбјеђењу здравствено исправне хране и воде за пиће;
6. Повећати енергетску ефикасност и веће коришћење обновивих
извора енергије;
7. Увећати продуктивност привреде и омогућити што већу независност
од увоза;
8. Спровести стриктну рационализацију потрошње енергије и ресурса.
9. Радити на развоју ефикасне просвете и науке, обезбедити развој на
научним основама;
10. Ријешити се пошати која се зове корупција, обезбиејдити праведност
и једнакост.
Шта треба прво урадити?
Детерминисати стање
- Економије
- Демографско стање
- Стање правног система
- Стање животне средине
- Стање образованости
- Компетенција науке
- Стање организације
- Стање безбедности
- Стање инфраструктура

2. Детерминисати потребе
- Финансијске потребе
- Техничке потребе
- Кадровске потребе
- Безбедносне потребе
- Енергетске потребе
- Потребе ресурса
- Организационе потребе
- Комуникационе потребе

Детерминација развојне потенцијале
1. Природни потенцијали
2. Економски
3. Демографски
4. Организациони

Потенцијале реално проценити, без
претеривања и без уљепшавањ
стања
Посебно добро индиковати
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5. Техничко-технолошки
6. Саобраћајно-инфраструктурни
7. Туристички
8. Еколошки
9. Образовни

економске, демографске и
организационе потенцијале

Стратегија одрживог развоја треба да садржи:
РАЗВОЈНИ МОДЕЛИ
ТРАНСПАРЕНТНИ МОДЕЛИ
МАТРИЧНИ МОДЕЛИ ЕВАЛУАЦИЈЕ
МОДЕЛИ КОМПЕТИЦИЈЕ
МОДЕЛИ РЕСТРУКУИРАЊА
МОДЕЛИ ПРИЛАГОЂАВАЊА

Одабрати модел који је могуће
реализовати а не према жељама и
ради импресионирања јавности
Развојни модел мора бити остварив
а реализација краткорочна

Стратешка опредељења морају да буду консеквентна:
ВРЕМЕНСКИ ОКВИР:
Динамички план израде пројекта
Динамички план реализације
пројекта
Динамички план контроле пројекта

340

КОНКРЕТИЗАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Одговорне институције
Одговорни појединци
Одговорне групе
Учешће јавности и информација о
реализацијим програма

Милутин Љешевић

Литература:
БАКИЋ, Р., Становништво и насеља као фактор животне
средине Црне Горе, у: "Претпоставке и потенцијали реализације идеје
Еколошка држава Црна Гора“, 1993.
BARDE, J.P., OWENS, J., Environmental Financing: The Experience
of OECD Countries and Implications for Transition Economies, The World
Bank, 1995.
БУРИЋ, М., Пројекат еколошка држава Црна Горе, Зборник
радова са савјетовања "Претпоставке и потенцијали реализације идеје
Еколошка држава Црна Гора“, 1993.
CHISHOLM, J.S., The Evolutionary Ecology of Attachment Organization, HUMAN NATURE–AN INTERDISCIPLINARY BIOSOCIAL
PERSPECTIVE, 1996, Vol 7, Iss 1, pp 1–37
ДРАГОВИЋ, Д., Природни минеални ресурси и њихов утицај
на природну средину, НС Еколошке актуелности, ЦАНУ, 1989,
Elements of Programmme for Environmental Protection in Montenegro,
RFN, Titograd, 1990.
ДРАГОВИЋ, Д., БУРИЋ, Ж., Отпадне материје у Еколошкој
држави ЦрнојГори, Стање, проблематика рјешења, ИТИ, Подгорица
1993.
ЂУРОВИЋ, М., Алтернативни извори енергије и екологија,
"Претпоставке и потенцијали реализације идеје Еколошка држава Црна
Гора“, 1993.
ГОМИЛАНОВИЋ, М., ОСТОЈИЋ, М., Производња и прерада
минералних сировина у функцији идеје Еколошка држава Црна Гора,
Ибид, 1993.
ГРГУРОВИЋ, С., Екологија и развој економско-технолошки и
соццијлани аспекти еколошког развоја, Ибид, 1993.
ХАЈДУКОВИЋ, Д., Пут изласка из кризе – Пројекат развоја Црне
Горе на основама еколошке државе, Цетиње 1991.
ЉЕШЕВИЋ М. НИКОЛИЋ С. (1991): Економска политика у
решавању проблема заштите природне средине, „Заштита природе”,
бр 43/44, Републички завод за заштиту природе, (стр. 39-56), Београд.
ЉЕШЕВИЋ М. (1995): Систем управљања квалитетом
животнње средине, „Директор”, бр. 4-5/95, Екологија и развој,
Привредни преглед (стр. 17-21), Београд
ЉЕШЕВИЋ М., (2007): Детерминација индикатора одрживости
развоја града, Зборник радова ГФ, Београд
341

Индикатори одрживог развоја Црне Горе - парадигме и погледи

Љешевић М. (2012): Еколошка и хумана етика, Гласник
Одјељења друштвених наука Црногорска академија наука и умјетности.
ЉЕШЕВИЋ М, ОСТОЈИЋ Н. Стратегија развоја Црне Горе
еколошке дрћаве, Европски центар за мир и развој УН, Београд 2013.
МАРТИНОВИЋ, В., Шуме Црне Горе као фактор животне
средине Црне Горе, Ибид 1993.
ТУРЧИНОВИЋ, Ф., Међународно-правна специфичност атрибута
Црне Горе као Еколошке државе, Ибид, 1993. развој, социјални развој,
заштита животне средине.

Abstract : Montenegro is his parliamentary declaration proclaimed an
ecological state, based on the principles of sustainability. And back, in 1992
it was a significant achievement, because very little is known about
sustainable development, and a commitment to Environment friendly
development is not precluded economic and social development, but it is
related to the adjustment of the economy to the needs of health, culture and
justice of the citizens of Montenegro . We, in this paper we wish to make a
performance analysis of implementation of these commitments, especially as
we did the first policy document that related to sustainable development in
Montenegro. This article is zasnoovan the comparative analysis of indicators
of sustainable development segments . Indicators suggest that the Declaration
and Programme of sustainable development is only partially realized. This is
so, the truth is not only a sin of those who ruled Montenegro last 30 years,
but a series of circumstances such as the global economic crisis, the storm of
war in which Montenegro will inevitably have to attend, but a subjective
factors such as social and political stratification of the Montenegrin society.
Keywords: sustainable development, indicators of development,
economic development, social development, environmental protection.
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Др СПАСОЈЕ ЦИЦМИЛ И ЊЕГОВ
ДОПРИНОС ГЕОЛОШКОЈ НАУЦИ

Апстракт
Др Спасоје Цицмил
Др Спасоје Цицмил припада генерацији која је послије Другог
свјетског рата постављала темеље геолошке струке у области
истраживања и експлоатације црвених боксита. Професионалну
каријеру је започео као геолошки техничар 1955. године, да би се у
Рудницима боксита - Никшић убрзо доказао као изванредан стручњак,
што га је препоручило за студије геологије на Рударско-геолошком
факултету у Београду, које је завршио 1974. године. На истом
факултету је 1981. године одбранио докторску дисертацију. Објавио
је 13 научно-стручних радова и једну монографију о свом завичају.
Његова студија „Металогенија мезозојских лежишта црвених боксита
југозападне Црне Горе“ има посебан научни значај у геолошкој струци и
науци. Такође, др Спасоје Цицмил је био врло активан у раду
друштвено-политичких организација и удружења на општинском и
републичком нивоу, као и различитих струковних удружења и
организација на нивоу Црне Горе и СФРЈ. Носилац је више одликовања и
признања. Рођен је 1934. године у Пишчу, на Пивској планини, а умро је
и сахрањен у Никшићу 2004. године.
Кључне ријечи: др Спасоје Цицмил, Пишче, Пивска планина,
црвени боксити.
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Др Спасоје Цицмил и његов допринос геолошкој науци

Увод
У историји људског рода ријетки појединци су својим радом,
мудрошћу и достојанством обиљежили вријеме у ком су живјели. А
само неки од њих оставили су и дјела по којима ће се трајно памтити.
Један од таквих је и Спасоје Ђорђија Цицмил, доктор геологије, који је
свој живот посветио развоју и напретку геолошке струке и науке, али и
напретку његовог завичаја и друштва у цјелини. Његов смисао живота је
био у осмишљеном доприносу на свим нивоима – од појединца и
колектива до шире друштвене заједнице, односно државе. Такав његов
став произилазио је из његовог духовног генетског склопа, јер само тај
извор може да вјечно траје и да људски ум и снагу непрекидно напаја
новом енергијом. Због таквих особина тешко је раздвојити његову
научну од стручне или друштвене активности, јер је он својом огромном
снагом истовремено обављао професионалне задатке, усавршавао
знање, објављивао научне и стручне радове, активно учествовао у
стручним и друштвено-политичким дјелатностима. И свугдје је био
успјешан, признат, али и омиљен.
Др Спасоје Цицмил припада оној генерацији послије Другог
свјетског рата која је поднијела највећи терет обнове порушене земље и
изградње инфраструктуре, привредних објеката и слично. Професионалну каријеру је започео 1955 године као геолошки техничар, прво
у Геолошком заводу у Титограду а потом у Рудницима бокситаНикшић, у фирми чији је задатак био истраживање и експлоатација
боксита у Црној Гори. И тако га је случај или судбина повезао са
истраживањем али и проучавањем минералне сировине од стратегијског
значаја за Црну Гору, на бази које је у Подгорици подигнут
Алуминијумски комбинат (1976).
О геологији боксита у Црној Гори озбиљнија проучавања су
отпочела тек након Другог свјетског рата. Ријетки стручњаци у то
вријеме, као што је био инж. Павле Бурић који је 1959. године
докторирао на теми „Геологија боксита Црне Горе“, успјешно су
усмјерили и руководили истраживањима ове минералне сировине.
Спасоје Цицмил је имао „привилегију“ да са Др Бурићем учествује у
истраживању црвених и бијелих боксита широм Црне Горе и да стиче
нова искуства и сазнања. Са таквом формираном стручном подлогом
уписао је Рударско-геолошки факултет и завршио га 1974. године, а већ
1981 је на истом факултету одбранио и докторску дисертацију.
Поред послова из области геолошке струке и науке др Спасоје
Цицмил је учествовао у друштвено-политичком раду општине Никшић
и Републике Црне Горе. Такође је активно радио у различитим научностручним удружењима на нивоу Републике и СФР Југославије. При
свему томе, сваки је посао обављао темељно и цјеловито, што је
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особина само високоморалних и од природе обдарених стваралаца. И у
свим тим дјелатностима се доказао не само као успјешна личност, већ и
као човјек коме се од стране сарадника и друштвене заједнице с правом
указивало повјерење да он буде организатор и руководилац. То
повјерење никада није изневјерио. Због таквих особина и неспорних
резултата које је у различитим областима постигао др Спасоје Цицмил,
одлучили смо да у овом раду, поред достигнућа у области геолошке
науке, укратко прикажемо и његове резултате стручног и друштвенополитичког рада, са кратком биографијом.
Стручни рад
Др Спасоје Цицмил је радни однос започео 1955 године као
геолошки техничар у Републичком заводу за геолошка истраживања у
Титограду, гдје је радио у стручним екипама на истраживању
нуклеарних и других минералних сировина. Од 1957. до 1982. године
професионални живот је везао за Руднике боксита - Никшић, гдје се
убрзо афирмисао као искусан геолошки техничар на реализацији
комплексних програма геолошких истраживања црвених и бијелих
боксита, а потом као дипломирани инжењер геологије и водећи
истраживач – пројектант, руководилац и организатор цјелокупног
геолошко-истражног процеса у том предузећу. То је најплодотворнији
период у његовом стручном раду и у научном стваралаштву, када се
афирмише као специјалиста за црвене боксите на југословенском нивоу.
Циљ геолошких истраживања у Руднику боксита - Никшић је био
да се пронађу лежишта и утврде резерве и квалитет боксита, а задатак
геолошке службе да планира, пројектује, реализује истраживања према
годишњим и средњорочним плановима, интерпретира резултате
истраживања, уради графичку документацију и извјештаје о
резултатима истраживања, и на крају – да послије сваке четврте године
уради Елаборат о класификацији и категоризацији са прорачуном
резерви боксита (или друге минералне сировине) за свако лежиште
посебно. Ови Елаборати представљају синтезу резултата истраживања
али и основну подлогу за рударска пројектовања, односно избор методе
експлоатације, оцјену економичности и рентабилности и слично. У
првим деценијама послије Другог свјетског рата нијесу били у
потребној мјери разрађени критеријуми и методологија истраживања,
нити стандарди за примјену различитих метода истраживачког рада и
испитивања. Само захваљујући одговорним професионалцима и
даровитим истраживачима, какав је био и др Спасоје Цицмил, успјешно
су се превазилазиле све те тешкоће. А резултати рада геолошке службе
у сарадњи са инжињерима рударства су заиста импозантни. У читавом
25-годишњем периоду од 1957. до 1982. посебно мјесто и значај за
успјех геолошке службе, а самим тим и предузећа Рудници боксита –
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Никшић, без сумње припада др Спасоју Цицмилу. Он је учествовао у
свим фазама рада и у свим истраживачким операцијама: опробовање
боксита, картирање терена, језгра бушотина и јамских рударских радова, надзор над истражним бушењем, организација радилишта, израда
графичке документације и годишњих извјештаја, затим израда пројеката
истраживања, интерпретација резултата, израда завршних извјештаја и
елабората, израда планова и програма истраживања. Његово огромно
искуство и знање значајно су допринијели утврђивању резерви и
квалитета црвених боксита и изради геолошких подлога на бази којих је
пројектован развој алуминијумске индустрије у Црној Гори.
Поред рада на истраживању црвених боксита, др Спасоје Цицмил
је такође руководио пројектима и учествовао у геолошким истраживањима бијелих боксита. То су били пројекти које су углавном
финансирали Рудници боксита - Никшић, а мање Република. Значајна
стручна документација о овим истраживањима налази се у фонду
Рудника боксита - Никшић.
Др Спасоје Цицмил је од 1986. до 1990. године радио као научни
сарадник у Институту за црну металургију – Никшић. И ту је до
изражаја дошла његова истраживачка даровитост и способност на
истраживању минералних сировина које се користе за ватросталне
материјале и у металургији (кварцни пијесак, рожнаци, бентонити,
доломити и др). Пројекти и Елаборати о тим истраживањима налазе се у
фонду Института.
Послије пензионисања (1990) наставио је активно да сарађује на
појединим пројектима које је реализовао Завод за испитивање грађевинског материјала и геотехнику - Никшић, као и Републички завод за
геолошка истраживања, Подгорица.
Др Спасоје Цицмил је био познат као мудар и толерантан
саговорник и као велики професионалац на свим стручним задацима.
Отуда је са њим било задовољство сарађивати. Такве у једној личности
обједињене особине и способности су ријетке, због тога су такви људи
обично носиоци терета, али и напретка на свим нивоима. Истина, они
су, баш зато што су такви, често изложени и оној злочестој страни
људске природе. Али, то је мање важно.
Научно-истраживачки рад, значај и допринос
Детаљнија геолошка проучавања терена у Црној Гори практично
су започела у четвртој деценији 20. вијека, да би у периоду од Другог
свјетског рата до 1990. године геолошка струка и наука имале нагли и
интензиван развој, уз примјену бројних савремених метода
истраживања. О бокситима се такође врло мало знало све до 1946.
године. А онда, у исто вријеме почињу регионална геолошка
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истраживања, истраживање боксита, угља, олова и цинка, истраживања
нафте... У таквим околностима, свега 10 година послије рата, Спасоје
Цицмил улази у геолошку струку, те својим радом и знањем убрзо
осваја стручне темеље на којима креира и развија теоријску мисао и
научно-истраживачки рад.
У Црној Гори откривене су стијене које су настале у посљедних
400 милиона година (средњи и млађи палеозоик, мезозоик и кенозоик).
У оквиру тог комплекса стијена црвени боксити се јављају у три
стратиграфска нивоа, односно геолошка доба: тријас, јура и палеоген,
док су бијели боксити настали у току доње креде. Значи, процеси
стварања боксита на простору Црне Горе су се одвијали у последњих
210 милиона година. За црвене боксите је посебно карактеристично да
су то стијене настале у континенталним условима, а за боксите Црне
Горе и да су настали на карстификованим карбонатним стијенама, те да
су због тога издвојени у посебну генетску групу – као карстни боксити.
Ови подаци и сазнања били су и остали репери за све истраживаче
боксита, као и за др Спасоја Цицмила. До њих се ипак долазило
постепено, са сталним повећањем степена детаљности и нових
проширених сазнања. И тако ће бити увијек, јер свако ново лежиште
пружа нове податке, нова сазнања. Др Спасоје Цицмил је имао довољно
стручног знања и искуства да пројектује и примијени комплексна
геолошка истраживања боксита чији ће му резултати омогућити
студијске радове са анализама и синтезама прихваћеним и
верификованим од научника и научно-стручне јавности.
Др Спасоје Цицмил је објавио 13 радова из области геолошке
струке и науке. Са научног аспекта по нашем мишљењу посебни значај
имају два рада, чију анализу приказујемо у даљем тексту.
„Геолошке карактеристике тријаских
боксита Никшића“ (1976)
У овом раду аутор је синтетизовао сазнања о тријаским бокситима
бокситоносних рејона Горњопољског вира, југозападног крила
антиклинале Никшићке Жупе (зона Прекорнице) и Пиве. Али у исто
вријеме, дао је и сопствена тумачења којим се ближе освјетљава и
проширују сазнања о геолошкој проблематици ове у Црној Гори
најстарије бокситне формације. Он је геологију тријаских боксита
анализирао преко основних показатеља: стратиграфски положај
лежишта боксита; облик и грађа лежишта; структурно-текстурне
карактеристике, минералошки и хемијски састав боксита, генеза
боксита.
Сви истраживачи се слажу да су тријаски боксити формирани на
средњетријаским формацијама, а да се у њиховој повлати (кровини)
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налазе горњотријаски седименти. Од једног до другог локалитета, као и
између рејона, међутим, различити истраживачи указују на одређене
разлике у саставу, а донекле и у стратиграфској припадности комплекса
стијене и подине и повлате. С. Цицмил наводи да се у подини појединих
лежишта боксита у Пиви (на простору Рудиница и Сељана), као и код
лежишта Горњопољски вир, поред ладинских карбоната налазе и други
продукти
средњотријаске
вулканогено-седиментне
активности:
бентонити, бентонитске глине, рожнаци а у дубљим дјеловима подине и
вулканске стијене дацито-андезитског састава.
Тријаска лежишта боксита, која су у Црној Гори највише
распрострањена у Пивској Жупи, имају неправилне и сочивасте облике,
зависно од облика палеорељефа у којима су образована. То су (у
економском смислу) релативно мала бокситна тијела, дебљине до 20 м,
а у просјеку од 2 до 10 м. Аутор посебно указује на велику
промјенљивост у саставу (врсти) боксита у истом лежишту и детаљно
приказује геолошки стуб Горњопољског вира, овог највећег тријаског
лежишта (са прорачунатим резервама од 962.000 тона боксита). Састав
овог лежишта потом компарира са лежиштима боксита Пиве у
локалностима Борова глава (Сељани), Црвена стијена (Рудинице) и
Илиџа (на десној страни Комарнице). Различит састав тријаских
бокситних лежишта, по С. Цицмилу, „указује на разноликост матичног
материјала, сложене услове постанка и секундарне измјене које су
утицале на физичко-механичке особине и квалитет боксита“. Овакво
тумачење је основано као полазиште, али захтијева и додатна
објашњења, а нарочито у погледу „разноликости матичног материјала“.
Интересантан је и касније научно потврђен и објашњен распоред
различитих текстурних типова у тријаским лежиштима боксита Црне
Горе, који аутор даје у овом раду. Наиме, он каже да се мркоцрвени
боксити са пизолитима до 2 мм јављају у подинском (доњем) дијелу
лежишта. У средњем и горњем дијелу лежишта, међутим, „преовлађују
свијетлоцрвени, сиви и сивобијели боксити, који поред пизолита садрже
и оолите са концентричном унутрашњом грађом“. У минералошком
саставу тријаских боксита наводи бемит и каолинит, затим хематит,
хидроксид гвожђа и магнетит, док сиви боксити садрже сидерит (у
лежишту Горњопољски вир и у неким лежиштима Пиве). Такође је
табеларно приказао и хемијски састав боксита, на основу анализа
карактеристичних узорака појединих врста боксита из тријаских
лежишта: Горњопољски вир, Сељани (Борова глава и Опаљена продо,
Руднице (Руђино гувно, Црвена стијена, Илица), Велешово (Пива),
Симуни (Никшићка Жупа) и Жљебови (Бршно).
О генези тријаских боксита аутор се у овом раду није изјаснио,
али указује на чињеницу да су острвски копнени простори, на којима су
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формирана лежишта боксита, егзистирали од краја ладиника до
таложења рабељских слојева (горњи тријас) – што представља
предуслов за стварање боксита. На крају рада аутор указује на
чињеницу да тријаски боксити нијесу довољно истраживани иако
постоје перспективни терени „за проналажење нових и проширење
постојећих рудних тијела“.
„Металогенија мезозојских лежишта црвених
боксита југозападне Црне Горе“ (1984)
Студија под овим називом представља најзначајнији научни рад
др Спасоја Цицмила. Уствари, то је његова докторска дисертација коју
је одбранио на Рударско-геолошком факултету у Београду 25. фебруара
1981. годину, а штампана је 1984. године у издању Рудника бокситаНикшић. У циљу израде ове студије претходно су вршена дугогодишња
комплексна металогенетска проучавања лежишта тријаских и јурских
боксита југозападне Црне Горе, на површини од око 6.500 км2. Хемијска
испитивања боксита углавном су вршена у лабораторији Рудника, а
минералошка и геохемијска у лабораторији Института за геолошкорударска истраживања и испитивања нуклеарних и других минералних
сировина-Београд.
Металогенетску проблематику боксита у овом монографском
дјелу, аутор је изложио у пет поглавља.
У првом поглављу дао је приказ и развој мезозојског
бокситоносног генетског комплекса југозападне Црне Горе, по моделу
Г.Ј. Бушинског (1964). Тако је у тријаски бокситоносни генетски
комплекс, од кога су настали тријаски боксити, уврстио:
• Средњотријаске кречњаке са бентонитима и рожнацима,
• Средњотријаске вулканите и вулканогено-кластичне продукте и
• Горњотријаске карбонатне седименте.
Јурски бокситоносни генетски комплекс, од кога су настали
јурски боксити, по истом аутору, чине:
• Средњотријаски карбонатни седименти, вулканити и њихови
вулканогени продукти, као и карбонатни седименти горњег
тријаса,
• Лијаски карбонатно-глиновити и лапоровити седименти
• Карбонатни седименти средње и горње јуре и
• Карбонатни седименти горње јуре и доње креде.
Овај модел ће битно утицати и на његова тумачења генезе
боксита.
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Поглавље „Просторни размјештај, основна обиљежја и
металогенетска рејонирања.... „ представљају сигурну базу података и
чињеница о тријаским и јурским бокситима Црне Горе, на основу којих
се могу вршити квалитетна теоријска разматрања и закључивања на
научно аснованим принципима. У науци је познато да се скоро све може
мијењати изузев чињеница. Отуда је утврђивање чињеничног стања
темељ сваке науке и напретка.
Др Спасоје Цицмил је лежишта тријаских и јурских боксита
приказао и описао по рејонима. Тријаске боксите је „издвојио“ у три
рудна рејона: Горње Поље, Пива и Никшићка Жупа. Поред детаљног
описа сваког лежишта и појаве, дати су графички профили и по први
пут су, на основу репрезентативног узорка, добијени сигурни подаци о
средњем хемијском и минералном саставу боксита Горњопољског вира
и боксита у рејону Пиве. На истим узорцима су спектрометријским
методама извршена испитивања садржаја 18 микроелемената, укључујући уран и торијум. За боксите Горњопољског вира репрезентативни
узорак је формиран на основу 300 проба, а за боксите Пиве – на основу
више десетина проба, што указује не само на количину рада да би се
формирао такав узорак, него и на озбиљност и професионалну
одговорност аутора ове студије.
Лежишта јурских боксита или Лежишта јурске бокситоносне
формације – како их назива др Спасоје Цицмил, представљају
најзначајнија бокситна лежишта „... не само у оквиру Динарске
металогенетске провинције, већ и шире.“ Аутор их је према геолошкогеографским критеријумима груписао и детаљно описао у шест рудних
рејона: сјевероисточни рејон Никшићке Жупе; југозападни рејон
Никшићке Жупе; рудни рејон Пиперских и Бјелопавлићких планина;
рудни рејон Бањана; рудни рејон Бијелих Рудина, Грахова и Драгаља и
рудни рејон Старе Црне Горе. Претходно је сва лежишта боксита
разврстао у групе према количинама резерви: врло велика (>2.500.000 t),
велика (500.000-2.500.000 t), лежишта средње величине (100.000 –
500.000 t), мала лежишта (<100.000 t) и бокситне појаве. Посебно за
сваки рудни рејон, поред приказа стратиграфије, тектонике и
петролошког састава стијена подине и кровине, дао је опис боксита, а
затим је табеларно приказао средњи хемијски састав боксита на шест
стандардних компоненти за 57 лежишта у свим рејонима, средњи
квантитативни минералошки састав за 16 главних лежишта у три рејона
и геохемијске анализе боксита – односно средњи садржај 18
микроелемената (Pb, Ga, V, Cu, Zn, Y, Zr, Ni, Co, Sc, Cr, La, Ba, Sr, Li,
Rb, U, Тh) за 27 лежишта у 4 рудна рејона. Поред тога за сваки рејон у
графичком облику су дати карактеристични геолошки профили главних
лежишта боксита. Саставни дио овог поглавља је „Карта рудних рејона“
у приближној размјери 1:300.000, на којој је аутор графичким путем
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приказао 9. лежишта тријаских боксита у 3 рудна рејона, 81 лежиште и
појаву јурских боксита у 6 рудних рејона и 39. лежишта и појава
бијелих боксита у једном рудном рејону – названом „рејон кредних
лежишта бијелих боксита“. За истраживаче боксита и за економску
валоризацију тријаских и јурских боксита у Црној Гори наведени
подаци, односно резултати истраживања – представљају право
богатство чињеничног стања, до којег је аутор дошао вишедеценијским
радом уз примјену метода и стандарда које обезбјеђују квалитет и
легитимитет добијеним резултатима.
У поглављу „Металогенетски показатељи и индикатори
образовања лежишта црвених боксита“ др Спасоје Цицмил анализира
резултате и досадашња сазнања, корелише, образлаже и тумачи сва
битна питања у вези услова и начина образовања лежишта боксита. У
том дијелу ове студије нарочито долази до изражаја његова
истраживачка зрелост и научна даровитост. Наравно, разматрања
почиње са тумачењем геоисторијске еволуције бокситоносне области
југозападне Црне Горе, са посебним акцентом на приказу четири
копнене фазе за вријеме којих су образовани боксити. Ове фазе у
еволуцији Земљине коре препознају се по прекидима у седиментацији,
који су обиљежени бокситима (али не увијек) и тзв. ерозионодискордантним односом млађих у односу на старије стијене. Прва фаза
настанка боксита у Црној Гори је средњотријаска, када су образовани
боксити на простору Пиве, Горњег Поља код Никшића и Никшићке
Жупе (детаљније су приказани у претходном раду). Рачуна се да је ова
фаза трајала око 9 милиона година (у периоду од 237 до 228 милиона
година). Јурска копнена фаза започела је крајем горњег тријаса (прије
200 милиона година) и трајала је око 55 милиона година – све до
кимериџа у горњојурској периоди. Јурско копно се прво формирало на
ширем простору данашње Никшићке Жупе, а потом се постепено
повећавало да би крајем горње јуре обухватало данашње просторе од
Скадарског језера на југоистоку па до Сињавине на сјеверу и источне
Херцеговине на сјеверозападу и западу. У кредној копненој фази
горњојурско копно на простору данашњих Бијелих Пољана се током
доње креде проширило према сјеверу и сјеверозападу и трајало је до
почетка горње креде (прије око 100 милиона година). На том простору,
од Будоша и Бјелих Пољана, до планина Његош и Сомина и рејона
Црквица и Бањана формирана су бројна лежишта бијелих боксита.
Четврта копнена фаза је еоценска, констатована у приморском дијелу
Црне Горе – која није била предмет ове студије. Треба напоменути да су
прије и послије ових копнених фаза данашњи бокситоносни терени
били под морем, у којем су стваране карбонатне и друге врсте стијена
дебљине више од 5 км. За сваку од ових фаза аутор је дао
палеогеографске схеме копненог простора југозападне Црне Горе.
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За испитивање хемијског, минералног и геохемијског састава
боксита при изради ове студије примијењено је девет метода
испитивања. Ради компарације у једној табели је приказао средњи
хемијски састав лежишта тријаских и јурских боксита по рудним
рејонима. На основу хемизма, односно садржаја главних компоненти
боксита (Al2О3 и SiО2) лежишта боксита је класификовао као:
висококвалитетна, мање квалитетна, ниско квалитетна лежишта са
повећаним садржајем CаCО3 и лежишта јако промјенљивог сасава.
Разлике у расподјели Al2О3, SiО2, Fe2О3 и TiО2 за лежишта, Биочки стан,
Ливеровићи, Бршно, Горње Поље и Миловићи (Велимље) у графичком
облику приказао је преко дијаграма расподјеле фреквенција, на којима
се изванредно уочавају карактер расподјеле и разлике садржаја у
различитим лежиштима. Садржај раније наведених 18 микроелемената
по лежиштима и рејонима указује на генетске разлике тријаских и
јурских боксита, али и на разлике у садржајима неких микроелемената
између рејона и лежишта.
Геохемијска испитивања боксита дала су врло репрезентативне
податке о вертикалној расподјели појединих микроелемената (La, Cu, Y,
Ni, Co) у стубу бокситних тијела за 10 јурских и 2 тријаска лежишта
боксита, на основу којих је потврдио ранија испитивања З.
Максимовића, да се ови високомигративни микроелементи
концентришу у доњем дијелу бокситног тијела – нарочито код
висококвалитетних лежишта. Ови резултати посебан значај имају при
разматрању генезе боксита.
Испитивањем минералног састава тријаских и јурских боксита
утврђени су главни минерали: бемит, каолинит и хематит, поред којих
се као споредни јављају: гетит, хидраргилит, кварц и калцит, а
констатовани су и дијаспор, пирит и сидерит. Посебан научни допринос
имају резултати испитивања акцесорних минерала – која су по први пут
извршена за потребе ове студије. Акцесорни минерали у бокситима
чине мање од 1% укупног минералног састава, чија се величина креће у
просјеку око 0,125 mm. Већина од ових минерала представља
нерастворни остатак стијена, односно материјала од кога су настали
боксити. Познавање акцесорних минерала знатно помаже, а понекад и
рјешава питање матичних стијена боксита. Аутор је по степену
заступљености приказао акцесорне минерале у бокситима, од којих су
посебно битни: циркон, кварц, илменит, рутил, сфен, пироксени,
амфиболи, биотит, хлорит, епидот, гранати, стауролит, турмалин,
мусковит, корунд, анатас... Ове резултате прате 22 фотографије
различитих минерала, снимљених са увећањем од 80 пута под
микроскопом.
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Приказом и обрадом резултата о наведеним показатељима и
индикаторима у вези геолошке проблематике тријаских и јурских
боксита у Црној Гори, др Спасоје Цицмил је поставио фундамент за
теоријска разматрања у поглављу „Процеси образовања лежишта“. А
на том пољу науке се још увијек „ломе копља“ и промовишу различита
виђења и теорије. Аутор ове студије је храбро, на професионалан начин
и коректно, приступио рјешавању бројних теоријских, али и практичних
аспеката у вези са тумачењем услова и начина настанка лежишта
карстних боксита. Као прво, аутор, на основу геолошке грађе
различитих лежишта, долази до закључка да је трајање копнених фаза
(када су образовани боксити) било различито, те да је то вријеме у
директној корелацији са величином лежишта и квалитетом руде. А то
значи да су у дужим континенталним фазама образована велика и
квалитетна лежишта боксита и обратно. За генезу карстних боксита
посебно су значајна два питања: поријекло и врста матичне стијене или
материјала од кога су настали и транспорт тог материјала. У вези
матичних стијена аутор закључује да се може „.... успоставити генетска
веза између тријаских боксита и комплексних продуката средњотријаске
вулканске активности“ (бентонити, бентонитске глине, рожнаци,
вулканске стијене андезит-дацитског састава). Ту везу потврђује и
хемизам бентонита из непосредне подине лежишта боксита. Такође,
исте боксите генетски веже и за кору распадања на тријаским
вулканским стијенама, чији су остаци, како каже аутор, „у највећој
мјери еродовани, због вишег нивоа у односу на карстну област гдје је
бокситни материјал депонован“. За јурске боксите, за разлику од
тријаских, аутор каже да је теже успоставити генетску везу са матичним
стијенама. Ипак, анализом палеогеографских услова током јурске
копнене фазе, аутор наводи да су се током јурске периоде могле
формирати коре распадања на карбонатним лапоровитим и глиновитим
стијенама горњег тријаса и јуре, које су представљале матични
материјал. Такоше додаје да су у формирању лежишта јурских боксита
значајно учешће имали тријаски вулканогени продукти – у
сјевероисточним дјеловима истраживане бокситоносне области. У
формирању боксита, каже, учешће чистих карбонатних стијена је доста
ограничено. Дакле, по овом аутору, матични материјал за образовање
јурских боксита води поријекло од лапоровитих и глиновитих
карбонатних и вулканогених стијена, а врло ограничено и од чистих
карбонтних стијена. Детаљно анализирајући геолошки развој и
палеогеографске услове у ширем региону, као и расподјелу акцесорних
минерала у различитим врстама стијена, др Спасоје Цицмил је и у
графичком облику дао схему бокситогенезе ширег простора Никшићке
Жупе, по којој су и тријаски и јурски боксити настали од кора
распадања формираним на тријаским вулканским стијенама. Лежишта
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боксита западне и Старе Црне Горе, по истом аутору, потичу од
лијаских глиновитих и лапоровитих карбонатних стијена.
Просторни распоред кора распадања, према др С. Цицмилу,
опредјељује дужину транспорта матичног материјала. Она износи од 1
до 30 км. За тријаска лежишта боксита дужина транспорта била је
знатно краћа – од неколико стотина метара па до 5 км. Транспорт
материјала са кора распадања вршен је „повременим блатним, мутним
потоцима у облику колоидних раствора, суспензија и честица ситних
размјера“. Присуство оолита и пизолита у појединим лежиштима
боксита, према истом аутору, „отежавају извођење закључака о начину
транспорта бокситног материјала из кора распадања...“. Аутор такође
указује на чињеницу да су лежишта боксита у подручју Бањана
преталожена, тј. настала од примарних лежишта, што су иначе
потврдили сви истраживачи овог рејона.
Процес бокситизације (стварање боксита) аутор тумачи „као
континуиран процес од кора распадања, преко транспорта и на крају у
карстним депресијама, гдје је одлаган бокситни материјал“. Интензитет
бокситизације нарочито је значајан у карстним депресијама, што је
доказано вертикалном дистрибуцијом микроелемената, а условљен је
интензитетом дренаже атмосферских понирућих вода. Овом процесу
значајно доприноси и ниво подземних вода, који је био нижи у
интензивно карстификованим теренима. Другим ријечима, квалитет
боксита неког лежишта зависи од локалних услова – односно од
интензитета бокситизације. Очито је да је аутор исправно препознао
утицај палеоклиматских и локалних палеохидрогеолошких услова при
образовању лежишта боксита. У том циљу је детаљно анализирао
вертикалну дистрибуцију 18 микроелемената из доњег, средњег и
горњег дијела бокситног тијела у 10 јурских и 2 тријаска лежишта.
Резултати показују: обогаћење La, Cu, Y, Ni и Co према подини – код
висококвалитетних лежишта. За мање квалитетна и нискоквалитетна
јурска, као и за тријаска лежишта боксита – таква правилност није
уочена. Ови су резултати и у графичком облику презентирани на 6
дијаграма.
На крају ове комплетне језгровите студије, др Спасоје Цицмил је
презентирао дотадашња сазнања о бокситној потенцијалности
истраживања области коју је подијелио на добро, дјелимично и
неистражене рудне рејоне и лежишта црвеног боксита, са графичким
приказом профила за девет карактеристичних лежишта. Завршни дио
публикације посвећен је прогнозној металогенетској карти рудних
рејона Никшићке Жупе. На основу линеарног коефицијента
рудоносности и коефицијента концентрације боксита на карти су
издвојене површине: веома перспективне, персепктивне, повољне и
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површине са нејасном перспективношћу за откривање лежишта
боскита. Ово је прва металогенетско-прогнозна карта бокситоносних
терена у Црној Гори, при чијој изради је дошло до изражаја ауторово
комплексно познавање геологије лежишта боксита у Црној Гори.
Слиједи „Закључак“ и „Литература“ са 81. библиографском јединицом.
Ова студија др Спасоја Цицмила представља научно дјело трајне
вриједности које је већ заживјело као сигуран ослонац научницима, али
и свима који се баве истраживањима и валоризацијом боксита у Црној
Гори. Такође, подаци и резултати из овог рада цитирају се у бројним
радовима истраживача боксита у Динаридима, као и у читавом
Медитерану – гдје су највише развијени карстни боксити, које је
проучавао и др. Цицмил. Временом ће ова књига бити и драгоцјени
докуменат са врло богатим и квалитетним чињеничним стањем о
лежиштима боксита којих због убрзане експлоатације више неће бити,
прије свега у рејону Никшићке Жупе.
Друштвена активност и признања
Др Спасоје Цицмил је био изузетно цијењен и уважаван, не само
као стручњак, него и као човјек са посебним даром за промишљено
одлучивање и добру организацију сваког посла. Због његових доказаних
квалитета и способности радо је биран у органе управљања фирме,
различитих друштвених организација Општине и Републике и
различитих удружења на нивоу Црне Горе и СФР Југославије. Тако је у
периоду од 1982 до 1986 изабран за потпредсједника Извршног одбора
СО Никшић за привредна питања, гдје се такође доказао као успјешан
организатор и руководилац. Као члан Савеза комуниста Југославије био
је секретар Рудничке конференције СКЈ, члан Општинског комитета
СКЈ Никшић, делегат VIII Конгреса СКЈ, затим потпредсједник
Општинског вијећа синдиката Никшић, посланик Вијећа удруженог
рада Скупштине СР Црне Горе, итд. Такође је обављао разне дужности
у струковним удружењима и организацијама на нивоу Републике и
државе Југославије, чиме је дао значајан допринос развоју и унапређењу
геолошке струке и науке, као и институција у области геологије. У два
мандата био је предсједник Црногорског геолошког друштва и
дугогодишњи предсједник Републичке комисије за овјеру рудних
резерви, затим члан Скупштине и Извршног одбора РСИЗ-а за геолошка
истраживања, предсједник Управног одбора Републичког фонда за
геолошка истраживања. Стручна и научна геолошка јавност у Црној
Гори и Југославији је посебно повјерење указала др Спасоју Цицмилу
избором за предсједника Организационог одбора 10. Конгреса геолога
Југославије, одржаног у Будви 1982. године и 13. Конгреса геолога
Југославије, одржаног у Херцег Новом 1998. године. Зборници радова у
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10 књига са ова два научна скупа, чији је он био уредник, остаће као
трајно и свијетло свједочанство, али и признање овом прегаоцу на пољу
геолошке науке и дјелатности.
У последњим годинама живота др Спасоје Цицмил је, у сарадњи
са проф. др Миливојем Трипковићем, написао и објавио етнографскоисторијску студију „Пишче и Војиновићи“ коју је посветио успомени на
свог прерано преминулог сина Зорана. Ова књига такође говори о
дубокој укоријењености њених аутора у свој завичај на Пивској
планини, између ријека Пиве и Таре и планине Дурмитор на истоку.
За свој неуморни рад др Спасоје Цицмил је одликован Орденом
заслуга за народ са сребрним зрацима, Орденом рада са сребрним
вијенцем, Дипломом заслужног члана Савеза инжињера и техничара
рударско-геолошке и металуршке струке у Југославији и Повељом
заслужног члана Црногорског геолошког друштва.
Кратка биографија
Др Спасоје Цицмил је рођен 15.09.1934. године у Пишчу, на
Пивској планини. Његов отац Ђорђије и мајка Јелка имали су седморо
дјеце (пет синова и двије ћерке). Заједно са бројним породицама из
Пиве и читаве Црне Горе и породица Ђорђија Цицмила је 1946. године
отишла из врлетне постојбине и населила се у равну Војводину, у Бачко
Добро Поље. По завршетку средње геолошке школе у Београду Спасоје
је провео двије године на одслужењу војног рока у ЈНА, а онда, 1955.
године, једини од његове породице, враћа се у Црну Гору. Запослио се
1955. године у Заводу за геолошка истраживања у Титограду
(Подгорици), гдје је двије године радио углавном на истраживању
нуклеарних минералних сировина. Од 1957. до 1982. године био је у
Рудницима боксита – Никшић, гдје се у првим годинама рада успјешно
доказао на различитим пословима геолошког техничара. Његове
амбиције и истраживачка даровитост убрзо су га препоручили за
студије геологије на Рударско-геолошком факултету, које је завршио
1974. године, а 1981. године је докторирао на истом факултету, на теми
„Металогенија мезозојских лежишта црвених боксита југозападне
Црне Горе“. Двадесет и пет година проведених на истраживању боксита
у Рудницима боксита-Никшић, претставља период његовог најплоднијег
стваралачког рада. За то вријеме је ушао у суштину геолошке струке и
науке и овладао практичним и теоријским знањима и критеријумима
који су му омогућили да уради монографију о тријаским и јурским
бокситима Црне Горе, која је од 1984. године (када је штампана) већ
заживјела и верификована од стране научника као дјело од трајне
вриједности. Звање научног сарадника је стекао 1987. године на
Институту за техничка истраживања у Титограду (Подгорици). Др
Спасоје Цицмил се такође доказао у раду различитих друштвено356
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политичких институција и организација као и у раду различитих
струковних удружења и организација на нивоу Црне Горе и СФР
Југославије. Он је добитник више одликовања и признања.
Др Спасоје Цицмил се оженио 1957. године, са Ружом
Вукосављевић, са којом је добио двоје дјеце. Ћерка Зорица, завршила
медицину, удата Радуловић, има два сина Владимира и Луку, који су у
последњим годинама Спасојевог живота били његов понос и надахнуће.
Син Зоран, завршио је Грађевински факултет, несрећним случајем је
погинуо 1994. године. Од ове породичне трагедије Спасоје нажалост
није успио да се сасвим опорави. Ипак је пронашао снаге да, заједно са
Проф. Миливојем Трипковићем, уради монографију Пишче и
Војиновићи, коју је посветио успомени на рано преминулог сина
Зорана. Ова књига је писана са осјећајем духовног дуга њених аутора
према прецима и завичају. Потомци ће им, свакако, бити вјечито
захвални.
Др Спасоје Цицмил је умро 9. јануара а сахрањен у Никшићу 11.
јануара 2004. године.
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Dr Sci SPASOJE CICMIL AND HIS CONTRIBUTIONS TO
THE SCIENCE OF GEOLOGY

Summary
Dr Spasoje Cicmil belongs to one of those creators that dedicated his
own life to the progress of geology and science, as well as the progress of
society as a whole. For that reason this paper, besides the scientific and
expert contribution of this fine researcher, also shows his expert work, his
social activity and recognitions, short biography and a list of published
papers. In all those mentioned fields he has proven himself with significant
results and recognitions from contributors, institutions and the state. This
paper pays special attention to the study “Metallogeny of the Mesozoic
findings of red bauxites in South-Western Montenegro”, which represents his
PhD dissertation, gained in 1981 at the Mining and Geology faculty in
Belgrade. The analysis of the study in conducted by chapters, with an
emphasis on the importance and scientific contribution of specific results,
explanations and interpretations. His involvements and results of the work in
expert field are really significant and relate to the proof of reserves of more
than ten million tonnes of bauxite in the Niksic Zupa region and the
production of geological documentation and the foundations for the
development and expansion of production capacities of the mine and laying
the foundations for Aluminium Mill (prim prev. Kombinat Alumunijuma) in
Podgorica. His work in socio-political organisations was highly respected and
valued, while for the geological expertise and science he was highly valued
in professional associations within Montenegro and SFR Yugoslavia.
Because of his proven qualities and abilities he was elected for the president
of the Organisation Committee of the 10th Congress of Geologists of
Yugoslavia, held in Budva in 1982 and the 13th Congress of Geologists of
Yugoslavia, held in Herceg Novi in 1998. He was also an editor of 10
published books from these two scientific-expert forums.
Dr Spasoje Cicmil has received several major awards and honours.
Key words: Spasoje Cicmil, Ph. D, Pisce, Pivska Planina, red bauxites
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60 GODINA NACIONALNOG PARKA
„DURMITOR“

Izvod
Durmitor predstavlja jednu od najljepših i najmarkantnijih planina ne
samo u Crnoj Gori već i na prostoru Balkanskog poluostrva, pa i šire. U radu
su dati najosnovniji razlozi zbog čega je ovaj prostor postao nacionalni park,
a istovremeno upisan na Listu svjetske prirodne i kulturne baštine UNESCOa. To je jedini prostor u Crnoj Gori koji osim nacionalne ima i dvojnu
međunarodnu zaštitu. Realizacijom odrednica i smjernica dugoročne
projekcije zaštite prirode shodno Prostornom planu Crne Gore (PPCG),
Prostornom planu područja posebne namjene (PPPPN) za NP „Durmitor“,
PPPPN za Durmitorsko područje, Programu razvoja i zaštite tj. Menadžment
planu NP “Durmitor“, LEAP-u opština Žabljak, Plužine, Šavnik, Mojkovac i
Pljevlja i drugim prostorno-planskim dokumentima, strategijama, direktivama i konvencijama stvaraju se optimalni uslovi da Durmitor postane prava
ekološka prijestonica Crne Gore i okruženja.
Uvod
Durmitor sa istoimenim nacionalnim parkom i širom okolinom
odlikuje se izvanrednim prirodnim ljepotama, specifičnom hidrografijom,
osobenim odlikama reljefa i klime, vertikalnom i horizontalnom distribucijom, razuđenošću i mozaičnošću skoro svih prirodnih elemenata, a
pogotovo veoma zanimljivim i raznovrsnim biodiverzitetom. Grandiozni
masiv Durmitora i slivno područje rijeke Tare koje okružuju prelijepe
crnogorske planine (Sinjavina, Ljubišnja, Bjelasica, Komovi, Pivska planina,
Maglić, Volujak i dr.) predstavljaju najzanimljivije prirodne fenomene u
1
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Crnoj Gori, Balkanskom poluostrvu, a i šire. Oni su najširoj javnosti poznati
po grandioznom kanjonu Tare, koji je po dubini (1300 m) drugi u svijetu - iza
kanjona Kolorado, kao i po nacionalnim parkovima “Durmitor” i “Biogradska gora”. Zbog bogatstva izvorne i jedinstvene prirode, rijeka Tara
prepoznata kao kraljica evropskih rijeka, s pravom je prozvana “suza
Evrope”. Durmitor, po svojim prirodnim i ukupnim potencijalima, jedan je
od rijetkih prostora u Evropi gdje su antropogeni uticaji tj. ekološki štetni
lokalni uticaji praktično minimalni. Značajne prednosti ovog prostora se
ogledaju još u velikoj mjeri sačuvanoj autohtonosti i izvornosti ekosistema, u
velikoj mjeri odsustvu štetnih uticaja koji bi bili posljedica intenzivnije
eksploatacije rudnog blaga, mineralnih sirovina, šuma, voda i drugih sirovina
što je čest slučaj i nepremostiva prepreka u mnogim nacionalnim parkovima
širom Evrope i svijeta. U tom smislu veoma je povoljna okolnost što je
Durmitor siromašan rudnim blagom. Ne umanjujući ni u jednom momentu
negativne efekte eksploatacije šumskih pa i drugih ekosistema pogotovo
izražene zadnjih dvadesetak godina, kao i veći broj požara, ipak se mora
konstatovati velika očuvanost brojnih ekosistema što je praktično rijetkost u
nekim drugim prostorima gdje su ovakvi ili pak slični ekosistemi degradirani
ili, pak, potpuno uništeni. U tom smislu Durmitor je idealan prostor za
praćenje globalnih negativnih ekoloških uticaja pa bi mogao poslužiti kao
kontrolni punkt. Sa podizanjem ekološke kulture na veći nivo, kodifikacijom
i sprovođenjem u praksu zakonskih propisa iz sfere zaštite prirode i
afirmacijom kaznene politike sa akcentom da nacionalni parkovi u sistemu
finansiranja budu pod patronatom države, ovaj univerzalni prostor bi mogao
biti trajno sačuvan i na racionalan način valorizovan mnogo više nego do
sada. Izuzev izvornih i u velikoj mjeri nepristupačnih dijelova parka koji su
najveći izazov za posjetioce, istraživače, avanturiste, planinare i ostale,
značajna prednost ovog područja je i u još velikoj neproučenosti pojedinih
prirodnih aspekata što će svakako biti izazov za domaće i strane naučnike sa
ciljem formiranja jedne međunarodne ekološke istraživačke stanice tj.
međunarodnog monitoring centra.
Želimo ukazati na negativni antropogeni faktor koji predstavlja ekološki faktor "novijeg" datuma ali sa izvanredno velikim uticajem u
cijelom svijetu. To je izraziti faktor redukcije, tj. faktor sa negativnim
djelovanjem na živi svijet i uopšte na prirodu i prirodne vrijednosti. Na
prostoru Durmitora ovaj faktor se u prvom redu ogleda u čitavom spletu
negativnih uticaja na šumske ekosisteme, kao najsloženije i najznačajnije
ekosisteme (sječe i požari), zatim na stanje i na kvalitet vôda, nekontrolisanu
i stihijsku eksploataciju pojedinih značajnih vrsta biodiverziteta, potencijalnu
izgradnju hidroenergetskih sistema, stihijsku, divlju i nekontrolisanu gradnju,
divlje deponije itd.
Durmitor je proglašen nacionalnim parkom 1952. godine Zakonom o
proglašenju šumskih područja Lovćena, Biogradske gore i Durmitora
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nacionalnim parkovima (“Sl. list NRCG”, br. 16. i 17/52 i “Sl. List SRCG”,
broj 16/65). Navedeni propis kao lex specialis donijet je na osnovu Zakona o
šumama iz 1950. godine. Prvi Zakon o zaštiti prirode (“Sl. list NRCG”, br.
17/61 i 12/65) predvidio je da se nacionalni parkovi kao zaštićeni objekti
prirode proglašavaju zakonom, a da se upravljanje istim vrši po posebnim
propisima. Međutim, posebnih propisa, ni daljih akcija oko regulisanja
statusa nacionalnog parka, nije bilo do 1978. godine, tj. do donošenja Zakona
o nacionalnim parkovima (“Sl. list SRCG”, br. 6/78 i 31/88). Nacionalni park
“Durmitor” predstavlja i jedini zaštićeni objekat prirode Crne Gore koji osim
najvećeg stepena nacionalne zaštite, uživa dvojaku međunarodnu zaštitu.
Naime, bazen rijeke Tare (površine oko 20 000 km2) januara 1977. godine
uvršćen je u Listu rezervata biosfere za očuvanje i istraživanje ekosistema u
okviru programa “Čovjek i biosfera” (M i B), a Nacionalni park “Durmitor”
sa dijelom kanjona Tare upisan je 1980. godine u Listu svjetske prirodne
baštine, na osnovu Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine.
Zakonom o nacionalnim parkovima iz 1978. godine osnovane su zajednice za
tri proglašena nacionalna parka: Durmitor, Biogradska gora i Lovćen.
Detaljne granice Nacionalnog parka “Durmitor” utvrđene su podzakonskim
aktom 1984. godine od strane nadležnog organa, uz prethodno pribavljeno
mišljenje i angažovanje Republičkog zavoda za zaštitu prirode Crne Gore.
Donošenjem važećeg Zakona o nacionalnim parkovima (“Sl. list RCG”, br.
47/91) prestaje da važi Zakon iz 1978. godine, izuzev odredaba koje se
odnose na zone sa posebnim režimom zaštite prirode, koje su stavljene van
snage tek donošenjem Prostornog plana područja posebne namjene za
nacionalni park “Durmitor” (“Sl. list RCG”, br. 20/97). Zakonom o
nacionalnim parkovima definisane su granice, upravljanje Parkom, zone
posebnog režima korišćenja i uređenja kao i druga pitanja od značaja za
korišćenje ovog zaštićenog prirodnog dobra. Osniva se Javno preduzeće za
nacionalne parkove Crne Gore sa sjedištem u Podgorici, čija osnovna
djelatnost obuhvata aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine i gazdovanja
prirodnim resursima nacionalnih parkova. Sjedište organizacione jedinice
Javnog preduzeća - NP “Durmitor” nalazi se u Žabljaku. Zakonom je
ustanovljena obaveza donošenja (PPPPN) - Prostornog plana područja
posebne namjene kao temeljnog razvojnog i regulacionog akta nacionalnog
parka kojim se utvrđuju zone i režimi korišćenja i uređenja, kao i uslovi za
izgradnju objekata, uređenje, korišćenje i zaštitu prostora. Područje Parka
obuhvata površinu od 33.895 hektara (prema podacima objavljenim u
Prostornom planu područja posebne namjene). Vlasništvo je kombinovano
(državno, privatno). Oduzimanje ili ograničenje prava svojine na zemljištu ili
drugim nepokretnostima u sastavu Parka vrši se kada to zahtijeva javni
interes, koji u konkretnom slučaju utvrđuje Vlada RCG. Zaštitna zona oko
NP “Durmitor” utrvđena je PPPPN NP sa preporukama koje će se koristiti pri
planiranju i korišćenju teritorije u okviru opština koje pokrivaju NP. Planom
se uspostavlja područje posredne i neposredne zaštite sa definisanim
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smjernicama za uređenje, izgradnju i obavljanje djelatnosti, a planira se i
izdvajanje više rezervata i spomenika prirode, kao i proširenje nacionalnog
parka u pravcu sliva Komarnice, obuhvatajući kanjon Nevidio, šumski
kompleks Dragišnica i druge značajne očuvane lokalitete. Postojeći problemi
potenciraju potrebu donošenja savremenog programa zaštite i razvoja NP
“Durmitor” koji treba da ima karakter dugoročnog dokumenta sa srednjoročnom fazom. Za zaštitu Parka i za izvršenje programa koji je od državnog i
međunarodnog interesa, Crna Gora treba da obezbijedi finansijsku i svaku
drugu podršku. Važeća legislativa zahtijeva koordinaciju velikog broja
učesnika u sprovođenju jedinstvene politike zaštite. Treba ojačati službe
nadzora i inspekcijskih organa. Upis u Spisak svjetske prirodne baštine
obavezuje na zaštitu svih izvornih vrijednosti u Parku i ne dozvoljava
ugrožavanje njihovog integriteta ili njegovih pojedinih djelova. Ugrožavanje
osnovnih vrijednosti Parka uslovilo bi i izmjenu njegovog međunarodnog
statusa ili isključivanje Parka sa Liste. Zato svaki zahvat mora biti usklađen
sa međunarodnim zahtjevima zaštite prirode koji se odnose na svjetsku
prirodnu baštinu. Planinski masiv Durmitora i slivno područje rijeke Tare,
popularno nazvane “suza Evrope”, predstavljaju najzanimljivije prirodne
fenomene u Crnoj Gori, Balkanskom poluostrvu, a i šire. Oni su najširoj
javnosti poznati po grandioznom kanjonu Tare, koji je po dubini (1300 m)
drugi u svijetu iza kanjona Kolorado, kao i po jednom od najviših vrhova u
Crnoj Gori – Bobotov kuk (2523 m). Zbog bogatstva izvorne i jedinstvene
prirode, za ovo područje je ustanovljena nacionalna (NP ”Durmitor”) i
međunarodna zaštita (Slivno područje Tare - Svjetski rezervat biosfere (MiB
UNESCO), NP ”Durmitor” sa kanjonom Tare - Svjetsko prirodno i kulturno
nasljeđe (UNESCO)). Naime, Komitet za svjetsku baštinu organizacije
ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) na četvrtoj
sjednici održanoj u Parizu 01-06.09.1980. godine jednoglasno je donio
odluku da se NP “Durmitor” koji se prostire na dio teritorija pet opština
(Žabljak, Plužine, Šavnik, Pljevlja i Mojkovac) uvrsti u spisak svjetske
prirodne i kulturne baštine. Ova izuzetno značajna odluka za Crnu Goru i
tadašnju Jugoslaviju donijeta je na osnovu Konvencije prihvaćene od
Generalne skupštine UNESCO-a iz 1972. godine u Štokholmu, prema kojoj
“kulturna i prirodna dobra koja imaju neprocjenjivi značaj, izuzetno su
dragocjena, imaju univerzalnu vrijednost, čine jedinstvenu i nezamjenjivu
kulturnu i prirodnu baštinu ne samo pojedine nacije nego i čitavog
čovječanstva, predstavljaju svjetsku baštinu i zaslužuju da budu i posebno
zaštićene od različitih opasnosti koje im prijete. Upisom NP “Durmitor” na
listu Svjetske prirodne i kulturne baštine UNESCO-a odato je najveće
priznanje međunarodnih razmjera jednom od bisera u đerdanu nepreglednih
prirodnih ljepota Crne Gore i tadašnje Jugoslavije. Iz fonda Svjetske baštine
koji se finansira dijelom doprinosa država potpisnica konvencije o zaštiti
svjetske prirodne i kulturne baštine (1972), među kojima je bila i tadašnja
Jugoslavija, a dijelom prilozima, troše se sredstva za njegu i zaštitu prirodne i
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kulturne baštine čovječanstva čiji značaj prelazi političke i geografske
granice. Među prvih 60-ak prirodnih kulturnih dobara UNESCO je uvrstio i
sedam sa područja ex-jugoslovenskih prostora. Uz NP “Durmitor” na ovoj
listi našli su se i NP “Plitvička jezera”, Ohrid kao prirodna i kulturna cjelina,
stari grad Dubrovnik, istorijsko jezgro Splita i Dioklecijanova palata, stari
grad Ras sa Sopoćanima i stari grad Kotor poslije katastrofalnog zemljotresa
15. aprila 1979. godine, kao grad u opasnosti. Ovim izborom potvrđena je
izuzetna vrijednost ex-jugoslovenskog i balkanskog dijela prirodnog i
kulturnog nasljeđa u kojem su se nalazila i dva prirodna i kulturna objekta iz
Crne Gore - Durmitor i Kotor. Ovakav izbor izazvao je veliko i posebno
zadovoljstvo i ponos za Crnu Goru, ali istovremeno nametnuo veliku
odgovornost, obavezu, kontrolisanu valorizaciju i dužno poštovanje prema
ovim prirodnim i društvenim objektima u crnogorskom prostoru od svjetskog
značaja. Ovi prostori su bili i od presudnog značaja za donošenje Deklaracije
o ekološkoj državi Crnoj Gori koju je donijela i jednoglasno usvojila
Skupština Crne Gore 1991. godine na Žabljaku. Moramo napomenuti da je u
Crnoj Gori značaj Durmitora kao posebnog prirodnog i kulturnog predjela,
istaknut i na taj način što je Durmitor odlukom Skupštine Narodne Republike
Crne Gore 1952. godine Zakonom proglašen za nacionalni park. Aktivnosti i
odluke o proglašenju planinskog masiva Durmitora nacionalnim parkom i
njegovo uključenje na Listu svjetske prirodne i kulturne baštine ne treba
nikoga da začudi. Ko je bar jednom u životu imao priliku da posjeti ovu
gorostasnu planinu, najmarkantniju planinu Dinarida i Balkanskog poluostrva
uopšte, jedinstvenu po mnogo čemu, da prolazi njenim očuvanim šumama, da
se ogleda u njenim jezerima (gorskim očima), da se divi brojnim kanjonima
(Tara, Piva, Sušica, Komarnica, Draga, Vaškovska rijeka i dr.), jedinstvenim
na evropskom kontinentu, da ide njenim tajanstvenim i nepreglednim
stazama i da se penje na bezbroj njenih vrhova (od kojih su mnogi preko
2000 m), morao je da joj se besprijekorno divi, da je zavoli i da svoje
impresije prenese prijateljima. Durmitor je od davnina bio meta brojnih
planinara, turista raznovrsnih ljubitelja i poklonika prirode, putnika
namjernika, a pogotovo stručnih i naučnih radnika. Veoma je dug spisak
istraživača koji su u vremenskom okviru dužem od 150 godina boravili na
Durmitoru i ostavili brojne zapise, naučna otkrića kao i brojne priloge o
raskošnoj prirodi ovoga kraja u najpoznatijim stručnim i naučnim časopisima
u zemljama Balkanskog poluostrva Evrope pa i šire.
Mnogobrojna su djela poznatih geografa, geologa, hidrologa, botaničara, zoologa, entomologa, turizmologa i drugih koji su istraživali ovo
područje, koji su težište svojih istraživanja dali afirmaciji prirodnih ljepota
ovoga kraja. Durmitor sa svim svojim neodoljivim potencijalima snažno je
djelovao na sve koji su ga posjetili makar i jednom pa i više puta, a među
brojnim istraživačima bio je i veliki broj poznatih naučnika, počevši od
Pančića i Cvijića, zatim Kurta Haserta, Oskara Baumana, Antonia Baldaćija,
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Jozefa Rolene, Obrena Blagojevića, Ernesta Majera, Zarije Bešića, Borivoja
Milojevića, Pavela Černjavskog, Teodora Soške, Ervina Janena, Jozefa
Pantočeka, Vilotija Blečića, Božine Ivanovića, Branimira Gušića, Dragutina
Hirca, Milorada Jankovića, Miljana Radovića, Stevana Stankovića, Iva
Horvata, Gvida Nonvelijera, Radomira Lakušića, Vukića Pulevića, Branka
Radojičića, Vladimira Stevanovića, Sulejmana Redžića, Gordana Karamana,
Milorada Mijuškovića, Milutina Lješevića, Slobodana Kasalice, Radovana
Bakića, Karla Bošnjaka, Tona Vrabera, Milorada Vasovića, Dmitra Lakušića,
Riza Sijarića, Joža Bolea, Božidara Pekića, Mihaila Vučkovića, Vasilija
Radulovića, Mirka Mirkovića, Mlađena Ćurića, Mihaila Burića, Zlatka
Bulića, Marjana Niketića, Dragana Karadžića, Miroslava Doderovića,
Predraga Đurovića, Džeralda Parolija, Slobodana Jovanovića, Anta Vujića,
Sonje Savić, Voislava Vasića, Radomira Mihailovića, Ondreja Vizija, Saše
Marinkovića, Branislava Perića, Nebojše Menkovića, Smiljke i Stevana
Petkovića, Jelene Blaženčić, Živojina Blaženčića, Dragutina Nedića, Đorđija
Ostojića, Dragana Pavićevića, Predraga Jakšića, Georga Džukića, Rodžera
Dajoza, Roberta Pejsa, Božidara Drovenika, Vladimira Vujanovića,
Ljubomira Jankovića, Zdravka Lorkovića, Jana Karnelutija, Gordane
Tomović i drugih. Istraživanje biodiverziteta traje odavno ali prave aktivnosti
krenule su iniciranjem projekta koji je odobrila Crnogorska akademija nauka
i umjetnosti u saradnji sa Jugoslovenskim entomološkim društvom i uz
podršku Republičke samoupravne interesne zajednice za nauku Crne Gore
kao i NP “Durmitor”. U to vrijeme Durmitor je bio centar faunističkih i
ekoloških istraživanja Balkanskog poluostrva. Kasnije su pokrenuti i značajni
projekti koji se osim faune Durmitora odnose i na istraživanje flore i
vegetacije Durmitora u kojima je učestvovao veliki broj stručnih i naučnih
radnika sa prostora bivše Jugoslavije. Pomenuli bi projekat “Flora i
vegetacija Durmitora” koji je iniciran od strane CANU i realizovan jednim
dijelom u okviru nekoliko istraživačkih godina pod rukovodstvom akademika
Vladimira Stevanovića. Durmitor je bio centar i vegetacijskih istraživanja
Crne Gore za potrebe izrade Vegetacijske karte Crne Gore, čijim projektom
je dugo vremena, od 1963. godine, rukovodio akademik Vilotije Blečić, a
kasnije prof. dr Radomir Lakušić. Napomenućemo samo brojna stručna i
naučna istraživanja kao i rad ekoloških, speleoloških, geoekoloških i
ekoturističkih škola koje su se odvijale na prostoru Durmitora. Poseban
značaj Durmitor je imao kao centar za organizovanje najprestižnijih naučnih i
stručnih skupova i savjetovanja od kojih bi ovom prilikom pomenuli
savjetovanje o zaštiti voda (1964), zatim Jugoslovenski simpozijum o zaštiti
rijeke Tare (1972), više naučnih skupova o problemima zaštite nacionalnih
parkova Crne Gore i bivše Jugoslavije („IV Savjetovanje o nacionalnim i
regionalnim parkovima Jugoslavije“ (1980); „Simpozijum posvećen
Akademiku Vilotiju Blečiću“ (1982); Naučni skup „Jovan Cvijić i Durmitor“
(1985); Naučni skup ,,Ekološke aktuelnosti u Crnoj Gori” (1988); I
međunarodni simpozijum o prirodnim vrijednostima NP “Durmitor” (1991);
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„Zaštita prirode i turizam u nacionalnim parkovima SR Jugoslavije“ (1992);
Savjetovanje „Status speleoloških objekata i njihova funkcija u razvoju Crne
Gore“ (1992); Naučni skup “Priroda nacionalnog parka Durmitor u funkciji
ljudskih djelatnosti i aktivnosti” (1992); Savjetovanje” Zaštita prirode i
turizam u nacionalnim parkovima Srbije i Crne Gore” (1992.); Savjetovanje
”Pretpostavke i potencijali realizacije ideje Crna Gora ekološka država”
(1993); I simpozijum ekologa Crne Gore (2004); II international symposium
of ecologists of the republic of Montenegro (2006); Međunarodni naučni skup
,,Prirodne i društvene vrijednosti ekosistema Dinarida”. (2007); III
international symposium of ecologists of the republic of Montenegro (2008);
IV international symposium of ecologists of the republic of Montenegro
(2010); V international symposium of ecologists of the republic of
Montenegro (2013) i dr.). Posebno bi istakli naučni skup sa međunarodnim
učešćem “Prirodni potencijali kopna, kontinentalnih voda i mora Crne Gore
i njihova zaštita” koji je organizovan 2001. godine povodom 10 godina
ekološke države i povodom 40 godina Republičkog zavoda za zaštitu prirode
i Instituta za biologiju mora u Kotoru pod pokroviteljstvom predsjednika
Crne Gore gospodina Mila Đukanovića, zatim i 2010. godine Međunarodni
naučni skup “Geoekologija u XXI vijeku” u organizaciji Filozofskog fakulteta
i Instituta za geografiju u Nikšiću, Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore,
Zavoda za zaštitu prirode Crne Gore, Agencije za zaštitu životne sredine, kao
i jubilarni međunarodni naučni kongres posvećen 20 godina ekološke države
Crne Gore i 50 godina Zavoda za zaštitu prirode Crne Gore i Instituta za
biologiju mora iz Kotora pod nazivom “Zaštita prirode u XXI vijeku” pod
pokroviteljstvom Vlade Crne Gore i u organizaciji Ministarstva održivog
razvoja i turizma Vlade Crne Gore i Zavoda za zaštitu prirode Crne Gore i
drugi posvećeni nacionalnim parkovima Skadarsko jezero (1980, 1994,
2011), Lovćen (1994), Biogradska gora (1990) i Prokletije (1985, 2007) u
organizaciji CANU, Republičkog zavoda za zaštitu prirode Crne Gore i
nacionalnih parkova Crne Gore. Na prostoru Durmitora organizovan je i
veliki broj ekoloških radionica, ekomanifestacija i okruglih stolova od kojih
bi posebno izdvojili okrugli sto “Tri E za Taru”, ekološki, energetski i
ekonomski najavljene izgradnje HE ”Buk-Bijela”, u organizaciji Ministarstva
turizma i zaštite životne sredine NVO “Zeleni Crne Gore”, Republičkog
zavoda za zaštitu prirode i NP “Durmitor”.
Durmitor sa širom okolinom odlikuje se izvanrednim prirodnim
ljepotama, specifičnom hidrografijom, osobenim odlikama reljefa, vertikalnom i horizontalnom distribucijom i razuđenošću mnogih prirodnih
elemenata, kao i veoma zanimljivim živim svijetom. Predstavlja jedini
nacionalni park u Crnoj Gori koji ima dvojnu međunarodnu zaštitu. Posebnu
vrijednost ovog parka čini 7 zona sa posebnim režimom zaštite od kojih su
dvije (kanjon rijeke Tare i šumski rezervat “Crna poda”) zone sa strogim
režimom zaštite. Ono što ovom prostoru daje svojevrstan značaj i
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specifičnost jesu grandiozne i veličanstvene kanjonske doline rijeka Tare i
Pive i njihovih pritoka Sušice, Drage, Vaškovske rijeke, Komarnice i dr, 18
glečerskih jezera popularno nazvanih “gorske oči”, brojni hidrološki,
geomorfološki, geološki, speleološki i drugi fenomeni, kao i veoma bogat i
zanimljiv biljni i životinjski svijet i biodiverzitet u cjelini, sa velikim
procentom endemičnih, reliktnih, rijetkih, zaštićenih i na drugi način
značajnih i korisnih vrsta. Ovaj planinski masiv je proglašen za nacionalni
park Zakonom još 1952. godine, zajedno sa nacionalnim parkovima
Biogradska gora i Lovćen, iako je znatno ranije kralj Nikola Petrović prostor
oko Crnog jezera proglasio za “Kraljev zabran”. Novim zakonom o
nacionalnim parkovima SR Crne Gore iz 1978. i 1991. godine regulisana su
osnovna pitanja u pogledu granica, organizacije i izvora finansiranja. Sjedište
parka je u planinskom gradiću Žabljaku na Durmitoru, centru istoimene
opštine, koji je centar razvoja planinskog turizma za šire područje masiva
Durmitora i jedan od značajnih prostora turističke ponude Crne Gore - u
užem i širem okruženju. Na prostoru Durmitora nalazi se veliki broj
spomenika kulture od antičkog doba pa do danas, manastira, crkvi, mostova,
utvrđenja, arheoloških lokaliteta i dr. Od modernih građevinskih poduhvata
izdvajaju se grandiozni most na rijeci Tari i 220 metara visoka hidroelektrana „Piva“. Žabljak predstavlja najviše gradsko naselje na Balkanskom
poluostrvu (1.450 mnv) i po položaju čini zajedničku cjelinu sa Nacionalnim
parkom, jer se nalazi na spoljnoj granici ovog zaštićenog objekta. Povezan je
sa Jadranskim morem modernom saobraćajnicom Žabljak–Risan, kao i sa
centrima susjednih opština asfaltnim saobraćajni-cama, magistralnim
putevima i željeznicom na pravcu Beograd-Bar (od najbliže željezničke
stanice Mojkovac udaljen je svega 70 km).
Fizičko-geografske karakteristike
Durmitor je poslije Prokletija najviša planina u Dinaridima (najviši vrh
Bobotov kuk – 2523 m.nv.). Najniža tačka ovog Nacionalnog parka je na
ušću rijeke Sušice u Taru (512 m). Visinska amplituda Parka iznosi 2011 m,
što upućuje na dinamičan i raznovrstan biljni i životinjski svijet i
biodiverzitet, kao i prirodu u cjelini. Prostor Durmitora oivičen je sa sjevera i
sjeverozapada kanjonom rijeke Tare u dužini od oko 80 km, sa zapada i
jugozapada dolinama Pive, Komarnice i Bukovice u dužini od oko 60 km i
prosječnom dubinom njihovih kanjona od oko 1000 m, dok istočnu i
jugozapadnu stranu čini rijeka Bukovica uzvodno od ušća rijeke Tušinje kao i
put na potezu Donja Bukovica-Vražje jezero, Njegovuđa i Đurđevića Tara.
Položaj NP “Durmitor’ u biogeografskom pogledu pripada južno-dinarskom
području i lociran je u sjeverozapadnom dijelu Crne Gore. Netaknuta i divlja
priroda dostupna je tokom čitave godine u svim sezonskim aspektima i može
zadovoljiti želje i najprobirljivijih turista i poklonika prirode. Rijeka Tara
nastaje u opštini Podgorica od izvora u Komovima na koti 1850 m i čine je
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izvorišne čelenke rijeka Opasanice i Veruše. U svom toku od izvora do
Šćepan polja Tara prima vode brojnih tokova: Opasanica, Drcka, Skrbuša,
Svinjača (Kolašinska rijeka), Jezerštica, Bjelojevića rijeka, Rudnica,
Vaškovska rijeka, Selačka rijeka i Draga sa desne strane, a sa lijeve strane
Pčinja, Plašnica, Štitarička rijeka, Ljutica, Sušica i dr. Sliv rijeke Tare
zahvata središnji pojas sjeverne Crne Gore, a njegove koordinate su N 42º
32’-43º 25’ i E 18º 50’-19º 45’ i ima površinu 182.899 ha. Skoro čitava
površina se nalazi na teritoriji Crne Gore, dok manji dio, i to na krajnjem
sjeverozapadu, pripada Bosni i Hercegovini. Prostor sliva i kanjona rijeke
Tare ograničen je visokim planinama među kojima se naročito ističu:
Durmitor (2523 m); Sinjavina (2277 m); Komovi (2484 m); Bjelasica (2139
m) i Ljubišnja (2238 m) koje zajedno sa dolinom i izuzetno dubokim
kanjonom predstavljaju složenu morfološku cjelinu. U terenima sliva Tare
brojna su i jezera, među kojima su najpoznatija Crno jezero na Durmitoru i
Biogradsko jezero na Bjelasici. Pored ovih, na masivu Durmitora i Sinjavine
poznata su još: Sušičko jezero, Veliko i Malo Škrčko jezero, Malo jezero,
Zminje jezero, Valovito jezero, Srablje jezero, Modro jezero, Pošćensko
jezero, Vražje jezero, Zminjičko jezero, Riblje jezero i Zabojsko jezero ili
Dobrilovinsko jezero. Dužina Tare od izvorišta do sastava sa rijekom Pivom
iznosi oko 150,5 km. Tereni ovog sliva su sa geomorfološkog aspekta jako
interesantni, u prvom redu sa kanjonskim dolinama i preko 1000 m u kojima
su najniže kote na Šćepan polju 433 m, i sa kotama koje prelaze 2000 m.
Strme strane kanjonske doline Tare prelaze u planinske zaravni čija prosječna
visina iznosi 1460 m. Posebnu atraktivnost predstavljaju riječne doline
pomenutih rijeka i njihovih pritoka Sušice, Drage, Vaškovske rijeke, Selačke
rijeke i drugih po kojima je ovaj prostor jedinstven na Balkanskom
poluostrvu i Evropi. Prirodne vrijednosti zainteresovale su brojne domaće i
strane istraživače, naročito prirodnjake, putopisce i etnologe koji su uz velike
napore i uz blagoslov i pažnju crnogorskog dvora, zbog ondašnje
nepristupačnosti i neprohodnosti ovog i drugih planinskog crnogorskih
masiva, obavljali istraživanja (Cvijić, Pančić, Hasert, Baldaći, Pantoček,
Knap, Rolena, Pančić, Dejvis, Tice, Rovinski i dr) i rezultate svojih
istraživanja objavili u prestižnim naučnim časopisima. Prostor Durmitora
odlikuju izuzetne i specifične osobine reljefa kakve se rijetko mogu sresti i na
prostoru Balkanskog poluostrva pa i Evrope u cjelini. Durmitor predstavlja
najmarkantniji dio Dinarida a osim brojnih i atraktivnih planinskih vrhova i
grebena posebnu specifičnost ovog prostora predstavljaju grandiozne
kanjonske doline rijeka Tare i Pive i njihovih pritoka Sušice, Drage,
Komarnice, Vaškovske rijeke, Selačke rijeke, Grabovice i drugih. Površi kao
što su Jezerska i Pivska i druge predstavljaju sponu između planinskih
skupina i kanjonskih dolina. Na Površima su formirane raznovrsne vrtače,
uvale, doline, polja itd. a formiran je i veliki broj veoma raznovrsnih i
bogatih elemenata tipičnih za karst odnosno holokarst, po čemu je i ovo
područje a i Crna Gora u cjelini prepoznatljiva. Vertikalna razlika između
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najnižih i najviših dijelova Durmitora je preko 2000 m, pa ovaj prostor
karakteriše velika raščlanjenost, mozaičnost i istaknutost reljefa. Poseban
pečat ovom prostoru daje veliki broj raznovrsnih i veoma dubokih
speleoloških objekata po kojima je Durmitor postao poznat u speleološkoj i
karstološkoj literaturi. Navešćemo samo jednu od 304 poznate pećine i jame
na teritoriji parka - jamu na Vjetrenim brdima duboku 897 m koja predstavlja
najdublju jamu na Balkanskom poluostrvu. Kraški procesi su veoma razvijeni
na što ukazuje i razlika u relativnoj nadmorskoj visini najnižeg speleološkog
objekta Miljića pećine u kanjonu Tare (418 mnv) i najvišeg - Bezimena jama
na Šljemenu (2390 mnv), što iznosi 1972 m. Durmitor pripada Dinaridima - i
to onim najvišim. To je planinsko stanište sa oko 50 vrhova preko 2.000 m
nadmorske visine, sa karakterističnim vidikovcima, viso-ravnima, riječnim
dolinama i specifičnim refugijalnim dubokim kanjonima. Brojni su lednički
oblici reljefa kao što su cirkovi, valovi, morene i drugi oblici pleistocene
glacijacije. Reprezentativni su i brojni kraški oblici reljefa počev od onih
najmanjih pa do najvećih oblika. Pomenućemo one najznačajnije kao što su
kamenice, škrape, vrtače, karstne doline i uvale, kraška polja i veoma brojni
podzemni kraški oblici. Prostor nacionalnog parka je bogat raznim
speleološkim objektima koji su bili predmet raznovrsnih speleoloških
istraživanja, brojnih domaćih i međunarodnih ekspedicija i u tom pogledu se
može reći da je ovo jedan od najistraženijih prostora u Crnoj Gori. Rijetko se
može naći manji prostor sa toliko veoma specifičnih i složenih hidrografskih
karaktera i hidrogeoloških odlika, pojava i fenomena kao što je Durmitor.
Krase ga rijeke Tara i Piva sa svojim pritokama i veliki broj glečerskih
jezera, povremenih i stalnih karstnih vrela, povremenih i stalnih izvora i
drugih hidroloških i hidrogeoloških oblika i pojava od kojih mnoge imaju
karakter pravih prirodnih fenomena. S obzirom na veoma raznorodnu
površinu terena hidrografska mreža ovog područja je predstavljena stalnim
riječnim tokovima male gustine među kojima su najznačajniji tokovi Tare i
Pive. Posebnu specifičnost predstavljaju još u velikoj mjeri sačuvana
glečerska jezera, popularno nazvana “gorske oči”, kao i manji broj vodnih
akumulacija koje čine prelaz od jezera ka lokvama i barama ili čak čine prave
bare. Najznačajnije je Crno jezero (veliko i malo), gdje posebnu vrijednost
čini veoma rijetka pojava bifurkacije. Znači, da podzemni tokovi voda iz
Crnog jezera otiču u slivove dviju rijeka - rijeke Tare na sjeveroistoku i rijeke
Pive, odnosno Komarnice na jugozapadu; tako Crno jezero predstavlja
vododjelnicu između ova dva riječna sliva. Od ostalih jezera zanimljiva su:
Škrčko (veliko i malo), Zminje, Pošćensko, Vražje, Riblje, Valovito, Modro,
Barno, Sušičko i druga. Na postanak ovih jezera uticala je geološka građa i
karstna, fluvijalna i glacijalna erozija. Izim jezera karakteristična su i jezera lokve kao npr. Goveđa jezera, Srablje jezero, Zeleni vir, lokva Bare u
Ržanom polju, lokva Dragana itd. Ovaj prostor izgrađuju u hidrogeološkom
smislu vodopropusne i vodonepropusne stijene, a manjim obimom i slabo
propusne stijene i kvartarni sedimenti. Dominantno rasprostranjenje imaju
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karbonatni sedimenti mezozoika u kojima su najzna-čajnije zastupljeni
krečnjaci trijasa i jure koji izgrađuju uglavnom durmitor-ski masiv i jezera.
Posebno je zanimljiva flišna zona koja je tektonski dignuta i ukliještena
između mezozojskih stijena i u literaturi ima naziv durmitorski fliš. Efekti
glacijacije uvećani karstnom i riječnom erozijom stvarali su brojne i
specifične oblike i pojave karakteristične za te procese koji su se i do
današnjih dana održali kao veoma markantni i upečatljivi. To su oblici pojave
i procesi karakteristični za karstnu, riječnu i glečersku eroziju i po kojima je
prepoznatljiv duboki ljuti karst. To su prije svega škrape, vrtače, uvale,
škripovi, dolovi, jame, pećine, doline, ponori zatim karstne izdani itd.
Bojenjem vôda u pojedinim ponorima na teritoriji parka otkrile su se brojne
hidrogeološke specifičnosti koje su u rangu najvećih hidrogeoloških fenomena i koje su bitno uticale za nominaciju ovog područja u svjetski rezervat
biosfere i prirodnu baštinu UNESCO-a. Geološka građa obuhvaćena je,
uglavnom, stijenama mezozojske i kenozojske starosti. Splet i mozaičnost
geoloških osobenosti se može vidjeti gotovo na svakom dijelu masiva
Durmitora, što predstavlja karakterističnu crtu i u vegetacijskom raščlanjenju
kao i nesvakidašnjim pejzažnim vrijednostima. Brojni su i paleonotološki
spomenici sa bogatim nalazima paleofaune i paleoflore. Ove prostore
odlikuju razne stijenske mase različitih inžinjersko-geoloških osobina, počev
od krutih stijenskih masa predstavljenih krečnjacima pa do morenskih nanosa
koji se odlikuju šljunkovito-pjeskovitim i glinovitim oblicima. Durmitor u
širem smislu je male površine u odnosu na uobičajene klimatske cjeline
srednjih razmjera. Međutim u meteorološkom smislu ovaj prostor raspolaže
sa meteorološkim fenomenima veoma širokog opsega. Područje Durmitora
karakteriše kontinentalna klima sa dugim hladnim i sniježnim zimama, i
kratkim i svježim ljetima. Jeseni su u prosjeku nešto toplije od proljeća.
Najtopliji dijelovi su u dolini rijeke Tare, gdje srednja godišnja temperatura
vazduha iznosi oko 8º C. Najhladniji je mjesec januar sa srednjom
temperaturom na većem dijelu prostora od - 2º do - 6º C, a u višim predjelima
Parka ova temperatura se spušta na - 8º C. Apsolutni minimum temperature
kreće se oko - 30º C. Srednja julska temperatura vazduh kreće se od 12 - 16º
C a na planinskim vrhovima preko 2000 m od 8 - 10º C. Prosječno godišnje
ima svega 8 dana sa temperaturom vazduha od 25º C, a u ekstremno toplim
godinama 31 dan. Srednja godišnja oblačnost iznosi 58% (stanica Žabljak),
najviša je u decembru (70%), u mjesecima julu, avgustu i septembru
smanjuje se na niže od 50%. Minimum oblačnosti se postiže u avgustu
(43%). Najviše vedrih sunčanih dana je u avgustu, septembru i oktobru, a
najmanje u februaru i maju. Prosječne godišnje padavine na Durmitoru kreću
se od 1100 do 1700 mm. Maksimum padavinskih dana je u novembru
(prosjek 17) i decembru (prosjek 19), a minimum u avgustu (prosjek 8). Oko
50% padavinskih dana otpada na padanje snijega sa zadržavanjem sniježnog
pokrivača oko 130 dana - u vremenu od oktobra do maja. Maksimalna visina
sniježnog pokrivača u nižim predjelima Durmitora, kreće se od 70 do 110cm,
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a na durmitorskoj površi i visočijim predjelima od 110 do 200 cm, dok je
parcijalno i znatno više, naročito u uvalama i na dijelu sjevernih padina. To je
osnovni preduslov za sve organizovanije zimske sportove u ovome Parku.
Zemljište Durmitora karakterišu specifične evoluciono-genetske serije počev
od organogenih krečnjačkih crnica, pa do aluvijalnih zemljišta, a sporadično i
tresetišta. Pedološki sastav na najvećem prostoru karakterišu uglavnom
plitka, erodirana i skeletna zemljišta - rendzine i smeđa zemljišta, a djelimično i crvenica. Na ovakav sastav tla znatno su uticale krečnjačke mase koje u
većem dijelu izgrađuju planinski masiv Durmitora.
Biodiverzitet
Kao i za sva staništa Crne Gore i za Durmitor važi činjenica da je
istorijski faktor odigrao veoma važnu ulogu u formiranju današnje biote. U
vrijeme tercijera, kada je vladala blaga klima, i na prostorima Durmitora
bujao je život u obilju formi. Nastupanjem ledenog doba odvijao se i niz
procesa u živom dijelu prirode. Neke vrste su izumirale, druge su se povlačile
na jug i u zaklonjene, toplije predjele, tzv. refugijume gdje su neke do njih
opstale. Istovremeno se vršio i obrnuti proces, naime ekološki "otpornije"
vrste su se mijenjale i prilagođavale novim, surovim uslovima dajući niz
novih, glacijalnih vrsta. Na Durmitoru su u većoj ili manjoj mjeri bili prisutni
svi ovi procesi, o čemu postoje dokazi u velikom broju reliktnih, endemičnih
i rijetkih vrsta biodiverziteta. Dok je veći dio prostora bio pokriven snijegom,
i predstavljao raj za glacijalne vrste, u zaklonjenim dijelovima riječnih dolina
i kanjona opstajali su i neki predstavnici tercijerne flore i faune. Završetkom
ledenog doba nastupili su obrnuti procesi. Glacijalna fauna se postepeno
povlačila na sjever ali je za sobom, u najvišim predjelima planinskih i
visokoplaninskih vrhova, gdje i danas vladaju uslovi donekle slični onima u
ledenom dobu, ostavila svoje predstavnike. Njih danas nazivamo glacijalni
relikti. Dio glacijalne flore i faune je evoluirao i prilagodio se novim, blažim
uslovima i zajedno sa preživjelim tercijernim vrstama, tj. tercijernim
reliktima, čini osnov današnjih životnih zajednica Durmitora. Izim toga,
glacijalna flora i fauna, koja se povukla na sjever, preživjela je i evoluirala u
današnju faunu sjevernih (arktičkih) predjela i dodala je određen broj
predstavnika biodiverzitetu Durmitora. To su uglavnom pokretne životnje
(npr. ptice) koje su našle načina da stignu u visokoplaninsku zonu Durmitora
i tu i danas žive u vidu tzv. borealnih vrsta. Posljedica ovakvih istorijskih
kretanja je izrazita raznovrsnost živog svijeta Durmitora. Na području
Nacionalnog parka “Durmitor”, kao i Durmitora u širem smislu riječi, prema
dosadašnjim saznanjima nalazi se oko 1600 vaskularnih biljaka, što je
približno jednako polovini crnogorske flore. O Durmitoru, nažalost, još
uvijek ne postoji kompletna studija flore već su postojeći podaci razasuti po
raznim domaćim i stranim časopisima i publikacijama, što se može vidjeti u
botaničkoj bibliografiji (V. Pulević, 1980, 1987, V. Pulević i Z. Bulić, 2004,
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V. Pulević i Z. Bulić, 2012.). Durmitor je jedan od centara razvoja balkanske,
a posebno dinarske flore. Opasan impozantnim kanjonima Pive i Tare koji se
takođe karakterišu mnogim florističkim specifičnostima, u prvom redu kao
refugijumi endemične i rijetke flore. Na Durmitoru se nalazi veliki broj
endemita pa i alpskih i alpsko-arktičkih flornih elemenata. Često se na južnim
padinama Durmitora, a naročito u kanjonskim dolinama, susrijeću čak i
mediteranski florni elementi. U ukupnoj strukturi flornih elemenata algi u
jezerima Durmitora zabilježeno je značajno bogatstvo, gdje je registrovano
oko 600 vrsta. Za algoflorne elemente rijeke Tare može se reći da njih čine
predstavnici oko 60 rodova i preko 120 vrsta. Područje Durmitora odlikuje se
pored širokog dijapazona u nadmorskoj visini i raznovrsnim abiogenim, a sa
tim u vezi i heterogenim ekološkim karakteristikama koje predstavljaju
izuzetnu "podlogu" za razvoj lišajeva i mahovina. Prirodna i uobičajena
staništa različitih vrsta lišajeva i mahovina, i njihovih zajednica, su tresetišta
(Barno i Zminičko jezero i dr) vlažne livade, šume - posebno mikrostaništa
kao što su vlažni panjevi, stabla, grane, zemljište, zatim, vlažne stijene i
pukotine u njima, kamenje, vlažni sipari, rijeke i njihove obale, pa vodopadi,
vrela, slapovi i sl. Od velikog broja šumskih zajednica najveće prostore u
nižim predjelima zahvataju zajednice sa bjelograbićem (Carpinus orientalis),
pa preko zone crnoga graba, te termofilnih bukovih šuma sa jesenjom
šašikom, zatim mezofilnih montanih bukovih šuma, koje imaju izrazito
zaštitnu i dekorativnu funkciju u specifičnom pejsažu planinskog masiva
Durmitora između 1900 - 2200 mnv. Veliki prostor na ovoj planini zahvataju
smrčeve i smrčevo-jelove šume. Među šumskim zajednicama sa specifičnim
pa endemičnim svojstvima ističu se šume crnoga bora, šume bijelog bora,
šume munike, šume crnoga graba i međeđe lijeske i dr. Na Durmitoru se
nalazi veliki broj endemita pa i alpskih i alpsko-arktičkih flornih elemenata,
tj. tercijernih i glacijalnih reliktnih i rijetkih vrsta. Često se na južnim
padinama Durmitora, a naročito u kanjonskim dolinama, srijeću brojni
submediteranski, pa čak i mediteranski florni elementi. Od posebnog značaja
za naučnu, estetsku i turističku valorizaciju prirodnih dobara NP "Durmitor",
sa aspekta flore, su crnogorski endemi u flori Durmitora: Gentiana laevicalyx
Rohl, Edraianthus glisicii Cernj. i Soska, Verbascum durmitoreum Rohl,
Carum velenovsky Rohl, Viola Nicolai Pant, Daphne mayana Blečić,
Valeriana braunii-blanquetti R. Lakušić, Protoedraianthus tarae Lakušić,
Hieracium blecicii Niketić, Hieracium nikolicii Niketić i Festuca durmitorea
i Festuca maly D. Lakušić, Biscutella laevigata ssp. montenegrina i dr, zatim
veći broj balkanskih endemita, reliktnih, rijetkih, prorijeđenih, dekorativnih,
zaštićenih, ljekovitih, aromatičnih i drugih vrsta. U vrlo bogatoj flori
Durmitora zabilježeno je oko 500 vrsta ljekovitog bilja. Od balkanskih
endemita u flori Durmitora karakteristični su: Daphne blagayana Freyer
(jeremičak), Acer heldreichii Orph. (gorski, planinski javor), Pinus
heldreichii Christ (munika ili munjika), Moltkea petraea (Tratt.) Gris (modro
lasinje), Iris bosniaca Beck. (perunika bosanska), Pancicia serbica Vis.
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(srpska pančićija), Phyteuma pseudoorbiculata Pant, Potentilla montenegrina Pant. (crnogorska petoprsnica), Amphoricarpus autariatus Blečić i
Mayer (krčagovina), Crepis incurnata (Wilf.) Tsch. subsp. Dinarica (Beck),
Euphorbia montenegrina (Bald.) Maly (crnogorska mlječika), kao i:
Aconitum toxicum Rohl; Micromeria croatica (Pers.) Schott; Lilium
bosniacum Beck; Viola speciosa Pant; Aubrietia croatica Sch. N. Ky,
Edraianthus graminifolius Wettest, Cardius ramosissimus Panč i dr. Među
rijetkim, prorijeđenim i dekorativnim vrstama karakteristične su:
Leontopodium alpinum Cass (runolist), Swertia perennis L, Taxus baccata L,
Adenophora lillifolia (L.) Bess, Gentiana laevicalyx Rohl, G. lutea, G.
cruciata, G. asclepiadea, G. verna, G. crispata, G. ciliata, G. utriculosa, G.
kochiana (među ovim biljkama posebno je značajna kao ljekovita biljka
Gentiana lutea ssp. symphyandra Murbek, u narodu je poznata kao lincura,
zakonom je zastićena, jer je zbog neracionalne ekspoloatacije izuzetno
ugrožena vrsta kako na ovoj tako i na drugim planinama u Crnoj Gori),
Amphoricarpos autariatus Bleč. et May, Pinus heldreichii Christ,
Adenophora liliifolia (L.) Ledeb, Daphne blagayana Frey, D. laureola L, D.
alpina L, Moehringia bavarica (L.) Gren, Aquilegia grata F. Maly,
Bupleurum karglii Vis, Carum Velenovski Rohl, Pančićia serbica Vis, Aster
alpinus L, Erica carnea L, Eryngium alpinum L, Dactylorhisa cordigera
(Fr.) Soo i druge. Flora Durmitora ima izrazite osobine alpske flore. Biljke
imaju krupne cvjetove u odnosu na ostale organe koji su žarkih boja. Otuda
njihova jako izražena dekorativnost. Teško je okarakterisati sve elemente
rijetke i dekorativne flore Durmitora, pa ćemo taksativno nabrojiti neke od
njih. Među njih spadaju razne vrste karanfila kao sto su: Dianthus
sanguineus, D. bertisceus, D. integer, Trollius europaeus i dr. Trollius
europaeus je inače rijetka vrsta koju zbog dekorativnosti mnogo sakupljaju
posjetioci Durmitora pa njen dalji opstanak na ovom području može biti
ugrožen. Među dekorativne vrste spadaju i Narcissus radiiflorus (narcis,
dokoljen). Ova biljka naseljava značajnija staništa na Jezerskoj visoravni. U
dekorativne vrste ubrajaju se i: Trifolium pannonicum i T. noricum, Polygala
mayor, Linum capitatum, Allium sibiricum, Sanguisorba officinalis,
Fritillaria mlontana, Pinguicula vulgaris, Anemone baldansis, Dryas
octopetala, Euphorbia capitulata, Viola zoysii, Soldanella aspina, Primula
longiflora, Linaria alpina, Achillea clavenae i druge. Od drvenastih vrsta
svojom dekorativnošću ističu se: Sorbus aucuparia, Sambucus racemosa,
Ribes petraeum i druge. Među najinteresantnije botaničke lokalitete spada
Barno jezero sa užom okolinom. Tresetište ovog jezera je nastalo u
specifičnim uslovima. U njemu je utvrđeno više vrsta mahovina i vaskularnih
biljaka koje nijesu nigdje drugo zabilježene u Crnoj Gori, a rijetke su i u
drugim državama. Zbog svega navedenog ovaj objekat je izdvojen kao
specijalan prirodni rezervat sa režimom stroge zastite. Pejzaž Durmitora
odraz je složenosti, raznovrsnosti, kvaliteta, odnosa i međudejstava dominantnih prirodnih elemenata. U formiranju karakteristične slike predjela najveći
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značaj imaju geomorfološke, hidrografske, klimatske i vegetacijske karakteristike. U raznovrsnom pejzažu Durmitora izdvaja se šest tipova, i to: močvarni, brdski, mezofilni, planinski, visokoplaninski i antropogeni tip. Tipizacija
se bazira na fizičkogeografsko-ekološkim karakteristikama prostora pri čemu
je poseban naglasak dat karakteristikama vegetacije. Pejzažne vrijednosti su
jedno od temeljnih svojstava Durmitora i obezbjeđuju ostvarivanje estetske
funkije. Nesumnjivo je da je veoma složen i dinamičan pejzaž, visoke estetske vrijednosti, bio jedan od odlučujućih kriterijuma prilikom vrednovanja
ovog područja i donošenja odluke o upisu na Listu svjetske prirodne baštine
UNESCO-a. Na Durmitoru fauna predstavlja značajan dio prirodnih vrijednosti. Osnovni činioci bogatsva i specifičnosti diverziteta entomofaune
Durmitora proizilaze iz geografskog položaja i geološko-orografskih odlika
durmitorskog masiva. Generalno, sve visoke planine i veći planinski masivi,
pa i durmitorski masiv, se karakterišu relativno velikim diverzitetom, odnosno tzv. "gustinom faune", što je uslovljeno zastupljenošću niza različitih
kategorija ekosistema i zonalno-biomskih formacija na malom prostoru visinskom gradijentu. Na teritoriji Nacionalnog Parka "Durmitor" pod
direktnom zaštitom nalazi se 6 vrsta insekata (Rješenje Republičkog zavoda
za zaštitu prirode Sl. list SRCG br. 76/06). Za šume, posebno četinarske, to je
šumski mrav (Formica rufa). Za listopadne šume karakteristična su dva naša
najveća tvrdokrilca: jelenak (Lucanus cervus) i nosorožac (Oryctes nasicornis). Prvi je zaštićen kao naš najveći i najljepši tvrdokrilac, a drugi kao rijetka
i ugrožena vrsta. Od bogate familije leptira zaštićene su 3 vrste: Papilio
machaon L. (lastin rep), Papilio podalirius L. (jedarce) i Parnassius apollo
L. (apolonov leptir). Zbog izuzetno dekorativnog izgleda ove vrste su meta
raznih sakupljača zbog čega im se broj smanjio, te su kao ugrožene vrste i
zaštićene. Jezera na Durmitoru nemaju svoju autohtonu ihtiofaunu, jer su sve
vrste riba unesene u ova jezera. Poznato je da su prva poribljavanja durmitorskih jezera izvršena početkom XX vijeka prenošenjem potočne pastrmke
(Salmo trutta m. fario) iz rijeke Bukovice. Poribljavanja su naročito postala
intenzivna šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog vijeka, kada se u
durmitorska jezera ubacuju i vrste koje nijesu iz naših krajeva. Tako je u veći
broj jezera unešena alpska vrsta jezerske zlatovčice (Salvelinus alpinus), a u
neka i kalifornijska pastrmka (Oncorhynchus mykiss - syn. Parasalmo
/Salmo/ gairdneri). Bez obzira što navedene vrste u ovim jezerima nijesu
autohtona fauna, u sportsko-ribolovnom smislu ove su vrste vrlo atraktivne.
Upravo zbog te svoje atraktivnosti ove su vrste u ranijem periodu masovno
naseljavane u sve durmitorske vode. Za razliku od planinskih jezera situacija
u rijeci Tari i drugim durmitorskim rijekama je sasvim drugačija, a prije
svega po autohtonosti faune riba. U Tari je registrovano osam vrsta riba (sve
autohtone): Salmo trutta m. fario - potočna pastrmka, Hucho hucho mladica, Thymallus thymallus - lipljen, Barbus peloponnesius - potočna
mrena, Chondrostoma nasus - skobalj, Leuciscus souffia - jelšovka, Phoxinus
phoxinus - gaovica i Cottus gobio - peš. Prve tri vrste u sportsko lovnom
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smislu predstavljaju vrlo su cijenjene, odnosno u svim vodama Crne Gore
smatraju se za najatraktivnije vrste. Pored ovih vrsta za sportski ribolov
interesantne su i dvije ciprinidne vrste Barbus peloponnesius i Chondrostoma
nasus, ali pored salmonidnih vrsta bivaju zanemarene. Od navedenih lovnih
vrsta najbrojnija je potočna pastrmka (Salmo trutta m. fario), zatim lipljen
(Thymallus thymallus), pa mladica (Hucho hucho). Durmitor predstavlja
jedinstveno područje herpetofaune (vodozemci i gmizavci) naročito u
ispoljavanju fenomena neotenije i prisustva reliktnih i endemskih oblika.
Konstatovano je blizu 30 vrsta, što predstavlja skoro polovinu broja
vodozemaca i gmizavaca Balkanskog poluostrva. Već sam taj broj ukazuje na
bogatstvo herpetofaune jedne relativno male geografske oblasti, ali ipak
podložne svim pravilima i zakonitostima koje važe i za herpetofaunu na
ostalim prostorima Evrope. Na prostoru Durmitora uključujući i kanjon rijeke
Tare konstatovano je blizu 180 vrsta ptica, što znatno nadmašuje broj ptica
nekih drugih, većih i istraženijih terena (npr. u nacionalnom parku “Triglav”
konstatovano je oko 90 vrsta, nacionalnom parku “Tara” 121. vrsta,
nacionalnom parku “Sutjeska” 108 vrsta, nacionalnom parku “Kopaonik”
145 vrsta, Staroj planini 95, planinskom obodu cijele Skopske kotline 111
vrsta itd.). Više predjele i kanjonske doline ovoga parka naseljava uglavnom
divokoza (Rupicapra rupicapra), a prelaznu zonu srneća divljač (Capreolus
capreolus). U zoni smrčevih šuma i šuma bijelog bora (Pinus silvestris), u
pojedinim djelovima mješovitih četinarskih šuma i na donjoj granici bora
krivulja utvrđena su nalazišta velikog tetrijeba (Tetrao urogallus L.). Iz reda
glodara (Rodentia) zastupljen je zec (Lepus europaeus Pall), a iz reda zvijeri
(Carnivora): lisica (Vulpes vulpes L), kuna zlatica i kuna bjelica (Martes
martes L. i Martex foina L.), zatim vuk (Canis lupus), a na vrlo uzanom
prostoru klisure rijeke Sušice mrki međed (Urcus arctos). Od ptica, pored
velikog tetrijeba, brojna je lještarka (Tetrastes bonasia), zatim je parcijalno
zastupljena jarebica kamenjarka (Alectoris graeca), te na preletu prepelica
(Coturnix coturnix), poljska jarebica (Perdix perdix) i dr. Od grabljivica, koje
su inače veoma rijetke ili prorijeđene vrste, u ovom nacionalnom parku
nalaze se: orao krstaš, bjeloglavi sup, jastreb, kobac i druge uobičajene vrste
dlakave i pernate divljači, i brojne vrste ornitofaune. Zahvaljujući brojnim
očuvanim i raznovrsnim ekosistemima kao i povoljnim klimatskim uslovima,
područje NP “Durmitor” je veoma bogato gljivama. Do sada je na ovom
prostoru utvrđeno preko 300 vrsta makromiceta, što je polovina od ukupnog
broja makromiceta, do sada nađenih na teritoriji Crne Gore. Međutim, treba
naglasiti da, zbog nedovoljne mikološke istraženosti teritorije Parka, naročito
nekih njegovih djelova, ovaj broj ni približno ne oslikava pravo bogatstvo
(brojnost i raznovrsnost) mikofonda Parka što će pokazati buduća
istraživanja.
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Kulturna baština
Durmitor je izuzetno bogat i kulturno-istorijskim spomenicima i
spomen obilježjima iz dalje i bliže prošlosti. Poznati su srednjevjekovni
stećci na Barama Žugića i kog Ribljeg jezera, crkva sv. Preobraženja,
podignuta 1862. godine u Žabljaku, crkva sv. Preobraženja, podignuta 1862.
godine u selu Krš u Šarancima, manastir sv. Đorđija u Dobrilovini sagrađen u
XVI vijeku, manastir Sv. Arhanđela u kanjonu Tare (XV vijek), manastir
Dovolja sa crkvom Uspenja Bogorodice u selu Premćani (XVI vijek), zatim
srednjevjekovni grad Pirlitor koji se vezuje za XIV vijek, memorijalni
spomenik na Žabljaku Durmitorcima poginulim u II svjetskom ratu i brojni
drugi spomenici. Masiv Durmitora, u cjelini, kao izuzetno značajno istorijsko
područje iz doba narodnooslobodilačkog rata 1941-1945. godine, može se
tretirati kategorijom memorijalnog spomenika prirode. U znaku trajne
uspomene na ove događaje, na ovom području je podignuto 21. spomen
obilježje iz NOR-a. U neposrednom okruženju Durmitora nalaze se i veoma
značajni spomenici kulture, kao što su: manastir Podmalinsko sa crkvom sv.
Arhanđela Mihaila (XV-XVI vijek), manastir Bijela sa crkvom sv. Đorđa u
Bijeloj (XVII vijek), Odov most (rijeka Bijela) podignut 1919. godine, crkva
sv. Arhanđela Mihaila u selu Petnjica (XVIII-XIX vijek), Kula Novice
Cerovića u selu Tušina (XIX vijek), crkva sv. Jovana Krstitelja u selu
Mljetičak, podignuta 1884. godine, crkva sv. Nikole (selo Kosorići)
podignuta 1869. godine u opštini Šavnik; zatim manastir sv.Trojica (podignut
između 1537-1875. godine) i Husein-pašina džamija (podignuta između
1583-1594. godine), arheološki lokalitet Komini (I-IV vijek) u Pljevljima;
manastir Morača sa crkvama Uspenja Bogorodice i sv.Nikole, podignut 1252.
godine (opština Kolašin); manastir Piva sa crkvom Uspenja Bogorodice,
prvobitno na izvoru Pive, danas na lokaciji Sinjac, podignut 1573-1586.
godine, crkva pod Sokolom na Šćepan Polju (XV vijek) i ostaci crkve sv.
Stefana na Šćepan Polju (XV vijek) u Plužinama i dr.
Sve razvojne djelatnosti na Durmitorskom području i nacionalnom
parku uslovljene su zahtjevima zaštite prirodnih i kulturnih dobara. Pravci
razvoja su u njemu usmjereni isključivo na stvaranje što povoljnijih uslova za
odmor i rekreaciju. Durmitor ima izvanredne prirodne mogućnosti za razvoj
masovnog ljetnjeg i zimskog, zdravstvenog, naučnog, sportskog, ekološkog,
održivog, kulturnog, vjerskog, kao i drugih vidova turizma. Prema dosadašnjoj posjeti on je podjednako interesantan i ljeti i zimi. Turističko-rekreativna
vrijednost ogleda se u prvom redu u kvantitativnim i kvalitativnim karakteristikama i osobenostima morfološko-reljefnih sadržaja; u izvornosti i očuvanosti prirode kao cjeline, a posebno pojedinih lokaliteta; u bogatstvu i
raznovrsnosti hidrografije; u bogatstvu i specifičnosti pejzaža, klimatskih i
drugih karakteristika i drugim prirodnim vrijednostima.
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Na Durmitoru je moguće organizovati skoro sve oblike savremenog
turizma za sve uzraste koji se baziraju na sljedećim motivima:
• aktivan odmor u prirodi - izleti i šetnja, škola u prirodi, posmatranje
ptica i sl.
• upražnjavanje sporta: planinarenje, alpinizam, smučanje, snowbord,
paraglajding, kajakaštvo, rafting, visinske pripreme sportista, lov
fotokamerom, sportski ribolov i dr.
• splavarenje rijekom Tarom u organizovanim turama od 1 do 5 dana.
• turizam sa naučnim, tematskim sadržajima - prirodnjačka, arheološka,
speleološka, etnološka, ekološka i druga istraživanja,
• oblici tzv. manifestacionog, sajamskog, kongresnog, festivalskog,
sportskog, vjerskog, kulturnog, zdravstvenog turizma i sl.
Ljetnji turizam, posebno za posjetioce iz urbanizovanih i industrijskih
sredina, pruža besprekorne uslove preko doživljaja neponovljivog prirodnog
ambijenta sa elementima tradicionalnog načina života uz ekološku hranu i
prepoznatljive durmitorske specijalitete. Ovakav odmor djeluje kao efikasna
“terapija” za psiho-fizički opterećenog čovjeka savremene civilizacije
ubrzanog tempa života u visoko urbanizovanim područjima. Zimsko-sportski
turizam takođe ima izuzetne prirodne uslove, s obzirom na uslove terena,
debljinu sniježnog pokrivača i dužinu njegovog trajanja. Smučarska sezona
traje od 3 - 6 mjeseci, zavisno od rasporeda padavina i ekspozicije
smučarskih staza. Sa ove potrebe izrađeno je i osavremenjeno više
smučarskih terena. Kuriozitet i svojevrsna turistička atrakcija je da se u julu i
avgustu u toku jednog dana možete skijati na planinskim vrhovima
Durmitora i kupati u durmitorskim jezerima i rijekama. Rijeka Tara je
pogodna za splavarenje, kajakaštvo, rafting, plivanje i druge sportove na
vodi, a pravi je izazov za sportske ribolovce s obzirom da je naseljavaju
potočna pastrmka (Salmo trutta fario), mladica (Hucho hucho), lipljen
(Thymallus thymallus), klijen (Leuciscus cephalus), te jelšovka (Leuciscus
sauffai aqassizi), peš (Cottus gobio) i dr. U Žabljaku se nalazi veći broj
hotela, motela, restorana i ekokatuna, privatni smještaj, kao i planinarski
domovi u Tepcima, Sušici i Škrci, kao i bivaci u Velikoj kalici i Lokvicama.
Pojedini hotelski, smještajni i planinarski kapaciteti, kao i novoformirana
ekosela postoje i u drugim opštinama koje gravitiraju durmitorskom
području. Tradicionalno se na području Durmitora organizuju ekoturističke i
kulturne manifestacije: Dani planinskog cvijeća, Vrela zima u brdima, Tara
bez granica, Ribolovni kup na Crnom jezeru i Tari, Festival održivog
turizma, Pjesničke večeri na izvoru Pive, Dani pastrmke u Pivi, Planinarski
memorijal “Danilo Jauković”, tradicionalna trka konja na Njegovuđi i dr,
gdje se brojni posjetioci i turisti upoznavaju sa prirodnim i ukupnim
kulturnim vrijednostima ovog područja. Zadnjih godina doneseni su Prostorni
plan područja posebne namjene i Program razvoja i zaštite NP “Durmitor”, a
u završnoj fazi je i Prostorni plan područja posebne namjene za durmitorsko
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područje, čiji su osnovni ciljevi dobijanje kvalitetnih i aplikativnih
programskih dokumenta koji bi predstavljali solidnu osnovu za racionalnu i
strogo kontrolisanu valorizaciju prirodnih potencijala nacionalnih parkova u
funkciji ekološki održivog razvoja i stvaranju optimalnijih preduslova za
realizaciji ideje o Crnoj Gori kao ekološkoj državi.
Ovim programima se kroz kompleks planova utvrđuju sljedeći osnovni
ciljevi i zadaci:
• očuvanje, unapređenje i zaštita posebnih prirodnih vrijednosti
nacionalnog parka, te obezbjeđenje stabilnosti ekosistema
poboljšanjem njihovog sastava, strukture i kvaliteta,
• očuvanje, unapređenje i zaštita prirode Parka - flore, faune, gljiva,
zemljišta, vode, vazduha, šume, pašnjaka, livada itd.,
• očuvanje pejzažnih i ambijentalnih vrijednosti prostora kao
prepoznatljivog estetskog izraza područja,
• organizovana kompleksna i dugoročna naučna istraživanja ukupnih
prirodnih vrijednosti i fenomena nacionalnih parkova,
• namjensko korišćenje, te racionalno gazdovanje prostorom NP u
skladu sa ekološkim potencijalom,
• zaštita biodiverziteta i posebnih prirodnih i kulturnih vrijednosti
međunarodnog, nacionalnog, regionalnog i lokalnog karaktera,
• svrsishodno korišćenje prirodnih resursa u funkciji održivog razvoja
područja NP i durmitorskog područja u cjelini i afirmisanje prioritetnih
pravaca razvoja - turizma, poljoprivrede, stočarstva, namjenske
industrije itd.
Značajne prednosti prostora Durmitora i Tare se ogledaju još u velikoj
mjeri sačuvanoj autohtonosti i izvornosti ekosistema, odsustvu štetnih uticaja
koji bi bili posljedica intenzivnije eksploatacije rudnog blaga, mineralnih
sirovina i drugih sirovina što je čest slučaj i nepremostiva prepreka u mnogim
nacionalnim parkovima širom Evrope i svijeta.
Zaštita prostora Nacionalnog parka sprovodi se u skladu sa: Zakonom
o zaštiti prirode, Zakonom o nacionalnim parkovima, Prostornim planom
područja posebne namjene, kao i drugim zakonskim i podzakonskim
propisima iz sfera zaštite životne sredine, zaštite voda, uređenja prostora,
zaštite kulturnih dobara, zaštite šuma i sl. Na području Parka su utvrđene tri
zone sa različitim stepenima zaštite. U I zonu sa strogom (apsolutnom)
zaštitom spadaju specijalni prirodni rezervati: prašuma jele i smrče u slivu
Mlinskog potoka (10 ha), šuma crnog bora Crna poda (20 ha), Barno jezero
sa okolinom (5 ha), Zabojsko jezero sa najužom okolinom (10 ha), sliv
Škrčkih jezera sa užom dolinom Sušice (2360 ha) i speleološki rezervat
Surutka-Vjetrena brda (850 ha). II zona obuhvata djelove Parka koji su pod
posebnom zaštitom i to: opšti rezervat prirode Crno jezero sa šumom u
neposrednoj okolini, kanjon Tare (bez naselja) i specijalni rezervat prirode 379
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Dragišnicu sa Boljskim gredama. U III zoni je dozvoljeno selektivno i
ograničeno korišćenje uz kontrolisane aktivnosti u prostoru, a obuhvata
preostale djelove Parka.
Nedavno je od strane Zavoda za zaštitu prirode Crne Gore (2011. god)
urađena Studija o opravdanosti proglašenja prvog regionalnog parka – parka
prirode u Crnoj Gori “Piva” (Maglić, Volujak, Bioč i dr.), koji pripada opštini
Plužine i povezuje NP “Durmitor” i NP “Sutjeska”. Sa pravom se očekuje
završetak ovih aktivnosti sa ciljem afirmacije i uključenja durmitorskog
područja u projekte Dinarskog luka i druge projekte prekogranične saradnje u
sferi ekologije, turizma, kulture i drugih vidova saradnje.
Realizacijom opredjeljenja dugoročne projekcije zaštite prirode Crne
Gore, shodno Prostornom planu, očekuje se proglašenje i novih zaštićenih
objekata prirode na širem prostoru Durmitora: Piva (Maglić, Volujak, Bioč),
Sinjavina sa Šarancima i Ljubišnja kao novi regionalni parkovi – parkovi
prirode. Takođe očekuje se i realizacija programa koji bi realizovala Agencija
za zaštitu životne sredine Crne Gore sa sarađujućim stručnim i naučnim
institucijama, koji bi se odnosio na reviziju i dopunu spiska zaštićenih vrsta
biodiverziteta, izradu Crvene liste i Crvene knjige biodiverziteta Crne Gore,
gdje bi se integrisala sva nova saznanja i podaci svih specijalističkih oblasti
poznavanja i istraživanja biodiverziteta u cjelini. To bi bila solidna osnova za
aktivniji i studiozniji rad na projektu “NATURA 2000”, koji se odnosi na
tipologiju i zaštitu staništa i predstavlja najznačajniji projekat u zahtjevnom
ekološkom poglavlju 27 na putu Crne Gore ka Evropskoj Uniji. U ovaj
projekat treba okupiti sve postojeće stručne i naučne potencijale iz Crne Gore
u cilju uspješne realizacije ovog i drugih ekoloških projekata kako bi se
nacionalni parkovi (Durmitor, Lovćen, Biogradska Gora, Prokletije i
Skadarsko jezero), objekti međunarodnog značaja (Durmitor i kanjon rijeke
Tare, basen rijeke Tare, Kotorsko-Risanski zaliv i Skadarsko jezero), kao i
druga zaštićena prirodna baština, kao i priroda Crne Gore u cjelini sačuvali u
najvećoj mogućoj mjeri.
Umjesto zaključka riječi našeg velikog geografa prof. dr Milorada
Vasovića “Upoznajući Durmitor stiče se utisak da nigde na Balkanu, u
Evropi i svetu ne postoji slična regionalna celina, zasečena sa pet kanjona,
okupljenih u prečniku od 50 kilometara. Durmitor je čudan i neponovljiv
prirodnjački muzej, pokriven kapom nebeskom, sagrađen od tri sprata: prvi
čine pet kanjona, drugi prostrane površi ukrašene cvetnim livadama i
„gorskim očima“, a treći terasasti grebeni sa zupčastim vrhovima. Malo ko
može da presudi koji je od ovih spratova najprivlačniji.“ Zato sačuvajmo
ovaj rajski kutak za nas i generacije koje dolaze.
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ТИПОВИ ПРЕДЈЕЛА И ОСНОВНЕ ПЕЈЗАЖНЕ И
ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ДУРМИТОРСКОГ ПОДРУЧЈА

Типологија предјела је битан предуслов за утврђивање адекватне
намјене, рационалног коришћења, заштите и унапређивања простора.
Таква проучавања имају, не само теоријски, већ и велики практични
значај, јер она представљају једну од битних компонената за
одређивање намјена појединим просторним цјелинама.
Кључне ријечи: Дурмитор, пејзаж, типови предјела
Увод
Дурмитор је по својим природним и укупним потенцијалима један
од ријетких простора у Европи са релативно малим антропогеним
утицајима. Значајне предности овог простора се огледају још у великој
мјери сачуваној аутохтоности и изворности екосистема.
Типологија предјела подразумијева класификацију простора који
може бити сагледан на више различитих начина (Чуровић ет ал 2011).
Појам пејзаж по Атанацковићу (1982/1983) подразумијева слику
предјела са својом специфичном грађом. То је „систем екосистема" који
је настао као одраз или последица разноликих услова односа и
међудејстава: геолошке подлоге, рељефа, земљишта, климе, ерозивних
процеса, биљног и животињског свијета антропогених фактора и др. у
одређеном времену и простору.
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Материјал и метод
Рашчлањивање простора има за циљ да се утврди природно
условљена погодност простора за различита коришћења, односно да се
помоћу њега изради развојни концепт предјела.
Типови предјела се могу издвајати на основу појединачних
фактора (атрибута): према климатским зонама, типу вегетације, начину
коришћења, морфолошким, геолошким карактеристикама и сл. као и
комбинацијом више фактора заједно.
Типологија за посматрано подручје је урађена према климатским
и геоморфолошким карактеристикама, карактеристикама вегетације и
степену антропогеног утицаја и то методом преклапања (Overlay) тј.
преклапањем више карата (топографске карте, ортофото снимака, карте
изохипси, хипсометријске карте, вегетацијске карте и других релевантних података). Методолошки приступ је био од крупнијег ка
ситнијем, комбиновањем више фактора, што је доминантан принцип у
изради типолошких карата.
Први корак у типологији је трагање за атрибутима, а други је
установљавање њихове хијерархије. Приступи картирању и класификацији су веома различити. Атрибути као што су клима, топографија и
антропогени утицај су уобичајено виши у класификацији док је
вегетација ниже на хијерархијској љествици.
Резултати и дискусија
Пејзаж Дурмитора одраз је сложености, рановрсности, квалитета,
односа и међудејстава доминантних природних елемената. У
формирању карактеристичне слике предјела највећи значај имају
геоморфолошке, хидрографске, климатске и вегетацијске карактеристике.
Главне рељефне цјелине на простору ове области су: масив
Дурмитора зараван Језера и кањони Таре (од ушћа Бистрице до ушћа
Сушице), Сушице и Комарнице. Иначе, цијело подручје карактерише
велика сложеност и разноврсност рељефа са израженим висинским
разликама између појединих рељефних облика на релативно малој
удаљености. Доминантни облици рељефа створени су специфичним
крашким процесима и ледничком ерозијом.
Планински масив Дурмитора одликује се бројним глечерским
валовима, цирковима, моренама и гребенима који пејзажу дају
специфичан печат. Планински гребени су импозантних висина од којих
се преко 30 издиже изнад 2000 м н.в. а најмаркантнији је Боботов кук
(2522 м). Са ових висова отвара се пространи видик са незаборавним
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погледом на кањонске долине, бројне увале са планинским језерима,
сусједне гребене као и удаљене планинске масиве Црне Горе.
Језерска површ представља пространу зараван између Дурмитора,
Сињавине и кањона Таре. Са заравни благо таласастог рељефа уздижу
се брежуљци купастог изгледа а на равнијим дјеловима формиране су
плитке увале и вртаче.
У разноврсном пејзажу Националног парка издвојено је више
типова пејзажа. Типизација се базира на физичкогеографско-еколошким
карактеристикама простора при чему је посебан нагласак дат
карактеристикама вегетације (Атанацковић & Вучковић 1989). Сваки од
ових типова посједује своје специфичности.
Анализа атрибута и критеријума за
издвајање типова пејзажа
Клима Дурмиторско подручјe се налази у зони планинског
континенталног климатског појаса. Централни и сјеверни дио Црне
Горе има карактеристике планинске климе али је евидентан и
маритимни утицај што се огледа кроз режим падавина и у вишој
средњој температури најхладнијег мјесеца. Крајњи сјевер Црне Горе
има континентални тип климе који осим великих дневних и годишњих
амплитуда температуре карактерише мала годишња количина падавина
уз прилично равномјерну расподјелу по мјесецима. У планинским
областима на сјеверу љета су релативно хладна и влажна, а зиме дуге и
оштре, са честим мразевима и ниским температурама које нагло опадају
са висином.
Овдје је карактеристична појава тзв. инверзије температуре у
зимским мјесецима, када се хладан ваздух и магла спусте у ниже
предјеле и ријечне долине, а сунчано вријеме и топао ваздух у високопланинске предјеле. Овакво климатско кретање погодује развоју
зимског туризма.
На основу података из предходних истраживања (Д.Бурић
С.Мицев 2007) у Црној Гори су заступљени Ц и Д климати – умјерено
топли (Ц) и умјерено хладни (Д) климат. Умјерено топли климат
распрострањен је у нижим, док је у вишим планинским предјелима у
унутрашњости земље углавном изнад 1000 мнм заступљен Д климат.
Други климат (Д) је заступљен у височијим предјелима и то са Дф
типом и два подтипа Дфб (на висинама углавном до 1500 м н.в.) и Дфц
(на висинама углавном изнад 1500 м н.в.). Дакле по Кепеновим
(Köppen) принципима у Црној Гори су заступљена три климатска типа,
односно пет подтипова.
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На подручју општине Жабљак средња годишња температура
ваздуха има зонални распоред тако да је могуће издвојити четири
термичке зоне:
• долина Таре са просјечном годишњом температуром од око 810°C
• кањон Таре са просјечном годишњом температуром од око 68°C
• планински дио подручја са просјечном годишњом
температуром од око 2-4°C
• планински врхови са просјечном годишњом температуром од
око 0°C
Висински појас је важна карактеристика у анализираном
подручју. Карте висинских појасева се конструишу избором висинских
интервала на базној карти. Важни аспекти физиографије нагиби,
земљиште, хидрологија, микроклимат и вегетација су условљени и
строго повезани са висином.
Вриједност рељефа зависи од броја висинских интервала односно
њихових промјена у једном растеру.
Вегетација је у овом случају посматрана кроз своју глобалну
структуру као мјешавина флористичких елемената према својој форми и
структури. Вегетацију у слици предјела не треба схватати само као
еколошки феномен, већ као физичку компоненту предјела која има
висину, волумен, текстуру, боју и функцију.
На подручју Дурмитора у ширем смислу према досадашњим
сазнањима налази се око 1600 васкуларних биљака што је приближно
једнако половини црногорске флоре. О Дурмитору нажалост још увјек
не постоји комплетна студија флоре већ постојећи подаци разасути по
разним домаћим и страним часописима и публикацијама што се може
видјети у ботаничкој библиографији (В.Пулевић & З.Булић 2004).
Разноврсност вегетације позитивно утиче на доживљај слике
предјела. Разноликост вегетације у хоризонталном и вертикалном
правцу богатство биљних врста и бројне флористичке специфичности
овог подручја, такође су уткане у морфологију пејзажа. Од дна
кањонских долина па све до највиших планинских врхова срећу се
издиференциране зоне шумских екосистема и то од термофилне лишћарске зоне преко брдске и субалпске до зоне бора кривуља која
представља горњу шумску границу и изнад које се простиру
високопланински пашњаци и камењари. У оквиру ових зона јасно се
издвајају и станишта нешумских екосистема (ливаде, пашњаци,
камењари, сипари, точила, тресаве, баре и језера) са карактеристичном
вегетацијом богатом алпским флорним елементима тј. биљним врстама
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са крупним цвијетовима јарких боја, па отуда имају веома изражена
декоративна својства.
Учешће изграђених површина и присуство антропогених утицаја
умањује вриједност предјела у пејзажном смислу.
Типови предјела
Издвојено је пет основних типова предјела (слика 1.) и то:
високопланински тип, планински тип, предио планинских висоравни,
предио кањона и антропогени предио - насеља, а као екосистеми од
посебног значаја у оквиру предионих цјелина издвојена су типична
планинска језера глацијалног поријекла.
1. Високопланински тип (Предио планинских врхова и гребена)
обухвата просторе планинских врхова и литица и углавном се поклапа
са зоном горње шумске границе и голих планиснких врхова.
Овај биотоп карактерише се и травнатим заједницама које иду у
висину постепено бивају оскудни и прелазе у камењаре, а на највишим
врховима Дурмитора јављају се и трајни сњежници.
Критеријуми за издвајање овог типа предјела су:
• Високопланинска клима (влажна бореална клима са свјежим
љетом)
• Висински појас преко 1700 м н.в.
• Вегетација: Pinetum mughi, Juniperus communis и др.
• Антропогени утицај незнатан или га нема уопште
Гребен Дурмитора чини пет упоредних планинских ланаца
различите ширине и висине. Њихово мјестимично додиривање и
сучељавање усложњава морфологију Дурмитора а последица је
тектонских покрета који су масиву дали основне облике касније
обликоване спољним утицајима.
Најсјеверни планински низ масиви Дурмиртора чине: Пирлитор
(Црни врх) висине 1635 м, Ћуревац (1625 м), Мали Штуоц (1953 м),
Велики Штуоц (2104 м) и Црвена Греда (2200 м), а својим пружањем
прати кањон Таре.
Средњи низ који је наjвиши у масиву Дурмитора чине: Савин кук
(2313 м), Шљеме (2455 м), Минин богаз (2387 м), Боботов кук (2522 м),
Безимени врх (2487 м) и Планиница (2330 м), а огранци су му низ
Међеда (2287 м) и Терзиног богаза (2303 м), низ Чворовог богаза (2152
м), Обле главе (2303 м) и Рбатине (2401 м). Овај низ се са најсјеверним
додирује и чини амфитеатар са бројним удубљењима формираним
између наведених огранака. Удубљења су: Алишница, Црепуљ,
Валовити до, Локвице и Калица. Низ „Дурмиторског флиша" чине:
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Ранисава (2081 м), Седлена греда (2227 м), Увита греда (2199 м),
Вјетрена брда (2231 м), Штит (2236 м), Пруташ (2394 м) и Пивска
планиница (2159м). Овај низ се са средњим додирује у предјелу зубаца
са којим затвара два удубљења динарског правца пружања: Пошћење и
Шкрке.
Јужни низ који је најдужи чине: Ивица (1783м), Бољ(2091м),
Лојаник(2091м) и Ружица(2141м)а завршава се над кањоном Пиве.
Између јужног низа и низа у „Дурмиторском флишу" су два велика
удубљења:Добри до и Тодоров до. Југозападни низ је најкраћи и прати
кањон Комарнице од Гостаје до села Дужи. То је тзв. гребен Буручковца
и дјелимично се налази у заштитној зони Националног парка.
На Дурмитору је неколико десетина врхова виших од 2000 м од
којих је највиши Боботов кук 2523м, а најнижи терен је низводно од
ушћа Сушице у Тару гдје надморска висина око 515м, тако да је
висинска разлика на простору НП "Дурмитор" преко 2000м.
2. Планински тип предјела обухвата више субалпске зоне од
1500 – 1700 м н.в. Карактеришу га широко распрострањене ливаде
косанице пашњаци мозаично
распоређени
четинарски шумски
комплекси и сточарски катуни који представљају сезонска сточарска
боравишта.
Критеријуми за издвајање овог типа предјела су:
• Високопланинска до планинска клима (влажна бореална клима
са свјежим љетом)
• висински појас од 1500-1700 м.н.в.
• Вегетација: Основна заједница у овој зони је Piceeto excelsae зона смрчевих шума У оквиру овог типа предјела кад су шуме
у питању појављује се у низим дјеловима заједница Fagetum
moesiacae subalpinum (субалпска букова шума) као и шуме
бијелог бора и смрче Piceo-Pinetum illiricum. Ливадскопашњачке заједнице чини заједница власуље Festucetum
pseudoxanthynae затим Genisto-Festucetum spadicae
• Антропогени утицај незнатан (катуни)
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Слика 1. Типови предјела Дурмитора
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3. Предио планинских висоравни – обухвата површине које су другим
ријечима „веза" планинских ланаца са кањонским долинама. Благо су
таластастог изгледа рељефа у коме се истичу купасти брежуљци. На
појединим равнијим дијеловима површи су формиране плитке вртаче и
увале. То су зоне под брдском и субалпском шумском вегетацијом као и
једре ливаде и пашњаци. Ово је уједно и најкарактеристичнији предиони тип НП „Дурмитор"
Критеријуми за издвајање овог типа предјела су:
• Планинска клима (умјерено хладна и влажна клима с топлим
љетом)
• Висински појас од границе кањона до 1500 м н.в.
• Вегетација: заједница Fagetum montanum moesiacae (букова
шума) покрива блаже нагибе изнад кањона на вишим
надморским висинама.Поред ње се мозе срести и заједница
Piceetum excelsae montanum као и заједница Abieto-Fagetum.
Ливадско-пашњачке заједнице Festuco-Agrostidetum заједни-ца
власуље и црногриве захвата дубља земљишта на заравњеним
и благо нагнутим стаништима.
• Антропогени утицај знатан - осим насеља која су посебно
издвојена у оквиру овог типа предјела коридора овдје имамо
велики антропогени утицај у смислу изградјених инфрастуктурних
Површи Језера, Пиве и Дробњака, Малоцрногорског платоа и
Недајско-Кнежевићка површ су „веза" планинских ланаца са кањонским долина на простору Таре и Пиве.
Површ Језера је заравњен плато надморске висине од 1300 до
1500 м. Прекривена је глацијалним акумулацијама различите дебљине
што рељефу даје благо таластаст изглед у коме се истичу купасти
брежуљци.
На појединим равнијим дијеловима површи су формиране плитке
вртаче и увале. Флувијалним прегибом код Врточ поља површ Језера се
везује за Дробњачку површ.
Малоцрногорски плато представља троугласту зараван између
кањона Таре и Сушице, чијем залећу су стрме падине Штуоца. На овом
платоу који је остатак простране површи која је разбијена радом Таре и
Сушице уочавају се два нивоа. Виши ниво Ограда има висину око 1600
м, док нижи има висину око 1450 м. Нижи ниво хронолошки и
морфогенетски припада нивоу Пивско-Дробњачке површи и површи
језера.
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Недајско-Кнежевићка површ се простире са лијеве стране кањона
Сушице у атарима села Недајно и Кнежевићи и припада систему
Пивско-дробњачке површи и површи Језера, обзиром да јој је висина
око 1450 м. На западу је оивичују огранци Пивске планине.
Остале заравни и површи налазе се и на десној страни кањона
Таре и оне су у заштитној зони НП: Црвена Локва, Вашково, Косаница,
Глибаћи, Ограђениц, чија је надморска висина око 1450 м и у нивоу су
површи Jезера, којој морфогенетски припадају док се на територији села
Селац налази нижи дио висине 1250 м н.в. Пивско-Дробњачка површ се
простире се обје стране Комарнице и не припада у простору
Националног парка.
4.
Предио кањона обухвата коридоре дуж ријеке Таре и др.
Овај тип предјела даје посебан печат укупној слици предјела. Пејзаж
кањона ријеке Таре представља једну од значајнијих атракција ове
области.
Критеријуми за издвајање овог типа предјела су:
• умјерено топла и влажна клима с топлим љетом (прелаз
између умјерено-континенталне и планинске климе)
• Висински појас - до горње ивице кањона до 1000 м.н.в.
мјестимично до 1300 м.н.в.
• Вегетација: На блажим падинама и терасама у кањону Таре
може се срести термофилна вегетација - шума грабића са
макленом и храстом медунцем. Ово су шуме најнижих и
најтоплијих станишта јужних страна кањона. Изнад појаса ове
шуме јавља се заједница Seslerio - Ostryetum carpinifoliae
(шума црног граба). Ова заједница захвата височије често
стрме стране у којима доминира присуство стијена. По
пукотинама ових стијена појављује се заједница Pinetum nigrae
(шума црног бора). Црни бор је на овим стаништима
пионирска врста. Међутим, у овим условима се јавља као
трајни стадијум вегетације који захтијева строжији режим
заштите. У просторној вези са овом шумом појављује се
заједница Ostryo-Fagetum moesiacae
• Антропогени утицај незнатан (видиковци рафтинг кампови
саобраћајна инфраструктура)
Ријетко се може наћи мањи простор са толико веома специфичних и сложених хидрографских карактера и хидрогеолошких
одлика, појава и феномена као што је Дурмитор. Красе га ријеке Тара и
Пива са својим притокама и велики број повремених и сталних карстних
врела, повремених и сталних извора и других хидролошких и
хидрогеолошких облика и појава од којих многе имају карактер правих
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природних феномена. С обзиром на веома разнородну површину терена
хидрографска мрежа овог подручја је представљена сталним рјечним
токовима мале густине, међу којима су најзначајнији токови Таре и
Пиве.
На простору пречника око 50 км усјекло се 6 кањона што је
ријеткост и у свјетским размјерама. Кањон Таре као јединствена појава
и по својој дубини од 1000 а мјестимично и 1300 м сврстава се одмах
иза великог кањона ријеке Колорадо (САД). Кањон Таре се простире од
ушћа Бистрице до Шћепан поља и има дужину од 93 км, од чега је на
простору НП „Дурмитор" 78 км.
У самом кањону је врло мало проширења: добриловинско,
премћанско, ђурђевићатарско, левертарско и тепачко. У проширењима и
на мјестима ушћа притока налазе се ерозивне терасе и оне се појављују
услед различитости стијенског састава земљишта којим је Тара
просијецала свој ток и као разлика ерозионе снаге ријека током времена.
Најкарактеристичније и најважније терасе су: Вечериновац,
релативне висине 561 м и апсулутне 1350 м, Црна пода релативне
висине 235 м и апсулутне 964 м, Краћица бријег релативне висине 198 м
и апсулутне висине 987 м и Караула 150 м релативне и 890 м апсулутне
висине. На ушћима Тарских притока констатовано је пет нивоа
шљунковитих тераса. Посебну рељефну цјелину представља дубоко
усијечен кањон Таре. Импресиван изглед дају му готово вертикалне
литице дубине и преко 1000 м мјестимично обрасле бором, који избија
из пукотина стијена или пак сасвим голе стјеновите без вегетације. На
појединим мјестима формирана су амфитеатрална проширења у виду
тераса обрасла нешто бујнијом вегетацијом гдје се чак срећу
медитерански флорни елементи. Стрме стране кањона прелазе у високе
заравни чија је просјечна висина око 1450 м н.в.
Кањон Сушице је смјештен између Дурмитора и „Пивске
планине" дуг је 15 км и дубок 700 м. Кањон Сушице је у свом горњем
дијелу преко кречњачеког одсјека Скакала наставља у увалу Долови,
послије ње у увалу Шкрке. Овај горостасни кањон најинтересантнији је
облик крша у дурмиторском крају. Изнад кањонске долине у горњем
дијелу су високе планине док је у средњем и доњем дијелу усијечена у
кречњачку зараван. У изворишном дијелу Сушице у пространом цирку
смјештена су Шкрчка језера (Велико језеро - 1700 м н.в, Мало језеро 1730 м н.в.).
Кањон ријеке Драге је усјечен у источним обронцима Љубишње
између површи Ограђенице и Бобова. Низводно од Телова пања Долина
Драге прелази у кањонски дио. Подужи профил карактерише
неусаглашеност нагиба.
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Кањони Комарнице и Грабовице на горњем дијелу њиховог
тока припадају НП "Дурмитор". На овом дијелу кањон Комарнице има
дубину преко 700 м и асиметричан попречни пресјек. Кањон Грабовице
на простору Националног парка има дубину од 300 м мјестимично и до
500 м. Кањон Комарнице (Невидио) на неким мјестима широк 2 до 3 м
је изузетна туристичка атракција. Висина кањона је до 300 м а на
заравнима са обје стране кањона су два најстарија дробњачка села
Пошћење и Дужи. Укупна дужина ријеке је 48 км. Постоји препорука да
се и овај кањон уврсти у територију Националног парка
Клисура Вашовске ријеке је дугачка око 2.5км просјечне дубине
500-600м. Њен изломљени подужи профил указује на слабу
усаглашеност са главним водотоком.
Клисура Селачке ријеке десне притоке Таре почиње од села
Чавањ. Дубина јој је 400-500м. И ова притока Таре има изломљен
подужни профил.
5. Антропогени предио - насеља представља простор који је у
мањој или већој мјери изграђен. Насеља би се према степену уређености
могла сврстати у три категорије: урбана, псеудоурбана и рурална.
Критеријуми за издвајање овог типа предјела су:
• субалпска клима (умјерено хладна и влажна клима с топлим
љетом)
• Висински појас - од 1000-1500 м.н.в, у изузетним случајевима
и височије
• Вегетација: варира у зависности од вегетацијског појаса у ком
се налазе урбана псеудоурбана или рурална насеља
• Антропогени утицај велики (грађевински и инфраструктурни
објекти...)
• Деградација пејзажа - велика
Деградација природних и пејзажних вриједности
Постојећа нарушавања пејзажа, када се гледа цјелокупни простор
Дурмитора, су још увијек, претежно визуелна, без трајних и дубљих
деформација и углавном су посљедица немара и недисциплине.
Изузетак су дијелови издвојени као антропогени тип предјела у ком је
антропогени утицај знатан, а природност подручја трајно нарушена.
Осјетљивост подручја је темељни критеријум за утврђивање мјера
заштите пејзажа. Обзиром да су највеће вриједности екосистемског и
предионог диверзитета Црне Горе садржане у осјетљивим екосистемима
овакве екосистеме не треба дирати или пак њихове компоненте
користити промишљено дозирано у смислу обима и трајања.
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Према начину коришћења простора пејзажне цјелине посебних
вриједности у оквиру захвата су препознате као:
• цјелине заштићене као свјетска и природна баштина: НП
"Дурмитор"
• посебно вриједни предјели (природни и култивисани пејзажи)
У циљу застите од могуће девастације пејзажа треба забранити
даље крчење природне вегетације, уношење неаутохтоних биљних врста
(агрокултуре) и ширење насеља.
Изградња новог магисталног пута је доказ да предио може
итекако бити оштећен и деградиран приликом таквих интервенција
гледајући са врхова Дурмитора ожиљке у пејзажу. Да би се избјегле
овакве ситуације приликом планирања других великих инфраструктурних објеката (далеководи и сл.), било би неопходно за све будуће
сличне пројекте радити пројекте санације који треба не само да ураде
рестаурацију, већ треба и да дају рјешења за повезивање зелених
коридора (underpass и overpass) на критичним локацијама. Овакав
приступ планирању и управљању простором омогућио би очување
екосистема и непрекидање њихових природних кретења и повезивања.
Свакако је неспоран позитиван утицај приступачности на
свеобухватније сагледавање простора и укупни доживљај пејзажних
вриједности једног подручја. Међутим, трасирање електро и путне
инфраструктуре доводи до нарушавања природности пејзажа. Због тога:
• трасирање треба изводити са минималном сјечом шуме, уз
максимално прилагођавање теренским приликама, уклапање у
предио и обавезном обновом оштећеног биљног покривача на
правцима траса и санирањем косина.
• је неопходно смањивање негативног утицаја великих
инфрастурктурних објеката кроз очување постојећих шума,
подизање заштитних шумских појасева од аутохтоних врста,
принципијелно пројектовање, реконструкцију и пејзажно
уређење инфраструктурних коридора и др.
Од хидрографских објеката највећи утицај на карактеристике
пејзажа имају глечерска језера. Она својом плаво-зеленом до модром
бојом и околном вегетацијом разноликог флористичког састава пружају
посебан естетски доживљај у односу на пејзаж врлетних кањонских
страна и високих гребена.
Језера су екосистеми од посебног значаја и у оквиру предионих
цјелина издвојена су типична планинска језера глацијалног поријекла.
Ови екосистеми обухватају и приобалне дјелове планинских језера
нарочито у љетњем периоду због све развијеније појаве понирања
њихових вода и временски смањеног дотока као карактеристике ових
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језера, која услијед процеса еутрофикације обилују бујном вегетацијом
и постепено се претварају у мочваре (Пошћенско језеро, Барно језеро)
или су изложена процесу ерозије и засипања седиментним материјалом
(Модро језеро).
Посебну специфицност представљају још у великој мјери
сачувана глечерска језера популарно названа „горске очи”, као и мањи
број водених акумулација које чине прелаз од језера ка локвама и
барама или чак чине праве баре. Најзначајнија су: Црно језеро (велико и
мало), Шкрчко (велико и мало), Змиње, Пошћенско, Вражје Рибље,
Змињичко, Валовито, Модро, Барно, Сушичко и друга. На постанак
ових језера утицала је геолошка градња и карстна флувијална и
глацијална ерозија. Осим језера карактеристични су и језера –локве као
нпр.Говеђа језера, Сврабље језеро, Зелени вир, локва Баре у Ржаном
пољу, локва Драгана итд. Насељева их специфичан живи свијет, који је
овдје остао заробљен у доба повлачења ледника.
Сушичко језеро је једино периодично језеро на Дурмитору
(повремено пресушује). Налази се у проширеном дијелу долине Сушице
на 1140 м н.в. Сушичко језеро је дугачко 350-450 м, максимална ширина
му је 200 м, а дубина воде 4-5 м. Шкрчка језера (Велико и Мало) спадају
у ред највиших хидрографских објеката на Дурмитору. Велико језеро
лежи на 1700 м а Мало на 1730 м н.в. Налазе се у пространом цирку
између Пруташа, Шарених пасова, Боботовог кука и Соја. Цирк је
затворен са три стране па су језера тешко приступачна. Вода Шкрчких
језера која се прелива преко обода цирка и тече површински једним
дијелом Долова брзо нестаје у издухама које су засуте обурваним
блоковима. После извјестног подземног тока јавља се у виду снажних
врела на извору Скакала. Ту у прољеће настаје снажан ток ријеке
Сушице која у свом средњем току испуни басен истоименог језера и
површински отиче ка ријеци Тари.
Обзиром да су природни шумски екосистеми на Дурмитору
углавном очувани (иако су у појединим састојинама видне последице
антропогених утицаја) може се закључити да пејзаж по овом основу
задржава оцјену високе, односно средње вриједности (изузетно и врло
вриједне шуме за пејзаж).
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Закључак
Релативно мали простор Дурмитора показао је и овом анализом да
се одликује изузетном љепотом и разноликошћу пејзажа. Највећи дио је
још увијек високог степена природности. Издвојено је неколико типова
предјела и то: високопланински тип, планински тип, предио планинских
висоравни, предио кањона и антропогени предио - насеља, а као
екосистеми од посебног значаја у оквиру предионих цјелина издвојена
су типична планинска језера глацијалног поријекла.
Сваки од ових типова посједује своје специфичности а квалитет
његовог израза зависи од диверзитета и композиције градивних
елемената. Присуство више пејзажних типова у видном пољу условљава
нови пејзажни квалитет који се огледа у богатству пејзажног садржаја.
Бројна разноврсна и изузетно вриједна добра природне баштине,
испреплетана у јединственим пејзажним структурама дио су ресурсне
основе привредног развоја (посебно у туризму), али и темељ очувања
идентитета завичаја данашње и будућих генерација.
Природне пејзаже треба очувати обезбиједити природну
разноликост и заштиту биолошких потенцијала, а подручја са
нарушеним природним и естетским вриједностима санирати.
Интервенције у простору требају што мање одударати од природних и
амбијенталних обиљежја у којима настају те што мање доводити до
визуелне деградације
Заштита пејзажа обухвата низ планских мјера којим се дјелује у
правцу очувања унапријеђивања и спријечавања девастације природних
одлика пејзажа. С обзиром да заштита подручја представља основни
механизам очувања биолошке и предионе разноврсности као
приоритетна мјера истиче се дефинисање подручја са одговарајућим
режимима заштите основних природних вриједности а тиме и пејзажних
вриједности Црне Горе. Затим у сваком од ових подручја треба
предвидјети конкретне мјере заштите пејзажа, односно дефинисати
активности које директно утичу на одржавање и унапријеђивање
идентитета подручја или могу да изазову његове промјене.
Код планирања намјене и управљања простором неопходно је
утврдити одговарајући еколошки модел и спријечити знатније измјене
пејзажних вриједности тј. тежити ка задржавању аутентичних одлика
пејзажа а будући развој базирати на принципима „одрживог развоја".
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NATURAL AND LANDSCAPE CHARACTERISTICS
OF THE DURMITOR REGION

Sumarry
The typology of the landscape is an essential prerequisite for
determining the appropriate use, rational use, protection and enhancement.
Such studies have not only theoretical but also of great practical importance
because they represent one of the essential components for the purpose of
determining the individual spatial units. The typology of the observed area
was done based on climatic and geomorphological features, vegetation
characteristics and the degree of anthropogenic influence and to the method
of overlap (Overlay). Highlighted are several types of areas including: type of
high mountain, the mountain type, area of mountain plateau, the canyon
areaand anthropogenic type-settlement area, and as the ecosystems of special
importance in the predionih units were allocated a typical mountain lake of
glacial origin.
Each of these types has its own specific characteristics and the quality
of its expression depends on the diversity and composition of building
blocks. The presence of several landscape types in the visual field causes a
new landscape quality that is reflected in the richness of the content
landscape.
Keywords: Durmitor, landscape, landscape types
Milić Čurović, Dragutin Nedić i Željka Čurović
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Ђорђије М. Остојић

ИСЕЉАВАЊЕ ДРОБЊАКА НА ГЛАСИНАЦ

Апстракт. Становништво Гласинца чине, углавном, насељеници
из Дробњака. Селило се у 17. вијеку па све до 20. вијека. Таласи
исељавања су текли разним поводима. Доста их је бјежало од крви са
турским насилницима, посебно послије побуна и устанака. Често су
сеобе биле због међусобне закрвљености. И пренасељеност је била чест
повод исељавања из Дробњака. Исељавања су била групна, а ређе
појединачна. Селиле су се цијеле породице или њени дјелови. Такве
породице су скоро нестајале у Дробњаку. Исељавале су се на пусто
земљиште. Многи су задржавали исто презиме.
Кључне ријечи: Дробњак, Гласинац, сеоба, ратови, устанци, села,
закрвљеност, освете, имена, презимена.
Границе и географски положај Дробњака
Територија Дробњака захвата сјевероисточни дио старе
Херцеговине, на истоку између Горње Мораче, на југу никшићког краја,
на западу Пиве и на сјеверу ријеке Таре. Дробњак у ширем појму
простире се на Дробњачком кориту или, како се у литератури често
истиче, на Дробњачкој вали, Ниском Дробњаку и сл. Простире се
између Ивице, Дурмитора, Ускока и Крнова. Пресијецају га рјечне
долине, побрђа и увале.
Језера чини пространа висораван између Дурмитора, Сињајевине,
Ивице и Таре. На надморској висини су у поросјеку 1450м. Добила су
име по бројним језерима која су лоцирана на висоравни и планини
Дурмитору.
Ускоци захватају источни дио Дробњака. Касно су насељени
избјеглим становништвом из разурене Требјесе.

Исељавање Дробњака на Гласинац

Шаранци су населили дио Сињајевине живљем из колашинске
Плане, старином из Херцеговине.
Састав становништва и формирање племена Дробњак
Најстарије породице у Дробњаку које су се задржале су
Милашиновићи или Плетивине на Превишу; Курепи у Тушињи, Џукићи
на Кутњој Њиви и Вуковићи или Метељевићи на Добрим Селима. Ове
четири породице су се задржале од оних насељеника Дробњака који се у
литератури помињу као поносници, који су преносили робу
Дубровчанима у Србију, а које су Турци раселили доласком у Дробњак.
Њихови трагови се чувају у гробљима, надгробним споменицима и
називима појединих села на Језерима. Неке од исељених породица
помињу се на Гласинцу, Посавини, Старом Влаху, и другим крајевима.
Раесељени и опустјeли Дробњак су уочили пренасељени Бањани.
Одмах средином 15. вијека покренуле су се поједине породице из
Бањана и никшићких Рудина према Дробњаку и населили Ниски
Дробњак. Нешто касније, у првој половини 16. вијека кренула је и друга
група породица у Дробњак. Тако је Дробњак населило 11 породица.
Касније се досељавају поједине породице из Потарја, Мораче, Роваца,
Пиве и других крајева. Језера су и даље била ненасељена, изузев што су
били катуни Крича и Дробњака. Дробњаци су издизали са стоком на
Језера и Дурмитор улазећи у сукобе са Кричима.
Племе се умножавало тако да је Дробњачко корито постало
тијесно да прихвати сво становништво. Тежи се ка проширивању.
Послије одлуке на Зборној главици на Беришиној Луци, запосиједају
Језера. Тако су временом и Језера, порeд катунских насеља, почела да се
насељавају, ничу по њима куће и формирају се села. То се догодило у
другој половини 19. вијека.
Правци насељавања
Становништво Дробњака се све више множило, посебно
прираштајем,а и усељавање је било све чешће оних који су бјежали од
Турака. Осјећала се потреба за растерећењем простора, што је резултат
исељавања. Свакако да је Дробњаке привлачила родна Шумадија која је
такође била проријеђена због утицаја Турака.
Миграције Дробњака су ишле у пет праваца, истиче Милан
Карановић, и то: преко Потарја и Полимља према Старом Влаху, а
одатле даље према Подунављу и Мачви. Други правац кретања је према
Босни, околини Сарајева и на Гласинац, што је за нас посебно
интересантно. Кретања су била и према Приморју и према Херцеговини.
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Мало је било исељавања према Старој Црној Гори, Метохији и
Албанији.
Исељавало се по групама зависно од повода сеобама. Најчешће је
било због притиска Турака, њихове страховладе, разура, турчења,
посебно послије побуне и ратова. Значајан повод је била глад, неродне
године, дажбине и сталне пљачке. Нијесу ријетка исељавања и због крви
са Турцима. Сви ти узроци су прориједили дробњачко становништво.
Посебно су у тим сеобама населили опустјели Гласинац гдје се
попуњавају села и ничу нова на погодним мјестима за живот и обраду
земље.
Гласинац станиште Дробњака
Мало је старинаца на Гласинцу. Преовлађују насељеници из
других средина. Досељеници су запосјели ненасељне и слободне
просторе. Посебно су тамо досељавали Дробњаци. Селили су се због
немаштине, глади, пренасељености, сукоба са Турцима и другим
поводима. Поједини крајеви Гласинца су опустјели, посебно појавом
куге која их је уништила. Било је и расељавања, о чему су сачувани
подаци, мада су врло ријетки.
Насељавање је трајало од 17. па све до почетка 20, вијека.
Гласинац је био погодан за насељавaња, посебно што је био ненасељен.
Међу досељеницима су преовлађивали Дробњаци, који чине гро села.
Било је породица које су се доесљавале на Гласинац, једно вријеме се
задржавале, а потом поново селиле, најчешће у Посавину. С друге
стране, поједине досељене породице временом су изумирале, а врло их
је мало које су се вратиле у Дробњак.
Дробњачко корито је било пренасељено, па су се многи иселили
на Језера, гдје су били доста сурови услови, те су многи од њих
продуживали даље, између осталог и на Гласинац. Исељавање је трајало
дуго и било је масовно.
На Гласинцу су се јављали предјели ненасељени или ријетко
насељени, што је привлачило досељенике из Дробњака и других крајева.
С друге стране, на мјестима гдје су се задржавали аге и бегови,
доводили су српски живаљ и насељавали на своје имање као чивчије.
Било је и оних којима су давали земљу на обраду.
На Гласинцу се помињу први досељеници Башовићи из Пошћења
у Дробњаку. Они су се населили прво код Дрине, а потом се помјерају
на Гласинац. Кнежевићи из Милошевића, који су се завадили са
никшићким Турцима због забране славе, били су присиљени да се
масовно доселе на Гласинац. Населили су се у село Сијерце, гдје су
касније довели и друге породице. И Маловићи из Дужи масовно су се
409

Исељавање Дробњака на Гласинац

насељавали на Гласинац. Међутим, због појаве куге били су принђени
да се врате у Дробњак, да би се касније поново покренули и опет
населили на Гласинац.
Милан Филиповић сликовито пише о кретањима Добњака. Он
каже кад стигну из Дробњака с натовареним коњима, храном и другим
стварима бирају мјеста за пребивалишта. На Гласинцу су се заустављали у завјетринама, испод дрвећа по шумама гдје су понекад остајали
и по мјесец дана док се коначно не би смирили на одређеном
локалитету. Некад су им аге и бегови одвајали дио земље и давали на
обраду уз обавезе да плаћају дажбине. Тако су читлуке добили и неки
Маловићи, који су били ослонац даљим насељавањима, савјетовали су
досељенике и давали им упутства како да се понашају. Предања кажу да
нијесу хтјели да се читлуче, одлазили су и насељавали се по шумама,
крчили и стварали обрадиво земљиште.
Најмасовнија насељавања су била у 17. и 18. вијеку. Помиње се да
се у 17, вијеку једновремено доселило 10 породица Караџића, 10
породица Маловића, 9 породица Башовића и много других породица.
Масовно су се насељавали хајдуци који су се светили Турцима.
Насељеници су подизали куће и пратеће зграде за домаћинство. Аге и
бегови су се утркивали ко ће имати боље читлуке, отимали су се о радну
снагу, давали су им локације за подизање кућа и чинили друге уступке,
како би један другоме преотимали радну снагу.
Масовно усељавање је било у 18. вијеку послије поновне појаве
куге међу породицама. Куга је посебно харала 1782. г. Тада су
насељавања била све масовнија. Најмасовније насељавање, по казивању
Милана Филиповића, било је 1794. г, када су Дробњак ко зна по који
пут похарали Турци, порушили школе, цркве и манастире.
Насељавање није престало ни касније. Истина, било је успорено.
И даље се селило по групама, братствима и у другим скуповима. Једном
приликом досељено је 20 породица са 156 чланова. У тим сеобама
најмасовније је братство Јанковића, а затим Коњокраде - укупно 45
кућа: Томћа 16 кућа, Абазовића 14 кућа, Зорановића 15 кућа. Дакле,
најмасовније исељавање је било у периоду 1766. до 1805. године када је
масовно устао Дробњак. Сулејман паша Скопљак је покорио Дробњак,
угушио устанак и чинио свирепе обрачуне са народом. Многи су
Дробњаци објешени, а 46 их је отјерано као робље.
Дробњаци су наставили насељавања 1810. и 1811. г. када је
Дробњак поново похаран и попаљен. Дробњаци нијесу ни даље
мировали, одметали су се и хајдуковали. У међувремену су поједине
породице напуштале села и ишле на Гласинац или другдје. Тако се
наставило и 1812. г. када се иселило 150 чланова породица. Када је на
Добњак кренуо паша Миљевине, који је харао, народ је бјежао
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немилице. Одметања и сеоба је било 1830. и 1835. године када је у
Дробњак дошао да их умири Смаил ага Ченгић. Послије погибије Смаил
аге на Мљетчку 1840. г. у Дробњаку су настале немјерљиве освете. И
касније 1850. и 1851. г. турска сила под командом Али паше Сточевића
зимовала је у Дробњаку и спроводила терор. И то је био повод
исељавању Дробњака, између осталих и на Гласинац. По писању
Милана Филиповића у овом периоду иселило се: из Дробњака 1 род са
15 кућа, из Шавника 1 род са 4 куће, из Мокрога 1 род са 6 кућа, из
Комарнице 1 род са 33 куће, из Тушиње 2 рода са 16 кућа, из Бијеле 2
рода са 15 кућа, из Ускока 1 род са 1. кућом, из Пошћења 1 род са 10
кућа, из Дужи 1 род са 10 кућа, из Језера 1 род са 4 куће, из Дробњака 15
родова са 93 куће. Свега се из Добњака иселило на Гласинац 27 родова
са 207 кућа. Међу досељеницима највише их је било из Косорића. Али
са старим презименом Косорићи није остала ни једна кућа. Они су се
разгранали на Срдановиће, Недиће и Стојановиће. Огранак Срдановића
су Лијовићи. Такође, Гласинац је населило доста Косовчића, а
преовлађивали су Омкаловићи и Ђурјановићи. Од Омкаловића су
Абазовићи, Башовићи, Јанковићи и Томићи. Њих је 25 кућа. Од Ђурјана
су Маловићи и Мемедовићи.
Дуго су у Дробњаку Косорићи били угледно братство, војводска
кућа када су у 17. вијеку управљали Дробњаком. Према подацима први
Косорић који се доселио на Гласинац био је Сава. Њихово најмасовније
исељавање било је 1812. г. Масовни род на Гласинцу су били Коњокраде, који такође нијесу сачували своје презиме, изузев једне куће. Од њих
су се разгранали Јанковићи, Пантовићи и Бојовићи, и има их око 35
кућа. Они чувају предања да су истог поријекла. Коњокраде су се доселиле из Комарнице. Од њих су и Пејићи, 12 кућа. У Дробњаку
Коњокрада нема. По једном предању они су од Омакаловића или
Ђурјана. И Зоранићи су Дробњаци, има их 16 кућа. Населили су се 1780.
године и више се нијесу појављивали у Дробњаку.
Поједине породице су се савим иселиле из Дробњака. Међу њима
су Баљуше, од рода Милошевића, а доселили су се на Гласинац 1820. г.
За Параушиће се каже да су огранак Мандића из Дробњака. Беговићи су
на Гласинац доселили, а раније су се презивали Стрновићи. Шушићи су
Дробњаци, раније су се презивали Златанопојасевићи. Са њима су се
доселили и Вемићи из Доње Буковице. Од њих су се одвојили Грковићи
и Бартуле. Род Ковачевића се доселио од Жабљака. Досељавали су се у
више наврата. У Бијелој код Шавника су живјели Зорићи, који су се
такође доселили на Гласинац.
На Гласинцу су оживјела бројна села која су била опустјела, била
су разбијеног типа, растурена по локалитетима погодним за живот. У
селима су живјеле бројне породице: Вуловићи, Голијани, Бојановићи,
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Добриловићи, Златнопојасевићи, Зорићи, Ковачевићи Јунчевићи,
Калабићи, Ђуровићи, Кнежевићи, Комарице, Косановићи, Курепи,
Мандићи, Мемедовићи, Милићевићи, Милошевићи, Недићи, Вемићи,
Срдановићи, Смаилагићи, Параушићи, Петрушићи, Пејовићи, Радовићи,
Радоњићи, Амовићи, Рубежићи, Спасојевићи, Дајовићи, Новосели,
Терићи, Терзићи, Ускоковићи, Чуровићи, Пуровићи Шибалићи,
Вуковићи, Марићи, Маловићи, Церовићи, Коњокраде, Новаковићи,
Перовићи, Чворовићи и сл.
Расељеност дробњачких породица по селима Гласинца
Пратећи литературу и бавећи се свим видовима сазнања, дошло се
до података које презентирамо. Вјерујемо да има и недореченога, што ће
се допунити даљим истраживањима. Посебан допринос пружио нам је
Милан Филиповић који је најтемељитије истраживао Гласинац. Занимљив је његов податак да је број дробњачких родова достигао 162 са 804
куће. Од 200 родова, колико их живи на Гласинцу, само их је 10 са 83
куће старинаца, Муслимана и међу њима 1 православни род са 9 кућа.
На Гласинцу су растурена бројна села. Скоро да нема села у
којима не живе досељени Дробњаци, њихови потомци који су чували
презиме и узели ново, али поријекло су сачували. Нека од тих села
набројићемо, даћемо и њихове становнике:
Ђуровићи 3 куће, Батинићи, родом из Комарнице, 3 куће, Томићи
4 куће, Јанковићи и Овачевићи по 4 куће, Шобићи 3 куће, Абазовићи 1.
кућа. Вуловићи и Маричићи по 2. куће. Живе у селу Балтићи са источне
стране брда Пуховице.
Балтићи и Терзићи по 1. кућа, Добриловићи 1. кућа, Пајићи 1.
кућа, Ковачевићи 1. кућа Сви ови живе у селу Рашац, смјештеном на
пространим заравнима и косама.
Боровчани 6 кућа су огранак рода Жижића досељених из
Дробњака. Живе у селу Боровац, високо по падинама брда Боровца.
Томићи 3 куће, Ећимовићи 5 кућа, Јанковићи 6 кућа и Батинићи 2.
куће. Живе у селу Доњи Оџак, пространо село с обје стране ријеке
Турбаве.
Видићи, старином Церовићи, 8 кућа, Зоранићи 1. кућа, Пржуље 3
куће, Боровчани 3 куће.
Ковачевићи 1. кућа, Субашићи 3 куће. Село се развило по
падинама, косама и бреговима који чине оквир поља Ограда. Село се
назива Брајаковићи.
Бојовићи са 7 кућа, Каповићи 1. кућа, Пајићи, огранак Коњокрада,
1. кућа, Коњокраде 1. кућа, Фурдиловићи 1. кућа, Мемедовића из
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Дубровска 1. кућа и Дрљевићи 1. кућа. Најмасовнији су Бјелобрковићи 9
кућа. Село је расуто по косама и странама између Лубурића поља и
Видића поља. Укупно село насељава 51. кућа.
Маловића из Дужи 4 куће, Новосела 5 кућа, Марковића 13 кућа.
Населили су село Маргетиће, које је лоцирано на повољним позицијама
Рељина брда.
Башовића, старином из Пошћења, 9 кућа, Зоранића 3 куће,
Кнежевића 1. кућа, Јанковића 2. куће. Лоцирани су у селу Кусаче. Село
је испресијецано доловима и густо је насељно.
Маловића 4 куће, Косорића 3 куће, Шелића, насталих од Карџића.
3 куће, Поповића 5 кућа, Пејовића 2. куће, Зоранића 1. кућа, Абазовића
2. куће уз мало старосједилаца насељавају село Сијерци.
Род Караџића 6 кућа, Марића 2. куће, Поповића 3 куће, Пржене 5
кућа Насељавају село Смртиће. Село је густо насељено. Куће су
подигнуте по падинама и благим странама брда Коностравца.
Куће Вуковића 3, Ђуровића 7, Јанковића, који су од Добриловића,
3 куће, Јоловића 1. кућа. Чоловића од Поповића 2. куће, Мијатовића и
Марића 7 кућа, даље су Јанковића огранак Коњокрада 3 куће. Село се
назива Газиводе, добро насељено са кућама по падинама Рашетивице.
Косорићи 6 кућа, Пејановића 3 куће, Пајића 3 куће, Ковачевића 3
куће Косјерића 3 куће, Амовића 6 кућа, родом са Мокрога. Насељавају
село Читлук и Радовиће. Села су расута испод брда Млађе.
Караџићи 2. куће, Пантовићи 1. кућа, Абазовићи 3 куће, Шалићи
2. куће, Бојовићи 3 куће и Станишићи 1. кућа насељавају Кулу. Села са
разбацан по странама изнад Поља.
Зоранићи 7 кућа, Патловићи 1. кућа, насеаљају села Козмеровиће.
Остали становници су старосједиоци. Село се проститре испод Боровог
брда и Ченгића брда.
Међу дробњачким насељницима су Грчићи 5 кућа, који су
поријеклом од Дедејића са Језера. Остали становници села Неправдића
су старосједиоци, Срби и Муслимани. Село је под Беговићком
планином, сјеверно до Магарског и Дринског брда.
Поповићи 5 кућа, Батинићи 4 куће, Подизићи 5 кућа који су
старином из Мокрога насељавају Принчиће, село које захвата поље које
се наставља на Гласиначко поље, сјеверно је Магарско поље. У селу
поред досељених Дробњака и другх досељеника из Црне Горе живе и
страосједиоци Гласинца.
Чуровићи из Тушиње 7 кућа и Пуровићи, који су од Чуровића,
Зековића 1. кућа, Породице живе у селу Бјелосављевићи које се
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простире ивицом Гласиначког поља. Поред дробњачих насељеника у
селу живе страосједиоци Срби и Муслимани.
Абазовићи 6 кућа, Јанковића 2. куће и Вујичића 2. куће, са бројнм
старосједиоцима живе у селу Мркићи које је разасуто по високим
странама испод Романије.
Јањића 2. куће, Шобића, старином из Бијеле, 2. куће, Ковачевича
2. куће. Живе у селу Прељубићима које је разасуто по заравнима
повољним за живот. У селу је нешто масовније муслиманско становништво.
Маловића 5 кућа. Марковићи, досељеници из Бијеле, 13 кућа,
Марића 2. куће, Головића 5 кућа, који су се раније презивали Животићи,
живе у Маркетићима, селу испод Рељина брда.
Род Новосела 1. кућа. Бабића, досељених са Жабљака, 1. кућа.
Живе у селу Кошутици. Село насељаваји и други насељеници и
старосједиоци.
Пејановића 3 куће, Ђуровића 4 куће, Марковића 2. куће, Пајића 3
куће, и других насељеника. Налазе се у селу Парижевићи. Ту су и 3 куће
Пајића, све испод брда Млађе.
Зорића 1. кућа, Павловића 5 кућа, Зорановића 7 кућа. Живе у селу
Козметићима. Изузев досељених Дробњака, у селу живе старосједиоци
српског и муслиманског поријекла.
Батровића 8 кућа, Марића 7 кућа, Одовића 1. кућа, Живе у селу
Ћаварићи између Маркова и Ченгића брда.
Бајића Оџак насељавају Одовићи 4 куће, а остало су старосједиоци, српске и муслиманске породице. Село је испод Бандића брда.
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Закључак.
Становништво Гласинца чине претежно исељеници из Дробњака.
Досељавање је вршено у 17. 18. и 19. вијеку, као и почетком двадесетог
вијека. Из Дробњака се исељавало разним поводима. Доста их се на
Гласинац иселило бјежањем од турских насртаја на имања и породице,
посебно послије побуна и устанака. Често се селило због крви, било да
су се међусобно убијали или су се обрачунавали са Турцима. И
пренасељеност је била чест повод сељењу. Гласинац је био ненасељен,
пуст, због појаве куге и присилног исељавања српског живља, а селили
су се и Муслимани.
Насељавање на Гласинац је било групно по породицама или
појединачно. Доста породица се кратко задржавало на Гласинцу и
продуживали су у Посавину. Насељавали су се на пустом земљишту,
узимали од Муслимана земљу на закуп или су се насељавали на
читлуке. Стварали су бројна села која су остала да се називају како су
их досељеници именовали. Породице су задржавале стара презимена
или су узимале нова, најчешће по неком претку који их је довео на
Гласинац.
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ISELJAVANJE DROBNJAKA NA GLASINAC

Summary
Inhabitants of Glasinac came mostly from the Drobnjak area.Migration
continuend through the 17. 18. and 19 century, as well as in the beginning of
the 20 century. There are numerous reasons for the migration. Many of the
people who resettled from Dronnjak were running away from the Turks who
invaded their lands and assaulted their families, especially after Montenegrin
rebellions and uprisings.Often times blood revenge was the reason for the
migration. The conflicts could be between the migration. The Glasinac area
was uninhabited prior migration because of the plague in the 16 century or
because some people were forced to emigrate. There was emigration also by
the Muslims.
Glasinac was inhabitated by groups, in families or individuals. There
were many families who stopped in Glasinac for a short time and then
continued on to Posavina. They inhabited areas used by bears, took Muslim
land under lease or inhabited small settlements called Chitluk. The families
kept their surnames or took new surnames usually according to the ancestor
who brought them to Glasinac.

Djordjije Ostojic
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ПРОБЛЕМИ ЕМИГРАЦИЈЕ И
ДЕПОПУЛАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ЖУПЕ
ПИВСКЕ У КАРАКТЕРИСТИЧНИМ
ПЕРИОДИМА XX И ПОЧЕТКОМ XXI ВИЈЕКА

Чињеница је, а то ће потврдити и подаци прикупљени за
потребе овог рада, да се Жупа Пива демографски празни и да
интензивно губи своју животну снагу и функцију коју је столећима
имала, и за коју је сама природа предодредила. Стога ћемо у раду
указати на веома снажан процес биолошког пражњења села у Жупи
Пиви у карактеристичним периодима XX и почетком XXI вијека. Сем
тога, у кратким цртама ћемо приказати и број становника и
домаћинстава, као и старосну структуру становништва, у неким
селима Жупе Пиве и сусједне Планине пивске.
Кључне ријечи: Жупа Пива, Планина пивска, емиграција,
депопулација, биолошко пражњење.

Уводне напомене
Подручје Жупе Пиве је од давнина сточарски крај. Жупа пивска
је била матично језгро најстаријих насеља, што потврђују и бројне
некрополе стећака и манастир Пива. У дуготрајном раздобљу
екстензивног сточарства успијевао се одржати само највиталнији дио
становништва, чији је број одувијек остајао релативно мали, јер је
шкрта природна основа тражила од човјека много физичких напора, а
узвраћала му је мало, и тако често пружала несигурну егзистенцију.
Нестабилна љета, дуготрајне и сурове зиме, а посебно саобраћајна
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изолованост, приморавали су становништво Жупе на вјековну борбу за
сношљивије услове живота и на исељавање у плодније и економски
стабилније крајеве. Миграциона кретања била су у другој половини
XIX вијека усмјерена према Србији и дјелимично према Босни.
Други миграциони талас захватио је Жупу и сусједну Пивску
планину, и читав Дурмиторски крај у току 1945. године, када је
организовано исељавање дијела становништва у Војводину. Од 1945.
до 1967. године емигрирало је 1386 особа у друга мјеста Црне Горе,
Србије и сусједне Босне и Херцеговине.
Један мањи дио неквалификоване радне снаге отишао је на
привремени рад у иностранство (понајвише у Њемачку). Изградња ХЦ
„Пива“утицала је на микро кретања становништва унутар Општине,
понајвише према градском насељу Нове Плужине.
Миграциона кретања становништва на подручју Жупе
посљедица су бурних друштвено-економских промјена у Црној
које су се негативно одразиле на број становништва,
домаћинстава и на старосну структуру становништва, што
потврдити и подаци истакнути у табелама овог рада.

Пиве
Гори
број
могу

Снажни талас емиграције и депопулације
оставио је иза себе „демографску пустош“ и
донио дуготрајне и тешке посљедице
Никад у историји Пиве није забиљежена овако масовна
емиграција и депопулација. Она на жалост не стагнира, него и даље
траје. Било је буна, ратова, „гладних година“, али њено трајање никад
није било тако дуго. Било је спонтаних и организованих емиграција,
као, на примјер, у другој половини XIX вијека у Србију, дјелимично у
Босну, или колонизација у Војводину по завршетку Другог свјетског
рата. Ова данашња траје пуних 40 година. Зашто је дошло до ове неочекиване промјене? Има више узрока. Један од њих је – снажни
привредни развој бивше Југославије (особито у периоду 1960–1980.
године). Акценат је био на развоју индустријализације, електрификације, урбанизације и других дјелатности. Тај процес развоја одвео је
највиталнију радну снагу са села, највише у оближње градске центре
у Црној Гори и сусједну Босну и Херцеговину и Србију. Села су
остала без довољног броја радне снаге, на којој је почивала сточарска
економија. Данас у пивским селима у највећем броју живе самачка
(старосна) домаћинства, чији животни стандард сваке године је гори.
Села без стоке (мâла) и људи су планинска пустош.
Други фактор је жеља омладине да се школује и стекне више
образовање (средње школе и факултети), или да заврши неки занат.
Ни један ученик по завршетку основне школе у Пиви не жели остати
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у свом завичају и бавити се послом својих родитеља и дједова. Нико
не жели бити чобан чије радно вријеме траје „од обувала до изувала“,
што родитељи у разговору о будућности своје дјеце радо истичу.
Садашња емиграција и депопулација дјелује застрашујуће. Личи
на снијежну лавину, иза себе оставља материјалну пустош, а понекад
и људске жртве. Ову врсту лавине можемо назвати „биолошка“. Њени
трагови су видљиви – напуштена села и катуни.
Становништво општине Плужине у
периоду 1931 – 2011. године
У 1931. години у Пиви (Жупи и Планини) било је знатно више
становника него данас 9.800, да би тај број опао 2011. године на свега
3.280 становника или 33,5% у односу на 1931. годину. „Преломна
декада“ јавља се 1971 – 1981. године и траје до данас. Напуштање
родног завичаја видно се одразило на укупан број становника и
домаћинстава у Општини Плужине. Већина успијева да трајно напусти
свој завичај. У таквим околностима развој сточарске економије
стагнира, а то се одражава на животни стандард оних који су морали
остати, а колико их је остало види се из графикона који слиједи.

Графикон 1. Становништво општине Плужине (1931-2011. године)

На приложеном графикону се јасно одражава динамика
демографских промјена у временском периоду од 1931. до
закључно 2011. године. У 1931. години у Пиви (Жупи и Планини)
било је знатно више становника (близу 9.800) него у 2011. години
(свега 3.280 становника). Разлика је огромна (6491). Данас у Пиви
живи свега 3.280 становника или 33.5% у односу прије Другог
свјетског рата. „Преломна декада“ – када број становника нагло опада
– јавља се од 1971. године и траје до данас. Напуштање родног
завичаја видно се одразило и на укупан број становника у
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Општини. Млада генерација тражи боље и сигурније услове живота
у оближњим градским центрима у Републици. Већина успијева да
трајно напусти завичај.
Развој сточарства стагнира, што ће довести до снажног
опадања броја стоке, а то ће се одразити и на животни стандард оних
који су морали остати.4
Становништво Жупе Пиве по насељима
у 1931, 1991. и 2001. години
У току 1931. године у Жупи Пиве било је укупно 5.284
становника. Послије 60 година опао је на скоро 3.800 (3.739), да би
послије 80 година износио свега 2.663, или за половину мање у односу
на 1931. годину. Ево тог броја:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Насеље
Бајово Поље
Брљево
Буковац
Горанско
Горња Брезна
Доња Брезна
Рудинице
Забрђе
Зуква
Ковачи
Лисина
Милошевићи
Миљковац
Мратиње*
Орах
Орах
Равно
Сељани
Смријечно
Стабна
Столац
Стубица
Старе Плужине
Пољана
Укупно

1931
121
219
180
414
369
121
391
138
103
109
120
199
166
511
157
126
312
270
268
221
111
132
178
5.284

1991
77
30
102
320
82
255
138
49
49
93
45
175
28
240
104
73
70
77
112
91
51
25
1453
3.739

2011
47
1
62
274
48
146
73
26
47
52
16
68
15
122
64
16
40
66
35
36
5
1356
24
2.663

*Мратиње је 1971. године имало 1370 становника у фази изградње ХЦ Пива
(прим. аутора)
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Напомена: четири засеока нијесу унесена у ову табелу (1931-19912011) јер се не појављују у каснијим пописима, као стална насеља, а то
су:
-

Будањ (засеок села Милошевићи),
Дуба (засеок села Буковац),
Јасен (засеок села Стабна) и
Седлари (засеок села Стабна).

Претходно истакнутом додајмо и то да од 1948. године број
домаћинстава нагло расте, да би 1981. године достигао вриједност од
1.530 домаћинстава. Послије тога, јавља се снажан талас емиграције и
депопулације која негативно дјелује на даљи ток раста.
У задњем попису 2011. године број домаћинстава је свега 893 или
64% у односу на 1981. годину, што показују подаци истакнути у
наредном графикону.

Графикон 2. Домаћинства у времену од 1921. до 2011. године

Са порастом укупног броја становништва расте и број
домаћинстава до 1981. године када почиње да постепено опада да би у
2011. години износио свега 893 домаћинства.
Старосне групе становништва општине
Плужине (1961 - 1991. година)
Драгоцјене податке о старосним групама становништва Општине
Плужине дао нам је Р. Бакић у два пописна периода 1961-1991. и 2003.
године.
Аутор је дао исцрпну анализу демографских промјена у Пиви,
наглашавајући да је „старосна пирамида 1991. године оронула, и у
сеоским насељима критично нагрижена, а у млађим генерацијама је са
незначајном обновом".
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Ако пажљивије анализирамо приложени графикон можемо
закључити следеће: У пописном периоду 1961. године знатно је веће
учешће млађег становништва (0-24 године - ознака а) него старог
становништва (60-64 и више година). У 1961. години свега 11% у
односу на укупан број становника (3.800 - ознака ц).
Стање се нагло погоршава у току 1991. године млађег
становништва је знатно мање (ознака - а), што је посљедица смањења
наталитета и све снажније емиграције, а знатно више старог
становништва (60 и више година - ознака ц)
Оваква демографска промјена довела је до појаве старачких
(самачких) домаћинстава и појава „мини насеља" о којима ће бити
ријечи (графикон бр. 3 и 4).

Граф 3 - Старосна пирамида становништва општине Плужине 1961. године

Граф 3 - Старосна пирамида становништва општине Плужине 1991. године
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Младог становништва је знатно мање (а) што је посљедица
смањења стопе наталитета. Старог и мање способног становништва је
знатно више (ц), што је посљедица све знажније емиграције и
депопулације. Оваква демографска промјена је довела до појаве
старачких (самачких) домаћинстава и појава „мини насеља" о којимаће
бити ријечи.

Граф 5. Старосне групе Планина
пивска 1971. година

Граф 6. Старосне групе Планина
пивска 2003. година

Приложени графикони нам о издвојеним старосним групама
становништва казују:
А) Омладина (0-19)
1971. 1417 или
2003. 136 или

42.1%
13.8%

омладине послије три деценије (1971 - 2003.)
три пута мање него у 1971. години

Б) Старо становништво (60 и више година)
1971. 550
2003. 380

или
или

16,4%
38,8%

старо становништво (60 и више година)
је доживјело велику промјену.

Постотак старог становништва је повећан више од два пута (са
16.4% на 38.8%). Број старог становништва је у сталном порасту.
Старосне групе у Жупи доживјеле су такође велике демографске
промјене о којима ће бити ријечи у наредном текст. На жалост, не
располажемо најновијим статистичким подацима о старосним групама
2011. године (у фази су обраде).
Све је мањи број омладине по селима, а све већи борј самачких
домаћинстава што је полсљедица емиграције и депопулације - како у
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Жупи тако и на Планини - која и даље траје што ће донијети и друге
проблеме.
Илустрације ради учешће омладине у Општини Плужине (2003.
године) у односу на број становника (4.270) изгледа овако:
1.

Општина Плужине

23,5%

2.

Нове Плужине

31,6%

3.

Жупа (села)

22,1%

4.

Планина пивска

13,6%

Омладине у селима Жупе Пиве има мање него у градском насељу
- Нове Плужине. Тамо је највећи број ученика у Пиви (Централна
осмогодишња школа). На Планини пивској 13.6%. Њихов број је сваке
године све мањи.
Старосна структура становништва Жупе Пиве (без градског
насеља - Нове Плужине) изгледа овако:
1. Омладина (0-19 година

387

22,1%

2. Старих особа (60 и више година)

518

29,8%

1.744

становника

Укупно

Све је мање омладине, а све већи број старог становништва. Ово
су два највећа проблема у даљем развоју сточарске економије.
Емиграција је разбила језгро патријархалне породице (кућне
задруге)
Емиграциони токови усмјерени су према Никшићу и Подгорици.
Млађи свијет настоји да напусти завичај и да се школује, или да нађе
запослење у граду. На селу су остала самачка домаћинства, што је
довело до појаве „мини насеља" која су у фази гашења. Да ли се
смањење броја становника и појава старачких домаћинстава може
зауставити? Може, али под једним условом. Брзи развој планинског
туризма (Етно село у Рудиницама и Брезнима су подстицај том развоју),
што представља први корак на том путу. Мудри Римљани су казали: „и
најдаљи пут почиње првим кораком". Створити услове за снажан развој
сточарске економије за које постоје природни услови (велико богатство
квалитетне планинске испаше - особито за ситну стоку). Акција за
санирање постојећег стања (неповољног) привредног развоја не смије
каснити. У противном, посљедице ће бити не само забрињавајуће, него
и трајно непоправљиве.
Да је емиграција опустошила већи број села у Пиви види се, поред
осталог и из овог прегледа:
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1931.

1961.

1991.

2003.

2011.

1. Горња Брезна

369

279

82

70

48

2. Миљковац

166

147

26

15

15

3. Орах (Присојни и Осојни)

283

373

177

65

64

4. Лисина

120

117

45

34

16

5. Бајово Поље

121

147

77

8

47

1059

1064

409

192

190

Свега

Број становника почиње нагло да опада од „кризне декаде" 1971 1981. године да би пао на свега 190 становника, што је за 5,5 пута мање
него у току 1931. године.
Снажан процес „биолошког пражњења"
На основу статистичких података са којима располажемо, и
анкете коју је сачинио октобра мјесеца 2008. године учитељ у Стабнима
Тадија Радовић, можемо констатовати да је стање катастрофално, што
потврђују подаци у табели која слиједи:
Насеља
1. Стабна
2. Стубица
3. Брљево
Укупно

1961.
270
79
125
474

2003.
66
11
10
87

2008.
17
5
3
25

За нешто јаче од четири деценије снажни процеси емиграције и
депопулације биолошки су изражени у ова четири насеља у Жупи
пивској. Укупан број становника утврђен анкетом 2008. године је мањи
за близу 12 пута у поређењу са пописом у 1961. години.
Стабна су једно од најстаријих насеља у Пиви (помињу се у
турским изворима у другој половини 15. вијека), а у времену у којем
живимо живи свега 17 становника који зимују у селу.
Статистичка служба која врши попис становништва у неком
насељу, мора водити рачуна да сталним становницима неког села
рачуна само оне који зимују у њему, а не они који станују у неком
градском насељу и љети долазе у село на одмор. То су викендаши. Тако,
напримјер, некадашњи катун Закамен (близу Доњих Брезана) се
постепено претвара у стално насеље. Дошла је струја и асфалтни пут. У
току љета долазе „викендаши" на одмор. Стање је још горе на катунима.
Према подацима учитеља Т. Радовића, на катун Јаворак (на
сусједном Волујаку) нико више не издиже са стоком. У њему се љети не
може срести „ни живе душе". Планински простор без људи и стоке је
„пустиња" у поређењу са каменитим и пјешчаним пустињама у
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Сјеверној Африци или централној Азији. У осталим катунима је слична
ситуација. На катун Штирно (на Биочу) издигло је ове године из села:
Милошевићи, Будња, Седлара само неколико породица. Смањен је број
стоке и чобана, па је отпала потреба издига на катун. На катуну Кручића
(катун села Стабна) љетују само два самца (Јоле Караџић и Јован
Радовић). На катун Брестовац издигли су петеро домаћинстава. Три из
села Стубице, два из Јасена, а из Зукве три. Катун села Присојног Ораха
- Суво поље је напуштен. У катун Осојног Ораха Корлати издигла су
само четири домаћинства.
Проведена анкета је једна врста „екрана" на коме се види
одумирање села и катуна која је до јуче била непозната. Навешћемо
краћи коментар Веселина Јововића: „Грозота је погледати село у коме
се не чује плач дјетета, лавеж паса, пој пјевача, дозивање чобана, пјесма
омладине, а каткада и свађа око међа. Све су то одлике села које назад
50 година пулсирало од здравља, весеља, игре, и зимских заједничких
сједенки, играња прстена, пјевања уз гусле епских пјесама, ... то је била
права сеоска идила, још за благдане (празнике), праћена дозивањем,
честитањем, и пуцањем уз пушака. То је одјекивало, одјекивало
мијешајући се са жестоком мећавом и љутим завијањем вукова. И то је
имало своје чари. А данас? А данас се претворило у „мртво море".
Заселак (мисли на Криво до на Равном) изгледа као послије куге. Куће и
стаје су срушене, дворишта зарасла у коров, права катаклизма, нема ни
птица, па и оне које налутају, пјевају тужније. Да ли је то неко
проклетство или казна неке више силе? Најжалије ми је губљење
пивског говора који ће нестати са мојом генерацијом".
„Духовни мрак над Пивом"
Емиграција је довела до једне врло опасне појаве коју можемо
назвати „духовни мрак". Истина, он је постојао и у вријеме
вишевјековне турске управе. Турци нијесу дозвољавали да покорена
раја буде писмена. Њихова је дужност била да плаћају харач. Та тешка и
мрачна времена су престала. Мала и међународно призната кнежевина
Црна Гора (1878), није могла осигурати већа новчана средства, да јаче
развије основно образовање у Пиви. Прва основна школа у Пиви је
почела да ради 1889. године у Горанску. За вријеме Краљевине
Југославије отворено је само неколико нових. И то је све. Послије
завршетка Другог свјетског рата долази до наглог ширења школске
мреже. Током 1971. године радило је 28 школа, међу њима и неколико
Осмогодишњих. (Монографија Пива и Пивљани, одјел - школство,
Подгорица, 2008).
Кад је наступио снажан талас емиграције (особито у периоду 1991
- 2011), велики број школа је престао са редовном наставом. Настава се
одржава у подручним школама са пар уписаних ученика. У
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Осмогодишњој школи у Новим Плужинама школске 2010/2011. године
било је уписано само 16 првачића.
Емиграција је одвукла скоро све ученике са завршеном основном
школом у оближње градске центре, а понајвише у Никшић. Поново је
наступио „духовни мрак" над Пивом (фот).

Напуштена Осмогодишња школа у Миљковцу. У недавној прошлости имала
је преко 200 ученика. Данас зјапи празна (снимио аутор - 2010. год.)

Процес емиграције и депопулације захватио је и нека насеља која
су се убрајала прије Другог свјетског рата у ред највећих у Жупи Пиви.
Ево тих насеља:
1.
2.
3.
4.

Насеља
Мратиње
Рудинице
Горња Брезна
Равно
Свега

1931.
511
266
380
312
1469

2003.
161
87
70
58
376

2011.
122
73
48
16
259

Мратиње је прије Другог свјетског рата било највеће насеље у
Жупи са 511 становника. У вријеме изградње ХЕ „Пива" број
становника у 1971. години достиже 1.370 да би послије пуштања у
погон електране (13. јула 1976. године у 2003. години пао на 161, а
узадњем попису (2011) само 122, што је мање за 11.2 пута у односу на
1971. годину. Горња Брезна су имале пад становништва због далеко
неповољнијег географског положаја Доњих Брезана, која су се почеле
јаче развијати дуж магистралног пута Подгорица - Никшић - Плужине Сарајево.
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Радну снагу из Горњих Брезана привукла је повољнија могућност
трајног запослења у Доњим Брезнима. Ту је осмогодишња школа,
пошта, амбуланта, метеоролошка станица, продавнице, пилана, мјесни
уред (који су постојали у то вријеме).
Појава „мини насеља"
У пописном периоду 1948-2011. године који је трајао више од
шест деценија запажа се једна интересантна појава. Поједина насеља
имају симболичан број становника, што је прије Другог свјетског рата
било непознато.
Сва насеља Жупе Пиве имала су најмање 100 становника, а нека и
по неколико стотина као, на примјер ова:
1.
2.
3.
4.
5.

Мратиње
Орах
Буковац
Брљево
Равно
Свега

1931
511
318
233
219
312
1593

2011
122
51
62
1
16
252

Укупан број становника у ових
5 насеља 2011. године је мањи за
6,3 пута у односу на1931. годину.
Најмањи број становника имају:
1. Брљево
4. Равно

1
16

Број „мини насеља" у свим пописним периодима се повећава.
Навешћемо само нека: Брљево, Равно и Горња Брезна.
Горња Брезна 1921. године имала су 380 становника. У задњем
попису (2011.) само 48 становника, што је осам пута мање него у 1921.
години. Захваљујући анкети коју је провео учитељ Тадија Радовић у
Стабнима о броју кућа у којима нико зими не станује имамо ове
податке:
2011
1. Милошевићи
24
2. Стабна
25
3. Столац
10
4. Брљево
17
Укупно:
76

изузев „викендаша" у току љета.
Наведене податке употпуњује и табела о броју становника у
периоду 1991-2011. године.
година
1991
2011
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Број становника
до 10 од 10-30 преко
2
7
16
5
12
3
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Из ове табеле се види да и даље траје процес „биолошког
пражњења" на подручју Жупе Пиве. Насеља до 30 становника су у фази
гашења, међутим, и број највећих насеља је у сталном опадању. Прија
рата било их је укупно16 а у току задњег пописа 2011. само три
(Горанско, Доња Брезна и Мратиње, овдје није урачунато градско
насеље Нове Плужине).
Кад се све то има у виду, пјесник би рекао: „Над Пивом се магла
вије, није више ко раније".
Ову необориву истину казао је рођени Пивљанин, Веселин
Јововић, члан Удружења књижевника Црне Горе. Да је тако види се и из
текста који слиједи.
Село Брљево
Вјероватно је ово јединствен случај у свијету да у селу живи само
једно „чељаде". Ни у географској литератури то до сада није
забиљежено. Августа мјесеца 2010. године дошао сам чак из Холандије
да се увјерим на лицу мјеста у овај податак. Тамо сам затекао самца
нежењу Ћаласана Драгића старог близу 60 година. Личио ми је на
„планинског вука усамљеника" који се жилаво одупире гашењу свога
родног села. Док је он још у животу Брљево ће постојати. Пошто нема
насљедника, Брљево ће се брзо угасити, и остаће зпамћено само на
географској карти. Истина, Брљево је пусто у хладном периоду године,
а љети долазе „викендаши" и село поново оживи.
село
Брљево

1931

1948

1961

1971

1981

1991

2003

2011

219

118

125

105

54

30

10

1

У свим пописним периодима послије завршетка Другог свјетског
рата Брљево има смањен број становника, а особито од 1981. г.
Брљево данас има 219 пута мање становника него 1931. године.
У наредном прегледу даје се број домаћинстава у овом селу.
село
Брљево

1948

1961

1971

1981

1991

2003

2011

24

23

24

15

12

-

1

Према задњем попису (2011) у Брљеву је регистровано само једно
домаћинство. Број домаћинстава је мањи за 24 пута у односу на 1948.
годину. Пошто не располажемо подацима о броју домаћинстава у 1931.
години послужићемо се подацима Светозара Томића из далеке 1912.
године када је аутор забиљежио далеко већи број домова него у времену
у којем живимо. У то вријеме у Брљеву је било 10 домова Љешевића, 6
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домова Аџића, Ћаласана 10, Шимуна 3, Кужић 3, Васовића 13. Укупно
45 домова.
Брљево са 45 домова прије једно стољеће а данас само једно
„живо чеља де". Ова незапамћена промјена, била би захвална тема и за
књижевнике, пјеснике или умјетнике, а не само за научне раднике.

Ћаласан Драгић, стар око 60 година.

Не само Брљево, и остала насеља доживљавају „фазу гашења".
Пођимо од Равног на граничном дијелу према Босни и Херцеговини.
Његов погранични положај имао је позитиван и негативан утицај на
његов развој. Негативан је дошао до изражаја крајем 19. вијека. Током
1881. године повучена је државна граница између Кнежевине Црне Горе
и Аустро-Угарске Монархије. Била је то „немирна зона", особито у
вријеме буна и ратова. Становници Равног у ситуацији несигурности,
бјежали су у крајеве гдје се могао сачувати живот и стока. У овом
последњем крвавом рату један дио становника се склонио у сусједну
Пиву.
У вријеме Краљевине Југославије (1918-1941.) Равно доживљава
свој економски напредак. У то вријеме Равно је „капија" Пиве. Автовац
код Гацка, постаје главно и најближе тржиште за продају стоке. Буљуци
оваца и крупне стоке из Жупе и Планине прелазили су преко Равног.
Сем тога, у прошлости, преко Равног прелазили су и сточари из Бањана
на љетње испаше у Пиви. Зими је Равно познато по злу гласу. Многи су
изгубили живот у мећави и магли - понекад се пронесе вијест „помео се
на Равном". Равно је истовремено развође (међа), између; црноморског
и јадранског слива. Равно се састоји из више заселака: Криво до,
Мрамор, Додеровића Пољана, Милетића Поток, Гргурске Баре.
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Познати истраживач Пиве, Светозар Томић наводи презимена која
је затекао 1912. године: Додери - 5 кућа (домова), Пјешчићи - 22 куће,
Гргури - 4 куће, Ћоровићи - 4 куће Укупно 35 домова. А данас у
Криводолу живи само један самац нежења - Пјешчић Секуле стар 60
година. У Милетића Потоку, такође, само једно старо чељаде.
У засеоку Гргурске Баре - ни живе душе.
Према попису 2011. године у Равном живи само 16 особа (двоје
старих у ова два засеока и 14 у друга три).
Да би се ове велике промјене могле боље сагледати, потребно је и
анализирати податке о укупном броју становника од далеке 1931-2011.
године.
Мјесто

1931

1961

1971

1981

1991

2003

2011

Равно

312

169

110

56

70

58

16

У овом пограничном насељу у Пиви - талас емиграције је почео
још врло рано од 1961. године. Омладина Равног се временски брже
почела укључивати у нове токове живота. Знатан број се раселио по
Црној Гори и оближњој БиХ. Постојали су све повољнији услови
запошљавања младе радне снаге, што је довело до наглог пражњења
овог насеља, и поред повољнијих услова живота у односу на остала
насеља у Жупи, а особито у односу на поменуто Брљево у тешко
приступачном крају Жупе пивске.
Број становника је 19,5 пута мањи у 2011. у односу на 1931.
годину.
Депопулација је, кад је о Пиви ријеч, нарочито изражена у селу
Никовићи, што се види из неколико редака посвећених овом селу.
Никовићи - село растурених домова
У овом лијепом планинском селу, данас нема ни „живе душе", а
прије Другог свјетског рата је имало 136 становника. Осипање је
наступило од 1981. године и трајало је све до последњег пописа 2011.
године. У Никовићима нема нико. Можда му је и само име одредило
овакву тужну стварност. Кад се путник намјерник појави у село, неће
затећи буљуке оваца, ни чути вику чобана. Неће чути ништа. Све је
мртво без живота. Сточари су прије 100 година подигли цркву (1910).
Радила је и основна школа до 1986. године кад је заторена, а сада?
Празно село, празна црква, затворена школа!
У свим правцима доминира празнина и тишина. Неће бити
последња у Пиви.
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Зидана „кула" Рада Јововића, село Забрђе (Жупа пивска). Данас напуштена.
Подигнута крајем 19. вијека.

У наставку излагања задржаћемо се на коментару кретања броја
становника у назначеним годинама у разматраном подручју. Ево тог
броја становника: Кретање број становника у 1991. и 2011. години.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14

Насеље
Бајово Поље
Брљево
Брезна
Забрђе
Зуква
Ковачи
Лисина
Миљковац
О.Орах
Равно
Сељани
Стабна
Столац
Стубица
Укупно

1991.
77
30
82
49
49
93
45
28
73
70
77
91
51
25
840

2011.
47
1
63
2
47
52
16
15
5
16
40
35
36
5
426

Узето је 14 насеља од укупно 24 у којима је депопулација дошла
до јачег изражаја.
Укупан број становника у 1991. години смањен је за половину у
односу 2011. годину. У овој пописној години нека села и засеоци на
подручју Жупе и Планине пивске, налазе се у фази гашења.
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Ево тих насеља:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Насеље
Брљево
Јеринићи
Стубица
Равно
Криво до
Милетића Поток
Гргурске Баре
Осојни Орах

1
2
3
5
1
1
0
0

За разлику од ових, сљедећа насеља биљеже преко 100
становника. То су:
Нове Плужине .............. 1.356
Горанско .......................... 274
Доња Брезна .................... 146
Мратиње ......................... 122
Горанско и Плужине имали су заједно око 600 (592) становника у
току 1931. године а 2011. године укупно 1.630 становника. Дошло је до
великих промјена. Некадашње мало насеље Плужине - израста у
градско насеље - Нове Плужине, захваљујући новој функцији по
завршетку Другог свјетског рата. Плужине постају нови административно-управни центар Пиве умјесто Горанска.
Сада погледајте како су емиграција и депопулација имале снажан
утицај и на густину насељености по км2 површине.
Густина насењености на 1км2 површине
ЖУПА ПИВА
година број становника
1931
5284
1991
3860
2003
3277
2011
2645

ПЛАНИНА ПИВА
км2
10.6
7.8
6.8
5.3

годин број становника
1931
4487
1991
1469
2003
994
2011
588

км2
12.5
6.5
2.7
1.6

У 1931. години Жупа има 10,6 становника по км2, да би тај број
опао (2011. године) на 5,3 становника по јединици површине.
Густина насељености на сусједној Планини је знатно јаче
изражена. У 1931. години износи 12,5 становника на км2, да би 2011.
године пала на свега 1,6 становника.
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Појава самачких домаћинстава - без насљедника је ријетка појава
у Пиви прије Другог свјетског рата. У то вријеме су постајале бројне
породичне задруге које су имале понекад 10-15 чланова. Када је ојачао
талас емиграције и депопулације ситуација се измијенила на горе.
Дошло је до раслојавања породице. Старосна структура је постала све
неповољнија. Према подацима у 2003. години (не рачунајући градско
насеље - Нове Плужине), старих особа изнад 60 година има - 518 или
близу 30%. Скоро једна трећина од укупног броја становника у селима
Жупе.
Омладине (0-19 година) је - 387 или 22%.
Не располажемо најновијим подацима (2011.) о старосној
структури становништва Жупе. Но, и поред тога, ако постоји неко
старачко домаћинство са насљедником, није се до сада догодило, да
насљедник остане на имању својих родитеља. Чим се укаже повољна
прилика - он напушта своје село, и тражи запослење било гдје.
Локалне миграције пивског становништва
Ове миграције су сезонског трајања и јављају се у сљедећим
облицима:
а)
Издиг („пртљање") на катун. Прије Другог свјетског рата, и
знатно касније, ко је имао стоку (мал - турска ријеч) морао је издизати
на катун (планину), да би се у селу могла покосити трава и сијено
стрпати у котар. Било је нужно осигурати зимску исхрану стоке. Знала
је свака генерација - колико сијена толико и стоке.. Пошто је број стоке
драстично смањен - данас су пивски катуни скоро празни. Само ријетки
појединци, који имају по нешто стоке, издижу на катун.
б) У новије вријеме, јавио се један вид миграционог кретања на
релацији ГРАД-СЕЛО до сада непознат у Пиви.
Становници који су раније напустили свој завичај, и нашли неко
запосљење у оближњим градским центрима Црне Горе, па и шире, или
су пензионери, долазе сваког љета у матична насеља, не на одмор, него
да поправе штете на крововима кућа у току њихова одсуства, да покосе
ливаде, свуку и стрпају сијено у котар, а њихова дјеца користе љетни
распуст и помажу у свему, а понајвише у плашћењу и трпању сијена у
котар.Тада, „замрло" село, поново оживи, али за кратко вријеме. Сви се
на јесен враћају у своје станове у граду. То су „викендаши". Они свој
викенд користе у току љета. Појединци, сврате у село за празнике
(најчешће на крсну славу).
ц) Сем тога, постоји и други вид миграционих кретања на
релацији село - град (он је новијег датума). Скоро сви пензионери у
Пиви станују у Плужинама или другом најближем градском насељу.
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Они не желе да остају у селу, него „бјеже" од самоће и одлазе у град код
својих најближих или код познаника. У граду могу лакше доћи до
љекова и других медицинских услуга, а тога нема у матичном насељу.
До недавно, радило је неколико амбуланти, али ни једна више не ради.
На примјер, учитељ у пензији (данас покојни) Момир Дубљевић је сваке
зиме (са сестром Јулком) зимовао у Плужинама, а љети се враћао у село,
радећи пољске радове на свом имању. Такође и домаћица Стана
Дубљевић је напустила село Дубљевиће и отишла „зимовати" у Никшић
код својих. На љето се враћа у село и ради све послове домаћице као
што је и раније радила. До недавно, није се могло ни помислити на
овакав начин зимовања.
Емиграција и депопулација и њихово психолошко дјеловање
Овај вид дјеловања оставља дубок траг у сјећању особито код
старих људи који су морали остати на својим имањима. Страх од
времена када је наступило драстично смањење људи и стоке, што се
никад у прошлости не памти. Страх од немаштине и самоће. Ко тим
људима може помоћи, нарочито у зимским мјесецима кад зимске мећаве
затрпају кућна врата? Ко ће им исцијепати дрва да наложе ватру, ко
донијети воду за пиће са бистијерне или оближњег извора (ако исти
постоји), положити стоци сијено (ако је још имају), или купити брашно,
со и остале намирнице у најближој продавници, или отићи у Дом
здравља у Плужине и донијети потребни лијек. Ко? Нико! Ти стари и
онемоћали људи, препуштени су својој властитој судбини. Омладина је
отишла, боље рећи побјегла у најближа градска насеља, косци су
постали најскупља радна снага,а чобана је све мање.
САМОЋА их притиска, а она је једно од најачих психолошких
стања која се тешко подносе. Број самачких домаћинстава се из године у
годину повећава.
Сиромаштво је у сталном порасту, а то слаби економску моћ
друштвене заједнице. Депопулација изазвана снагом емиграције,
приморава сточаре да „смичу" - смањују број стоке, од које се живјело
вјековима. Мање стоке (мала) веће је и сиромаштво. Шта би казали о
животу чобана? И то је један од психолоских пороблема, о којима треба
казати коју ријеч. Августа мјесеца 2004. године случајно сам „набасао"
(срео) чобана Сточарске фарме „Бајо Пивљанин" у Пишчу. Гонио је
поголем буљук оваца (буљук - турска ријеч). Посматрао сам његово
преплануло лице од Сунца и вјетра, које је оцртавало сву тежину
чобанског живота. Нажалост сусрет је био јако кратак. Убрзо је отрчао
да „врне" стадо које је пошло у другом правцу. Постоји једна необорива
истина, а она гласи:
Нико не жели бити чобан! Зашто?
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Вјековима је чобански живот био тежак и исрпљујући. Радно
вријем је трајало „од обувала до изувала". Изложени су временским
непогодама: киши, снажним, а понекад и олујним вјетровима, густој
магли, и зимским мећавама, страху од муње и грома, а понекад страх од
изненадног напада гладних вукова. Недовољно обучени и нередовито
храњени. Данашњи живот сточара је још тежи, усамљени су, ријетко ко
издиже на катун, па ни буљука оваца више нема, као раније. Притисла
самоћа на катуну, притисла и у селу „Све је мање чобана и брава, све се
мање чује глас гусала". Страх од сиромаштва и страх од самоће је један
од снажних фактора у времену у којем живимо. Да ли ће икада доћи
бољи и сигурнији дани? Вријеме ће дати свој одговор.
Да ли се емиграција и депопулација могу зауставити?
Мишљења сам да неможе. Не заборавимо једну необориву истину.
Општина Плужине спада у ред најсиромашнијих у Републици Црној
Гори. За јачи привредни развој потребни су: вријеме, новац и довољни
број радне снаге,
Пиви.

особито висококвалифковане. Свега тога нема у довољној мјери у

ХЦ „Пива", Пилана у Доњим Брезнима и Фабрика електрода у
Горанску, не могу повећати број радне снаге, и не могу бити носиоци
јачег привредног развоја у Општини, зато привредни развој стагнира.
Стање се још више погоршава. У пивским селима је сваке године све
мање омладине - која може бити чврст и сигуран ослонац јачег
привредног развоја. Таква села су у фази гашења. Сваког пописног
периода је све већи број старачких домаћинстава. Село је остало без
довољног броја радне снаге, на којој је вјековима почивала сточарска
економија. Од стоке, и за стоку се живјело.
Постоје ли услови да се крене у боље сјутра? Они постоје. Сама
природа нуди разнолика богатства. У Дурмиторском крају су
најбогатији и најпространији планински пашњаци у Црној Гори. Знатне
површине су под шумом, и велике неограничене количине воде Пивско језеро, Пива, Тара, извори (особито у Жупи), све то треба
разумно и до краја искористити. Без довољно радне снаге - све то остаје
„мртав капитал". Будућност је у снажном развоју савременог сточарства. Досадашњи „катунски вид" сточарства је на измаку својих снага,
што се одражава у порасту сиромаштва, особито у селима којима
пријети - гашење.
Постоји и други извор благостања. У прелијепој Пиви, постоје
неограничени услови развоја - планинског туризма. На тој врсти
дјелатности су направљени и „први кораци"! Мудри Римљани су
говорили "с првим корацима почиње и најдужи пут".
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Тај су пут трасирали двојица Пивљана. Подигли су ових година
„Етно село". Једно у Рудиницама под називом „Излазак", а друго близу
Доњих Брезана под називом „Монтенегро". Биљеже добар успјех, у
овој, до јуче, непознатој врсти посла.
Мањи број становника нашао је стално запослење, а домаћинства
у близини дају довољне количине мљечних произвада за туруисте.
Пожелимо им још већи успјех!
Зашто је дошло до заостајања сточарства у првим посљератним
годинама? Спровођењем аграрне реформе (одузимање вишка
пољопривредних површина) организован је обавезан откуп
пољопривредних вишкова. Та је мјера условила заостајање сточарске
економије на селу.
Истина, у Пиви нико није био обухваћен аграрном реформом
осим Манастира Пива, који је располагао великим површинама
(пашњацима, ливадама, шумама, ораницама и млиновима). Највећу
тешкоћу (у планираном развоју) сточарске економије представљало је
доношење одлуке о оснивању СРЗ. Оне, нијесу имале снаге да повећају
и оснаже сточарску производњу. Задруге су биле једна од кључних
кочница у фази развоја сточарске економије, зато су биле брзо и
укинуте (1953). Покушало се примијенити туђе искуство (совјетски
колхозни систем), али без видљивих резултата. Настојало се наћи боље
рјешење. Основане су Земљорадничке задруге, које су имале задатак да
развију успјешну кооперацију са индивидуалним произвођачима, на
селу, и да гарантују откупне цијене: меса, вуне и живе стоке. Пракса је
убрзо показала да је задруга постала - трговац који одржава кооперацију
у своју корист.
На основу претходно изложеног, и на основу података последњег
пописа становништва од 2011. године у Општини Плужине можемо
закључити да данашње стање забрињава и да никада није било горе него данас, што се, уосталом, види из табеле о броју становника по
насељима у 2011. години. Ево те табеле:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ЖУПА
Бајово Поље
Брљево
Буковац
Горанско
Горња Брезна
Доња Брезна
Рудинице
Забрђе
Зуква
Ковачи
Лисина
Милошевићи
Миљковац
Мратиње
Орах Присојни
Орах Осојни
Равно
Сељани
Смријечно
Стабна
Столац
Стубица
Нове Плужине
Пољана
Укупно

47
1
62
274
48
145
73
26
47
52
16
68
15
122
64
0
16
40
66
35
36
55
1356
24
2663

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ПЛАНИНА
Бабићи
Барни До
Безује
Бојати
Боричје
Борковићи
Бријег
Војиновићи
Дубљевићи
Жеично
Јеринићи
Кнежевићи
Недајно
Никовићи
Пишче
Црквичко Поље
Трса
Унач
19. Шарићи
Укупно

3
16
63
12
32
83
51
52
34
11
2
10
12
0
59
73
35
22
18
588

Жупа Пива има 24 насеља, укључујући и једино градско насеље –
Нове Плужине, са 2.663 становника, а без Плужина свега 1.307
становника.
Сусједна Планина пивска – 19 насеља и знатно мањи број
становника (588),
Жупа Пива
Планина пивска

1931.
5284
4511

2011.
2663
588

(2 пута мање у односу на 1931.)
(8 пута мање у односу на 1931.)

Промјене из нужде
Изградња ХЦ „Пива" била је нужна. Пива се морала ослободити
вјековног мрака којег је дјелимично ублажавала петролејска лампа и
луч. Централа је почела с радом 13. јула 1976. г. Био је то најкориснији
поклон пивском горштаку, који је вјековима био навикнут на
сиромаштво свих врста, а мрак му је био највећи непријатељ.
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Сва села су убрзо била електрифицирана. У селима се први пут
зачуо радио а касније и ТВ апарат. Но, позитивне промјене су донијеле
извјестан
број
потешкоћа.
Споменућемо
неке.
Изградњом
хидроцентрале, нужно је било исељење свих породица које су живјеле у
кањону Комарнице, Пиве и Врбнице. Настало је ново вјештачко Пивско
језеро, дужине 15 км и површине 15 км2. Језеро је потопило луке и
плодно земљиште (флувио-глаецијалне терасе) на којима је живио
извјестан број породица.
Потопљене су и двије пећине у кањону Пиве (Одмут и Саставци),
у којима су живјели људи у праисторији прије 10.000 година.
Потопљени су и најљепши дарови природе:
Најтоплији извор у Црој Гори, на десној обали Комарнице (испод
села Безуја) назван „Илиџа" (на турском - топла вода), чија температура
износи 26,3оЦ (М. Радуловић). Потопљен је и најљепши и најснажнији
извор у Црној Гори - Сињац - познат под називом - ОКО. Потопљени су
прелијепи вирови на Пиви и Комарници (познати по богатству пивске
пастрмке и бистре хладне воде).
Потопљени су на више мјеста остаци старих цркава, градина,
средњовјековних гробља (стећака). Потопљен је и стари дрвени мост на
Крстацу. Успомена на њега морала се сачувати. Он је личио на „паукову
нит" која је повезивала Пиву и сусједни Дробњак. На мјесту гдје је био
подигнут, на рубу нове цесте, требало је подићи таблу са његовом
фотографијом. Требао је остати као туристички мотив.
Потопљени су манастирски млинови, у којима су сељаци могли
самљети своје са муком пожњевено жито (јечам и раж).
Пиву.

Потопљено је и старо насеље - Плужине на саставку Врбнице у
Успјешно је премјештен манастир Пива на нову локациу.

О свим потопљеним објектима, писао је Коста Радовић - познати
пивски пјесник и публициста.
Негативне промјене - као посљедица емиграције и депопулације
изгледају овако:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

У периоду 1971-1981. године почиње нагло да опада број
становника у Жупи тако и на Планини пивској;
Све је више школа у којима је редовна настава престала;
Драстично је смањем број уписаних ученика у I разред
основних школа;
Све је мањи број ОМЛАДИНЕ у селима;
Повећан је број старачких (самачких) домаћинстава;
Све је већи број „мини насеља" која су у фази гашења;
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Сточни фонд је драстично смањен - особито оваца. (Оваца је
1961. године било 52.000, а данас је само симболичан број.
Коње је потиснула моторизација, а волове - трактори;
Велики је број напуштених кућа у којима зими нико не
станује;
Многи катуни су већ одавно напуштени;
Све је већи број празних колиба;
Све је мањи број чобана на катунима;
Повећава се број празних школа (на примјер основна школа у
Миљковцу је школске 1967/68 године имала 275 ученика - са
подручним одјелењима, а данас зјапи празна);
Смањио се број пољопривредног а повећао број
непољопривредног становништва, јер је 1961. године било
81%, а 1991, свега 35% пољопривредног становништва;
Просјечна величина породице се смањила (са 5,2 члана 1948.
на 3,4 - 1991. године);
Смањен је и број домаћинстава за 50 %;
Природни прираштај је нагло опао, и
Дошло је до успореног развоја, па ова локална заједница сада
спада у ред мање развијених општина у Црној Гори.

Умјесто закључака
Катунски вид сточарења се у Пиви интензивно гаси. Оно готово
нема будућности.
доћи?

На основу чега можемо тврдити да ће до овог процеса морати
Све је већи број насеља у којима нема омладине.
Све је већи број самачких домаћинстава.

Тужно је данас погледати некадашње катуне у Жупи и сусједној
Планини. Доминира пустош, а до недавно катуни су личили на
кошнице. Емиграција и депопулација је „пожњела богату жетву" на
штету човјека који вјековима живи на овим просторима - гајећи буљуке
оваца. Све је то данас прошлост. Један мудри Индус, прије неколико
хиљада година казао је необориву истину да је прошлост „проливено
млијеко". Било па га више нема. Одлазак у катун ће се убрзо угасити.
Сточни фонд се не моше унапређивати без чобана, а омладина се не
жели бавити узгојем стоке. Има ли ишта тужније од ове необориве
истине? Дошло је до процеса да се јаче гаси живот на простору Жупе и
сусједне Планине пивске. Да ли се тај процес у скорој будућности може
зауставити - показаће вријеме.
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Завршићу овај прилог о „биолошком пражњењу“ ЖУПЕ и
ПЛАНИНЕ – стихом:
У Пиви је љети ко у рају,
а зими кад вјетар бије,
а мећава брије,
из куће се изић није.
Вријеме тече и промјене носи,
све је мање чобана и брава,
све се мање чује глас гусала;
све је мање узораних њива,
а све више непокошених ливада.
Све је више празних кућа,
а још више напуштених колиба.
Помозимо посусталој ПИВИ,
да се њеној љепоти и снази
читав свијет - ДИВИ.
Аутор
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PROBLEMS OF EMIGRATION AND
DEPOPULATION IN THE PIVA PARISH IN THE
CHARACTERISTIC PERIODS OF 20™ CENTURY
AND EARLY 21st CENTURY
Sumarry
The fact is, and this will be confirmed with the data collected for
this study, that the Parish of Piva is more and more demographic empty
and intensively loses its vitality and function, which had for centuries,
and that nature itself is predestined. Therefore in this study we are going
to indicate a very strong biological process of emtying villages in area
of Piva parish in the characteristic periods of 20th century and early 21st
century. In addition, we will briefly show the number of people and
households, as well as the age structure of the population in some
villages of Piva parish and adjacent the mountain area of Piva...
Key words: Piva parish, Piva mountain, emigration, depopulation,
biological drain
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ПЛУЖИНЕ ПРОСТОРНО УРБАНИ РАЗВОЈ

Увод
Простор Пиве налази се у сјеверозападном дијелу Црне Горе,
између Пиве, Таре и Комарнице с једне, и Дурмитора (2.522м), Маглића
(2.368м), Волујака (2.294м), Лебршника (1.859м), Голије (1.954м) и
Војника (1.997м) с друге.1 Углавном, поклапа са територијом општине
Плужине, осим територије која припада селу Мала Црна Гора. Иста
ситуација је са селом Крушево, које се налази са лијеве стране Пиве,
непосредно изнад састава са Таром. Ова два насеља су послије Другог
свијетског рата припојена општини Жабљак, односно Фочи. Површина
Пиве износи 896,2 км², од чега на општину Плужине отпада 854 км² или
95,29%.2
На тој површини налазе се тридесет три катастарске цјелине, што
ће рећи да је у питању једна од већих територијалних цјелина у Црној
Гори. У орографском погледу, овај простор припада подручју високих
црногорских и херцеговачких планина: Дурмитора, Трескавце, Пивске
Планине, Голије, Биоча, Волујака, Маглића и Лебршника.
Географски положај
С обзиром на свој смјештај у оквиру наше земље, па и ширих
простора пивска регија има релативно сложен географско-регионални
положај. Тај положај, иако периферан у дурмиторској регији повољан
је, јер радијална концентрација више долина омогућује и саобраћајну
концентрацију. Овдје ћемо указати на улогу регионалних и интеррегионалних саобраћајница у повезивању проучаване с сусједним регијама,
као и у обликовању ње саме. Овдје се мисли на актуелне и перспективне
саобраћајнице које на доминантној динарској оси интегришу у саобра1

Просторни план општине Плужине, Републички завод
пројектоваwе,Титоград, 1988. год, стр. 11.
2
М. Љешевић; Карст Пиве, ЦАНУ, Подгорица, 2004, стр. 5
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ћајном погледу Црну Гору. Одлике микрорегионалног положаја самих
Плужина немају исти степен вриједности као оне интер и мезорегионалне, и њих морамо посматрати у зависности од времена у коме је
насеље настало. Смјештено у најзападнијем дијелу долине Пиве на
почетку кањонске долине, пружало је у доба када се насеље почело
развијати многе предности. Концентрација саобраћајних линија на
почетку долине давала је изузетан значај таквом мјесту, посебно у
условима изузетно спорог караванског промета и још више промета на
великим удаљеностима.
Са становишта природно-географских услова, који су утицали и
повољно одредили вриједност регионалног положаја као најважније
треба поменути:
а) положај међу планинама једнога планинског система и
б) повољан и користан, за Пиву и за Плужине, уздужни и попречни размјештај долина и превоја, природно орјентисаних у
правцу њиховог стјецишта у пивској долини. Њом су зацртани и
створени природни пролази у Горње Подриње на сјеверу и
Никшићки крај на југу.
Све то показује да су се Плужине изградиле на конвексној страни
овога лука, отварајући тиме пролазе дуж обје страна лука. Пивска
долина је добила тиме положај који јој обезбеђује доминантну
саобраћајну улогу у сплету планина и долина у сјеверозападној Црној
Гори и Горњем Подрињу. 3
Велика предност Пиве јесте њен регионални положај - иако је у
односу на територију Црне Горе положена изразито периферно, она је
приближно једнако удаљена од Никшића, Жабљака, Гацка и Фоче
(Србиња). Разумљиво је да значај регионалног положаја није увијек био
исти и да је зависио од размјештаја и значења државно-политичких формација које су током времена настајале у нашим земљама, као и од правца одакле су долазила политичка и економска настојања или иницијатива.
Никшић, према коме је ова регија најпотпуније упућена, као
најближем субрегионалном центру у Црној Гори, удаљен је око 56 км.
Комплетирањем саобраћајнице Плужине - Гацко и Плужине - Трса Жабљак, ова ће регија имати сигурније и квалитетније везе са сусједним
центрима.

3

Просторним планом Црне Горе (1986), субрегионима Жабљак, Шавник и Плужине
указано је на могућност да гравитирају регионалном cентру који ће се по свему судећи,
развити у Фочи (Србињу). Овај регион, субрегион, имао би заједнички интерес са подручјем
Фоче по питању коришћења хидро-енергетског потенcијала Пиве и Таре као и у развоју
туризма у заједничким парковима Дурмитора и Сутјеске. Сарадња може бити потпомогнута
саобраћајном инфраструктуром која пружа далеко боље услове повезивања него што је
случај са везама између подручја Дурмитора и лимске долине
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Сама долина Пиве је добро издвојен планински простор, чија
издвојеност има карактер изолованости и намеће сложене саобраћајне
проблеме. Најзад, кроз историјски развој путеви који су водили
долином Пиве нијесу се убрајали међу "главне пролазне путеве". У
историјски познатој Херцеговини и касније у створеној држави Црној
Гори нијесу створени услови за јаче саобраћајно и економско повезивање са ширим окружењем. Средишњи смјештај пивског краја унутар
државне територије СФРЈ, није се одразио потпуно у саобраћајним везама, јер због њеног изразито планинског рељефа саобраћајне магистрале:
Љубљана - Загреб - Београд - Ниш - Ђевђелија, као и јадранска
магистрала, заобилазиле су Пиву. Због слабости саобраћајног правца
(слаба комуникациона изграђеност и не најбоље политичке прилике на
западној граници), Пиви се умањују важни животни токови и не развија
се према својим објективно просторно-географским могућностима.
Окосницу постојеће мреже друмског саобраћаја чине магистрални
путеви ширег регионалног и европског значаја, који на простору Црне
Горе везују приморски, средишњи и сјеверни регион. Остали магистрални и регионални путеви допуњују ову мрежу, чине цјеловит систем на
нивоу Републике и омогућавају укључивање саме пивске регије.
Магистрални пут европског значаја (Е-путеви) који утиче на важност
регије јесте је Србиње - Пљевља - Пријепоље (дио магистралног пута
бр. 8)4.
Остали саобраћајни правци немају интерегионални карактер, већ
служе као регионалне везе за повезивање са суседним областима или
као саобраћајница локалног значаја за повезивање мањих територија у
пивској регији.
Просторни концепт дугорочног развоја путне мреже ослања се на
два трансферзална и три логитудална правца повезивања који формирају основни систем путева магистралног значаја на територији Црне
Горе. Трансферзални правци који су положени у смјеру сјевероистокјугозапад имају одлучујућу улогу у просторној интеграцији Републике.
Један од њих је Прибој - Пљевља - Жабљак - Никшић - Бока Которска са
одвојцима за Пљевља, Пријепоље, као и за Никшић и Цетиње
Лонгитидуални правци, који су положени дуж сваког од три
региона, дјелују на унутрашњем плану као саобраћајне артерије повезујући поједина средишта међусобно, а на ширем плану као неопходне
међурегионалне, међурепубличке и међудржавне везе које Црну Гору
повезују са сусједном Босном и Херцеговином, Хрватском и Албанијом.
Један од њих је албанска граница - Подгорица - Никшић - Плужине Шћепан Поље - Граница БиХ. Магистрални пут, Прибој - Пљевља Жабљак - Шавник - Брезна (веза са магистралним путем Никшић - БиХ)

4

Нацрт Просторног Плана Републике Црне Горе, Подгорица, 1997.
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- Никшић - Вилуси - Грахово - Рисан омогућиће везивање овог краја за
Јадрански аутопут, тј. за приморску регију.
Изградњом саобраћајнице Гацко - Плужине - Жабљак, као и
Никшић - Плужине - Фоча, Плужине су постале својеврсно "крижиште".
Долина Пиве има велико саобраћајно значење нарочито у смјеру
сјевер-југ. Међутим, обилазе је два важна правца којим се дубоко
продире у динарско залеђе (Жабљак, Гацко). Но, како кањонске долине,
у оквиру којих су локализована издвојена насеља, имају, на појединим
смјеровима (Плужине - Мратиње - Шћепан Поље, Шавник - Боан Буковица, Шавник - Дубровско - Рудинице, Жабљак - Трса - Плужине),
повољан просторни однос према комарничко-пивском и дурмиторском
туристичком правцу, те и њиховим контрактивним крацима, затим,
према најближим мотивским јединицама дурмиторског и волујачког
подручја, то ће и мотиви распоређени унутра њих везивати знатно
обимнији и разноврснији туристички промет од данашњег.
Тако би се, истовремено, остварио и знатно већи степен
интегрисаности укупног дурмиторског простора - поготово у условима
ефикасног функционисања кружног саобраћајног правца: Жабљак Трса - Недајно - кањон Сушице - Мала Црна Гора - Жабљак.
Значајно мјесто за саобраћајно повезивање припада жељезничкој
прузи Београд - Бар, и њеном краку до Никшића, од којег су Плужине
удаљене 56 км, а Брезна 32 км.
Резимирајући саобраћајно значење овог подручја, неопходно је
допунити традиционална сагледавања, констатујући следеће:
1. Важне саобраћајнице Црне Горе и Југославије периферно
додирују ову област.
2. Заступљена су два система саобраћајница од којих је онај који
је ишао долином Пиве према Подрињу важнији од онога који је
ишао Жупом Пивом преко Планине Пиве према Пљевљима.
3. Као најважнији смјер у самој Пиви и даље ће доминирати
саобраћајнице Никшић - Плужине.
4. Значење повезаности са Сарајевом битно је опало повлачењем
нових државних и политичких граница.
1. Физико географски услови
Прва организованија хидрогеолошка истраживања овог подручја
почела су 1964. године, када се приступило изградњи подлога за
потребе формирања акумулације ХЕ "Пива". "Енергопројект" из Београда је 1971. године завршио главни пројекат, па се почело са изградњом
акумулације.
Једну од карактеристика рељефа чине запажене висинске разлике
између дубоких рјечних кањона, с једне, и високих планинских врхова,
којима је Пива ограничена, с друге стране. Док најнижи дио Пиве, на
Шћепан Пољу, има надморску висину од 433 метара, дотле се највиши
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гранични врх Дурмитора уздиже, до висине од 2.520 метара, па тако
висинска разлика износи око 2.000 метара (тачније 2.087 м).
Просјечна висинска разлика између најнижих и највиших цјелина
регије, износи око 1.200 метара што је приближно висини (1.400 м)
релативно слабо насељене Пивске површи. У питању је дакле регија
доста сложене морфолошке структуре са домнантним и добро
испитаним крашким рељефом.
Подручје Пиве захвата крајње сјеверне и сјеверозападне дјелове
територије Црне Горе, а уз границу са БиХ. Према истоку терен је
оивичен масивима Дурмитора и Сињајевине, а према југу, југозападу и
западу масивима Војника, Голије, Лебршника, Волујака и Маглића.
Овом дијелу терена припада Општина Плужине. Подручје Пиве
припада хидрографском чворишту из кога зракасто истичу токови који
припадају црноморском и јадранском сливу. Чињеница да воде тога
подручаја отичу из непосредне близине Јадранског у веома удаљено
Црно море (ваздушна удаљеност развођа од Јадранског мора креће се
око 50-так км, а од Црног мора нешто више од 1100 км), не представља
само занимљиву природну особину и дјелимичну аномалију, већ указује
на веома сложену геолошку грађу и геотектонске специфичности
Пивског краја. У овој цјелини, иначе, преовладава "покривени крш" који
не дјелује тако безводно као "голи крш" староцрногорске површи.
Кањон ријеке Пиве, је "V" облика, дубине и до 1.000 м. Ширина у
нивоу ријеке је око 25 м, а у нивоу круне бране око 240 м. Нагиб страна,
дуж темеља бране, креће се између 60-ог и 80-ог степена. Зајезеривањем
ријеке Пиве 1976. године настало је Пивско језеро, које има маскималну
дужину 45, а ширину 2 км. Кота нормалног успора акумулације је 675
мнв, кота пражњења басена је 595 мнв, њена укупна запремина 880 x 10
м³, а корисна запремина 790 x 10 м³. Основне одлике слива су: издужен
облик са правцем пружања ЈИ – СЗ, стрме долинске стране, велики пад
рјечног дна, дјелимична обраслост површине шумом и присуство
кречњачког стијенског масива, доста испуњеног и захваћеног дубоком
карстификацијом.
При максималној коти акумулације, од 675 м, површина му
износи 11,25 км2, а максимална дубина 178,5 метара. Наведени подаци
важе при максималној испуњености језера, које представља доминантан
пејзажни елеменат са веома повољним положајем у односу на Плужине,
с једне, и на главне туристичко-саобраћајне правце, с друге стране.
Томе придружимо и повољан просторни однос према матичним
подручјима и према мањим агломерацијама у окружењу (Никшић,
Подгорица, Жабљак, Фоча, Гацко). Таква просторна својства језера могу
га учинити стјециштем многобројних љубитеља природе, као и
средиштем туристичког активирања овог простора. Треба даље
напоменути да је настанак акумулације на подручју општине Плужине,
дјеловао неповољно у демографском смислу, што се касније негативно
одразило на кретања у привреди, а у крајњој линији и на развој туризма.
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Међутим, прави развој туризма овдје тек треба очекивати, будући да се
ради о акумулацији која има велику запремину воде на доста значајној
површини. Стога, прије почетка активирања, и у току активирања овога
језера у туристичке сврхе, треба ријешити читав низ проблема из тзв.
пословно-организационог комплекса. Један од таквих јесте и питање
развоја саобраћаја на језеру, који је у тијесној вези са његовим
туристичким усмјеравањем.
У периоду од новембра до априла долази до колебања висине воде
због временских и енергетских промјена. Од априла до новембра
наведене промјене доводе до оптималне попуњености језерског басена,
што је врло важно са становишта туристичког активирања. Језеро је
примјер и деградираности простора, нарочито у интервалу од новембра
до априла мјесеца. Стране језера изложене су интезивној ерозији и као
такве остављају непријатан утисак на посјетиоца. Зато би требало приступити оживљавању оних дјелова обале који су изложени постојећем
ерозивном процесу. Промјена нивоа воде одражава се и на њен
квалитет, јер долази до замућивања. Вода добија жућкасту боју, посебно
у приобалним појасевима. Акумулација на ријеци Пиви, представља
значајан резервоар воде – вјештачка акумулација (језеро), које је угрожено усљед неколико активности. Према овој акумулацији гравитирају
отпадне воде града Плужине, отпадне воде из индустрије, акумулација
се засипа услед одрона и других геодинамичких процеса, а такође врши
се неконтролисано бацање смећа на више локација по ободу језера. У
самом граду Плужине постоји изграђен каналски систем, чије
одржавање није на добром нивоу. Долази до изливања отпадних вода,
које могу бити извор заразе. Отпадне воде се изливају у слив језера,
тако да са собом носе и делове чврстог отпада који се или таложи у
језеру или плута у близини обала. Неопходно је проширити и доградити
каналску мрежу, изградити одговарајући колектор са постројењем за
пречишћавање отпадних вода. Уз то, језеро је главни реципијент
отпадних вода насеља Плужине и те воде које се испуштају на
дијеловима намјењене су за купалишни туризам. Уколико се жели
развијати овај вид туризма на језеру, ово акутно питање треба што прије
ријешити изградњом колектора и његовом бољом локацијом.
Пивско језеро, заједно са околином, чини високо-атрактиван
пејзаж саткан од мноштва боја, складних облика и пријатних шумова.
Боја овог језера је зеленскасто плава и пријатна за око. Језеро карактерише велика чистоћа и провидност (од 4,0 до 5,5м). Овдје истакнимо
и повољно изражене хемијске особине воде (изузетно мала количина
силицијум диоксида 1,48 мг/л, калцијума од 45,60 до 49,00 мг/л и
сулфата од 3,12 до 3,45 мг/л, без трагова нитрата, амонијака, угљендиоксида и мангана). Количина сувог остатка износи од 142,50 до 165,2
мг/л. Језеро располаже богаством ихтиофауне из породице саломонида
(речна пастрмка, калифорнијска пастрмка, липљени и младице).
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2. Друштвено–просторни услови
Првим детаљним проучавањем насеља Пиве бавио се Светозар
Томић. Он у књизи “Дробњак, Пива и Бањани” (у издању Српске
Краљевске Академије у Београду 1902. године) каже да се по постанку
пивска насеља могу подијелити у три групе: стара насеља, насеља од
прије 300 до 250 година и нова насеља. У стара насеља сврстао је она
која се помињу још у средњем вијеку, а и претпоставља се да су
постојала и знатно раније. То су насеља Жупе: Мратиње, Плужине,
Стабна, Смријечно, Сељани и Рудинице и насеља Планине: Диње
Црквице и засеоци Заграђе и Шћепан Поље. У насеља од прије 300 до
250 година Томић сврстава насеља која су основали досељеници (на
примјер Аџићи Лисину) или исељеници из старих крајева на првим
катунима, то су у Жупи: Брљево, Лисина, Зуква, Забрђе, Столац,
Горанско, Дуба, а на Планини Дубљевићи и Пирни До. Нова насеља
Томић дијели у двије групе – насеља која су настала у другој половини
XVIII вијека и насеља настала око средине XIX вијека и касније 5.
Прије Првог свјетског рата Горанско се развило у мању варошицу
и било је административни центар, али је разрушено у Другом сјетском
рату, тако да је данас само велико село са својим засеоцима. Данас на
простору Пиве имамо једно насеље градског типа - Плужине и 42 сеоска
насеља.
Послије Другог свјетског рата Плужине су постале административни центар Пиве. У њима је изграђено више административних, просвјетних и здравствених и 60 стамбених зграда. У њима је, према
попису 1961. године, живјело 474 становника.
О величини процеса депопулације у Пиви свједочи и податак да је
она у становништву Црне Горе 1953. године учествовала са 2,13%, а
2011. године са свега 0,52%6.

5

С. Томић, Дробњак – Пива – Бањани, ЦИД, Подгорица 2000., стр. 184-5.
У периоду 1953-2011. година кретање броја становника у Пиви карактерише раст
до 1971. године, а потом константно опадање из пописа у попис. Tако да је 2011. године
(када је у Пиви било 3 275 становника) у односу на 1971. годину (када је број становника
био највећи и износио 9 078) на простору Пиве живјело свега 36,1% становништва. У Жупи
пивској, такође је растао број становника до 1971. године, када је био највећи, а потом
константно опадао на садашњих 2 693, односно 47,3%, броја становника из 1971. године.
Планина Пивска је имала опадање броја становника још од 1953. године, па садашњи број
становника од свега 582 лиcа, представља 15% од броја становника из 1953. године.
6
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Табела 1. Кретање броја становника у Пиви и Плужинама у периоду 1953-2011.
година
Насеље
1953
Плужине
259
Равно
175
Сељани
296
Смријечно 254
Стабна
235
Столац
113
Стубица
87
Жупа
5064
пивска
Планина
3888
пивска
ПИВА
8952

1971
596
110
204
187
218
73
53

индекс
1971/53 1991
230,1
1458
62,9
74
68,9
77
73,6
116
92,8
91
64,6
51
60,9
25

индекс
1991/71
244,6
67,3
37,7
62,0
41,7
69,9
47,2

2003
1494
59
74
81
66
47
11

индекс
2003/91
102,5
79,7
96,1
69,8
72,5
92,2
44,0

2011
1353
25
40
66
38
36
0

индекс
2011/03
90,6
42,4
54,1
81,5
57,6
76,6
-

5694

112,4

3768

66,2

3279

87,0

2693

82,1

3384
9078

87,0
101,4

1479
5247

43,7
57,8

993
4272

67,1
81,4

582
3275

58,6
76,7

Извор: Монстат, Републички завод за статистику: Упоредни преглед броја
становника, Подгорица, 2005, Монстат, Републички завод за статистику Први
резултати – попис становништва, домаћинстава и станова у Црној Гори,
Подгорица, мај 2011.г.

У пописном периоду између 1953. и 2011. године највећи индекс
раста броја становника у Жупи Пивској имале су Плужине са 522,4 осим њих раст броја становника имали су Зуква са индексом 138,2 и
Доња Брезна са индексом 131,5 док највеће опадање броја становника
имају насеља Миљковац са индексом 5 и Лисина са индексом 11,4.
У 1953. години просјечна густина насељености у Пиви износила је
10,5 ст/км², да би 2011. године опала на 3,8 ст/км². Планина пивска је са
12,3 ст/км² имала већу густину насељености од Жупе са 9,4 ст/км² у
1953. години. Значајно опадање броја становника и у Жупи и на
Планини условило је и опадање густине насељености, па је она у 2011.
години у Жупи износила 5 ст/км², а на Планини свега 1,8 ст/км². У
протеклом периоду једино је у Плужинама густина насељености порасла са 32 ст/км² у 1953. години на 184 ст/км² у 2003. години, да би у 2011.
години опала на 167 ст/км².
Кретање броја домаћинстава у Пиви је идентично са кретањем
броја становника. Број домаћинстава је растао у Пиви и у Жупи до 1971.
године, а потом опадао, тако да је 2011. године у Пиви било 54,6%
домаћинстава у односу на 1971. годину, а у Жупи 65,2%. На Планини
пивској број домаћинстава је почео опадати од 1953. године, па је 2011.
године на Планини у односу на 1953. годину било свега 31,2%
домаћинстава.
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У посљедњем међупописном периоду 2003-2011. година број
домаћинстава у Жупи је растао у пет насеља: Буковац, Горња Брезна,
Рудинце, Зуква и Пољана, у Миљковцу је стагнирао, а у осталим
насељима опадао. У истом периоду на Планини у насељима Безују и
Жеично број домаћинстава је стагнирао, док је у свим осталим опадао.
У периоду 1953-2011. године највећи индекс раста броја домаћинстава имале су Плужине од 736,7, затим Доња Брезна 167,9 и Зуква
157,1, остала насеља су имала опадање броја домаћинстава. На Планини
сва насеља су имала опадање броја домаћинстава у периоду 1953-2011.
године.
Стопе наталитета у Пиви до 1971. године су се кретале око 18‰,
да би до 1991. године опале на 9,2‰. Истовремено стопе природног
прираштаја су опале са 14,9‰ на 5‰. исказано бројкама у периоду од
1961.до 1971. године рођено је 1 718 (живорођене) дјеце, а у периоду од
1981.до 1991. године 597 (живорођене) дјеце. У периоду од 1961.до
1991. године природни прираштај у Пиви је износио 2 129 лица, а с
обзиром да је у међувремену број становника опао са 9 164 на 5 247
лица, значи да је у овом периоду путем исељавања она изгубила 6 047
лица7. У периоду 2005-2009. година у Пиви је рођено 134 (живорођене)
дјеце, у истом периоду умрло је 246 лица, па је природно кретање
становништва за овај период било негативно – 112 лица8. Стопа наталитета у овом периоду износила је 6,8‰, стопа морталитета 13‰, па је
природни прираштај био негативан и износио – 6,2‰. Данас имамо
ситуацију да Пива губи становништво не само исељавањем, већ и путем
природног кретања што води демографском изумирању уколико се не
предузму хитне мјере за оживљавање стопа наталитета.
Према резултатима пописа у 2011. години у Пиви је било нешто
више мушког становништва у укупном, стопа маскулинитета износила
је 104,99, код насеља у Жупи стопа је износила 103,5, док је у насељима
на Планини њена вриједност била нешто већа 111,6, што је за укупно
становништво, осим насеља на Планини, гдје је полна равнотежа мало
нарушена, углавном задовољавајућа полна структура. Највећу полну
неравнотежу имала су Доња Брезна са стопом маскулинитета од 159,3,
што указује на знатан поремећај полне структуре. У Плужинама је било
више женског становништва, стопа маскулинитета је износила 91,3.
Старосна структура становништва Пиве се, у периоду од 1961.
године, када је станвоништво припадало изузетно младом са 47,5%

7

Р. Бакић: Демографске промјене у Пиви током друге половине XX вијека,
Становништво Црне Горе у другој половини XX вијека, Никшић, 2008, стр. 192.
8
Монстат: Статистички годишњак Црне Горе за 2010.гдоину, Подгорица 2011., стр.
285-8.
9
Стопа маскулинитета је однос између мушког и женског становнништва, односно
број мушкараcа на 100 жена у некокј популаcији.
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младог и са 11% учешћа старог становништва у укупном 10 до 2011.
године, значајно промијенила и сада указује на најдубљу демографску
старост јер учешће младог износи свега 20,2%, а учешће старог
становништва је веће и износи 22,2%. Просјечна старост становништва
Пиве износи 43,7 година, за женско становништво износи 45,2, док је за
мушко нешто нижа и износи 42,3 година. Становништво градског
насеља Плужина просјечно је старо 38,2, а становништво сеоских
насеља 47,5 година.
Према резултатима пописа 2011. године становништво Пиве се
углавном изјаснило као Срби 65,6% или Црногорци 26,6%, оних који се
нијесу изјаснили било је 5%, а осталих 2,8% . Становништво Плужина
се углавном изјаснило као Срби 815 и Црногорци 426, није се изјаснило
96. Од укупног активног становништва које обавља занимање у општинском центру Плужине је концентрисано 41,5%. У општини Плужине
четири области у односу на Републику исказују специјализацију, с тим
да је она највише исказана у области производње енергије и примарног
сектора, а мањим делом у угоститељско-туристичком сектору и прерађивачкој индустрији. Када је у питању Сјеверни регион Општина
Плужине има изражену специјализацију у шест области. Као и у односу
на Републику такође има изражену специјализацију у области
производње енергије, а потом у угоститељству тј. туризму и примарном
сектору, а мање изражену у прерађивачкој индустрији, трговини на
велико и мало и у осталим комуналним, друштвеним и личним
услугама. Посебно се уочава да саобраћајне, финансијске и сличне
дјелатности (послови са некретнинама) највише заостају како у односу
на стање у Републици тако и на просечно стање у Сјеверном региону.
Заостајање Општина исказује и у области грађевинарства.
Настанком Пивског језера потопљено је старо насеље Плужине.
Ново насеље, подигнуто на Плужинском Брду*, оивичено је са двије
стране језером, а са треће саобраћајницом Никшић - Плужине - Фоча.
Нестанак старог насеља пратила је жеља да се направи још бољи и
функционалнији град, не превише далеко од новоствореног језера.
Ријека је, дакле, замијењена језером, а љепота изгубљене локације
надокнађена је стварањем новог насеља у специфичном амбијенту. Са
свих страна простире се планински пејзаж са сликовитом градацијом, са
шароликом мјешовитом шумом, са обрађеним површинама, са
живописним у подгорини свијетлих и снијежних планинских врхова. Са
сјеверне стране шири се у правцу истока и сјевероистока високо
атрактивно Пивско језеро. Добија се утисак да смо изненада напустили
средиште динарског предјела.

10

Р. Бакић: Демографске промјене у Пиви током друге половине XX вијека,
Становништво Црне Горе у другој половини XX вијека, Никшић, 2008, стр. 194.
*У Пивској долини од 1946. године, а нарочито од 1953. године образовало се
урбанистичко језгро, које је за десетак година требало да израсте у модерно градско језгро.
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Ново насеље, заузима површину од преко 55,90hа11, и
димензионирано је за двије хиљаде становника. Данашње Плужине
налазе се 1 км јужније од топографске позиције ранијих Плужина. На
том одстојању налази се и саобраћајница која отвара ово насеље према
ширем дијелу окружења.
Данашње Плужине су својеврстан изложбени простор достигнућа
и могућности оновремене југословенске архитектуре. Оне су у
урбанистичком смислу покушај укрштања, мирења, налажења мјере,
равнотеже природних и урбаних елемента. Стамбене јединице
конструисане су у облику градског блока, а улице и трг чине основну
супстаницу града и онај фини урбани фон, амбијент и основну
атмосферу града. Куће слиједе морфолошке облике тла, надграђују
изохипсе усталасаног рељефа уважавајући инсолацију и поглед у
функцији стварања једног умјереног урбаног амбијента улица и лика
самосвојног градића на брду. Одабиром урбаних форми, прије свега
пројектовањем високих кровова, очувани су елементи локалне
архитектуре 12. Наведена архитектонска својства дала су Плужинама
контуре модерног планинскога насеља. Грађевински фонд је, углавном,
новијег датума, поготово вишеспратни стамбени објекти и објекти
јавних служби. Становање је урбано и организовано у два основна вида:
индивидуално и колективно становање. Урбана матрица је централном
делу насеља плански настала, а у рубним зонама је усљед топографских
услова неправилна, формирана од испреплетане мреже улица. У
централним дијеловима насеља блокови су грађени плански, углавном
имају мрежу улица прилагођену морфологији терена, а спонтанонеплански настали блокови индивидуалног становања, са неправилном
уличном мрежом формирали су се по периферији. Индивидуална
стамбена изградња је градског типа, са слободностојећим породичним
објектима на парцели. У центру насеља парцеле индивидуалног
становања су мање, а густина изграђености већа. Спратност објеката је
различита у зависности од године изградње. Они новији имају
спратност П+1 и П+1+Пк, а поједини П+2+Пк. Кровови су коси, што је
у складу са климатским карактеристикама. Колективно становање је
заступљено више у централном делу насеља. То су објекти солидно
грађени, у оквиру урбаних блокова, спратности до П+6, многи од њих у
11

Генерални урбанистички план Плужина, Републички завод за урбанизам и
пројектовање Титоград, Титоград 1987. године. стр 91.
12
Стамбена архитектура овог подручја представљена је тзв. "дурмиторским" кућама,
тј. дводјелним динарским брвнарама правоугаоне основе постављене управно на нагиб
терена, препознатљиве по подрумској полуетажи "изби" или "магази" насталој
подзиђивањем предњег дијела куће. Традиционална архитектура ових предјела препознатљива је по камену и дрвету, као основном материјалу зидова и кровног покривача;
најмаркантнији типолошки елеменат брвнаре је високи четвороводни кров, који се својим
обликом приближава облику издужене пирамиде. Љетњи сточарски станови – катуни,
грађени су у форми колиба са ниским зидовима од камена и двоводним кровом од облица,
покривеним сламом или цијепаном даском.
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приземљу имају локале. Зграда основне школе у Плужинама је
релативно нов и квалитетан објекат који располаже са 10 учионица
(874м2 учионичког простора), фискултурном салом од 290м2, 3 кабинета
и библиотеком са 9.500 књига. Основна и средња школа у насељу
Плужине дијеле исти објекат (основна школа прије подне а средња
поподне). Културне активности у општини Плужине креира Дом
културе чије је седиште у општинском центру. Објекат Дома културе
има 720м2 грађевинске површине и поливалентног је садржаја. У склопу
објекта се налази, биоскопска сала са 200 седишта, библиотека са око
100 корисника која располаже са књижним фондом од 5.000 књига, ТВ
салон и бифе.
Кружна саобраћајница, коју у Плужинама треба да гради Електропривреда Црне Горе (ЕПЦГ) по основу извршења обавеза према тој
општини због потапања насеља ради израдње ХЕ „Пива“. Према уговору између Општине и ЕПЦГ кружна саобраћајница ће коштати око 4,5
милиона еура. Градња кружне саобраћајница у Плужинама планирана
од поодавно, али пошто Општина и ЕПЦГ нијесу могле да усагласе уговор о извршењу обавеза, пројекат није могао бити реализован. Уговор
су двије заинтересоване стране потписале прије двије године, а заобилазница је само један у низу пројеката које ће ЕПЦГ у тој поддурмиторској општини да финансира до краја 2014. године. Мишљење је дао и
Савјет за развој и заштиту локалне самоуправе који сматра да је тај пројекат кључни у општини, те да ће допринијети стварању услова за дугорочни плански развој насеља па је због тога његова градња и неопходна.
Ријешиће се горући проблем канализационе мреже, одвођења површинских вода, створити услови за изградњу нових стамбених и пословних
објеката, проблем паркирања, одвијања колског, бициклистичког и пјешачког саобраћаја, ублажити еколошки проблеми и створити бољи
услови за развој туризма, наведено је између осталог у мишљењу Савјета.
У Плужинама се око 93% становништва снабдијева водом преко
градског водовода, док свега 16,8% сеоског становништва, користи воду
из водовода (јавног или сопственог). Од становништва Општине, које се
снабдијева индивидуално, највећи дио (око 55%) је присиљен да своје
потребе за водом подмирује прикупљањем воде у бистијернама, 30%
узима воду са извора, а остатак, 15%, подземну воду из бунара.
Плужине се снабдијевају водом из извора Сутулије. Минимална
издашност извора износи Qмин=50-60 л/с. На основу основних
показатеља физичко-хемијских својстава припада маломинерализованим водама, хидрокарбонатне класе калцијске групе. Процијењене
испоручене количине воде (према ПДСВ Црне Горе) износе у данима
максималне потрошње око 18 л/с.
Данашње Плужине имају мало комплексних урбанистичких
проблема који су општа карактеристика и заједнички именитељ свим
нашим градовима. Међутим, постоје проблеми који су последица
специфичног и јединственог урбаног развоја. Насеље Плужине грађено
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је по законима савремених, мада недосљедно спроведених урбанистичких концепција са вишеспратним и импозантним зградама сазиданим од
бетона и цигле, које се по правилу налазе на малим растојањима и уносе
више несклад него освјежавајућу хармонију у физиономију овога
насеља. Хомогеност и равномјерност урбанистичке слике као последица
планирања у досадашњој изградњи долази до изражаја у центру града
мада су и средишне улице истовремено дјелови регионалних саобраћајница. И овдје, као и другдје, у сличним приликама настао је мањи број
кућа, свака на својој парцели, не водећи рачуна о укупној слици, па ни о
могућности извођења комуналних уређаја. То само по себи подразумијева одређене проблеме у доношењу и спровођењу урбанистичких
планова.13
Слаб микроположај Плужина, тј. његова рељефна затвореност,
због чега се добија утисак као да је у "рупи", посебно наглашава
амфитеатрална брдска затвореност града. Због положаја града околна
брда дјелују недовољно атрактивно. Неповољна околност Плужина, и
на њиховом садашњем мјесту, јесте у томе што се град није развио на
десној, сунчанијој страни језера. Слаб избор топографског смјештаја
деградирао је опште повољне услове на степен мање вриједности. То је
удаљеност града од привредно саобраћајних центара у окружењу, не
најбољи смјештај у "ружи вјетрова", слабија грађевинска земљишта,
слабије геолошке и хидролошке вриједности локације, као и амфитеатрално пружање брдског рељефа у само урбано ткиво. Утврђивање
ових узајамних односа положаја постојећег стања развоја града необично је важно за даље правилно урбанистичко и просторно комплетирање града.
Језеро и природне оригиналности у топографској слици града
довели су до тога да Плужине имају оригиналне и карактеристичне
компоненте локалне природне средине које су многим градовима
омогућиле да добију своју карактеристичност, физиономију и изглед.

13

Обнова града или урбана обнова представља дио укупног процеса побољшања услова
живота и рада у градовима. Процес обнове укључује бројне активности као што су
модернизаcија одржавање и оправке грађевинског фонда и инфраструктурних објеката и
инсталација, унапређење животне средине у градовима и насељима, побољшање рада
комерцијалних и социјалних услуга, унапређење рада саобраћајних мрежа и транспортних
средстава и заштита архитектонског и културног наслеђа. Свака имовина застарева. У
свакодневним процесима застаревање се може одвијати кроз поступно губљење
ефикасности и вриједности дате имовине кроз њено коришћење по систему wear and tear.
Одређено застаревање грађевинског фонда може настати као последица времена и појаве
нових технолошки и функcионално савршених зграда и инсталација. Власници су обично
компезирани кроз одржавање и побољшање. Проблем једино настаје уколико се појаве неке
непредвидиве околности које ремете регуларне процесе. У таквим случајевима обнова може
изискивати посебне напоре да би се повратила вриједност и способност имовине,што је
често нерантабилно, те је боље набавити ново основно средство.
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3. Просторно туристички аспекат
У Плужинама захваљујући настанку језера и увећавању мотивских садржаја туристичке понуде и испољеним захтјевима туристичке
тражње могу су афирмисати различити видови туризма. То су: екскурзивни туризам, здравствено-љечилишни, сеоски туризам, ловни и риболовни туризам, планинарење, љетни туризам и најзначајнији зимскоспортски туризам.
Изградњом централног пристаништа у Плужинама на мјесту
Росуље, као и мањих пристаништа у Мратињу, те мресилишта на ушћу
Врбнице у Пивско језеро и код Пивског манастира, омогућила би се
приступачност обалама језера. Језеро се тада неће јављати као фактор
дезинтеграције, већ као чинилац интеграције простора. Оно, дакле,
представља нов елеменат географске средине, у којој кањонске стране
Пиве, Комарнице и Врбнице представљају језерско приобаље. То
приобаље треба адекватно санирати, а поједине дјелове опремити
одговарајућим садржајима. Рецимо, појас од ђачког и ловачког дома,
као и онај који се развија уз саобраћајницу Плужине-Гацко, на дужини
од 1,5 км, ваља, уз скромне инвестиционе захвате учинити знатно
садржајнијим и квалитетнијим. Ту би, прије свега, своје мјесто морале
да нађу плаже, које имају велики значај за ову мотивску јединицу.
Њихова ширина одређивала би се на основу ±3 м просјечног одступања
воде језера у току љетње сезоне. При томе треба истаћи да се на оваквој
врсти хидрографских објеката плаже могу организовати како на
сплавовима, тако и на платформама.
Уз то, велики комплекс воћњака који се налази у близини
Ловачког и Ђачког дома, треба преуредити у биогеографски комплекс,
који би посједовао садржаје интересантне за рекреативну функцију
туризма. Та функција би посебно дошла до изражаја кроз одговарајуће
садржаје на води као веслање, једрење, кајакирање, спортски риболов
итд.
На обалама језера одржава се и културна манифестација "Пјесничка ријеч на извору Пиве". Њу би могле пратити још неке спортскорекреативне и културне манифестације, као на примјер "Трофеј Пивског
језера", "Пива фестум" и сл. Са њима би се, уосталом, ваљано обогатио
културни садржај туристичке понуде у пивском туристичко-географском подручју.
Средина у којој ништа не штрчи и не одвија се посебно од осталих
елемената природе и делимично стилизованих антропогених објеката
дјелује освјежавајуће на човека. Рекреација у таквој средини позната је
под називом ландшафтна терапија. Пивско језеро је велика развојана и
туристичка шанса овога краја. Расположиви природни потенцијали
указују на неупоредиво веће могућности туристичког развоја, под
условом да се ти потенцијали организују и операционализују као
бројнији и разноврснији мотиви по узору на свјетске туристичке
трендове и стандарде, уз неопходни развој туристичке инфраструктуре.
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Атракција коју представља сам простор је највећи адут у могућем
развоју, али треба размишљати и о активностима које ће привући
различиту клијентелу као што су: џип сафари; мото крос; ски-до сафари
са скијерингом, рафтинг на брзим рекама, јахање и слично. Све ове
активности су врло атрактивне и све више тражене на европском
тржишту, а значајно маркетиншки могу доприњети промоцији подручја.
Туризам није развијен у толикој мјери, да би становништву овог краја
доносио приход. Наведене појединости, и многе друге, чине да се овај
крај, успиње ка врху, афирмисаних туристичких цјелина.

Закључак
1. Данашње Плужине су својеврстан изложбени простор достигнућа
и могућности оновремене југословенске архитектуре. Оне су у
урбанистичком смислу покушај укрштања, мирења, налажења
мјере, равнотеже природних и урбаних елемента. Стамбене јединице конструисане су у облику градског блока, а улице и трг чине
основну супстаницу града и онај фини урбани фон, амбијент и
основну атмосферу града.
2. Изградњом централног пристаништа у Плужинама на мјесту
Росуље, као и мањих пристаништа у Мратињу, те мресилишта на
ушћу Врбнице у Пивско језеро и код Пивског манастира, омогућила би се приступачност обалама језера.
3. Плужине ће се развијати као општински центар са вишим
квалитетом урбаних функција општинског значаја. Поред даљег
оснаживања терцијарних дјелатности у сектору туризма, јачаће
функције Плужина као центра услужних дјелатности, здравства,
образовања, културних, банкарских и информатичких дјелатности. Апсолутни приоритет у наредном планском периоду имаће
уређење обале Пивског језера у туристичко-рекреативне сврхе и
изградња нове урбане зоне Плужина. Привредно-економски развој
Плужина и повећање БДП-а по глави становника највише ће бити
завистан од остварених прихода туристичких активности, уз забрану лоцирања нових индустријских и прерађивачких капацитета
који би проузроковали деградацију животне средине.
4. У Плужинама захваљујући настанку језера и увећавању мотивских садржаја туристичке понуде и испољеним захтјевима
туристичке тражње могу су афирмисати различити видови
туризма. То су: екскурзивни туризам, здравствено-љечилишни, сеоски туризам, ловни и риболивни туризам, планинарење, љетни
туризам и најзначајнији зимско-спортски туризам.
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Плужине просторно урбани развој
Абстракт
Простор Пиве налази се у сјеверозападном дијелу Црне Горе,
између Пиве, Таре и Комарнице с једне, и Дурмитора (2.522м), Маглића
(2.368м), Волујака (2.294м), Лебршника (1.859м), Голије (1.954м) и
Војника (1.997м) с друге. Послије Другог свјетског рата Плужине су
постале административни центар Пиве. У њима је изграђено више
административних, просвјетних и здравствених и 60 стамбених зграда.
У њима је, према попису 1961. године живјело 474 становника. У
протеклом периоду једино је у Плужинама густина насељености
порасла са 32 ст/км² у 1953. години на 184 ст/км² у 2003. години, да би у
2011. години опала на 167 ст/км². У Плужинама захваљујући настанку
језера и увећавању мотивских садржаја туристичке понуде и испољеним
захтјевима туристичке тражње могу су афирмисати различити видови
туризма. То су: екскурзивни туризам, здравствено-љечилишни, сеоски
туризам, ловни и риболивни туризам, планинарење, љетни туризам и
најзначајнији зимско-спортски туризам. На обалама језера одржава се и
културна манифестација "Пјесничка ријеч на извору Пиве". Њу би могле
пратити још неке спортско рекреативне и културне манифестације, као
на примјер "Трофеј Пивског језера","Пива фестум" и сл. Са њима би се,
уосталом, ваљано обогатио културни садржај туристичке понуде у
Пивском туристичко-географском подручју.
Кључне ријечи: простор, град, туризам, заштита
Мирослав Додеровић
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ТОПОНИМИ У КАЊОНУ ТАРЕ КАО ВИД
ЊЕНОГ ОЧОВЈЕЧЕЊА

На почетку овог мог излагања наводим три топонима за која
вјерујем да сви ви знате: Ђавоље Лази, Љутица и Манита Врела. Ђавоље
Лази су један чудесан локалитет на самом улазу у кањон Таре, гдје се
Тара у дужини 50-ак метара, стијешњена вертикалним литицама, сужава
на свега 2-3 метара, а на једном дијелу се увлачи под литицу и испадне
да је васцијеле нестане попут понорнице што нестане, док снажне
подводне струје, које као да се стварају од неких моћних пумпи испод
литице, врте ту огромну масу воде укруг, раздвајајући је на више
матица. За тај чудесан, невјероватан и опасан, просто збуњујући и
упозоравајући детаљ народ је смислио адекватан назив - Ђавоље Лази.
Назив који у нама изазива неки страх, језу, посебну опомену јер се ради
о нечему са чим се не може надгорњавати, што се не може савладати јер
надилази људску снагу и памет нити се може до његових основа
допријети својим ипак ограниченим чулима. Назив који народ везује за
све оно што га чини подређеним и што га плаши. Истовремено, назив
који се пројицира у сам људски живот исказан је екпресивним језиком
који никога не оставља равнодушним.
Други топоним је везан за изузетан извор, снаге читаве једне
ријеке, који се непосредно уз Тару изненађујућом снагом и количином
воде од чак 20 кубних метара у секунди излива из вертикалних литица
њеног кањона и која се у свом току дугачком свега 150 метара, сва
претворена у пјену, у бјелину, улива у Тару, у њу урања, скоро је цијелу
пресијецајући. Задивљен том снагом, необичношћу, изненађен њеном
конфигурацијом, али и краткоћом њеног тока који дјелује као природна
експлозија која неким чудом бескрајно траје, односно узастопно се
дешава, народ је и њој смислио посебан и веома експресиван,
истовремено ољуђен, очовјечен назив – Љутица. Није то Бијела ријека,
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Сребрна, Пјенушава, она је Љутица, ријека која изражава неку срџбу,
наглост, журбу, жудњу, дакле, све оно што је људско и њима својствено.
У доњем дијелу тока Таре испод Брштановице с десне обале Таре,
неких педесетак метара од ње, налазе се Манита Врела. Име су добила
по свом необичном цикличном настајању и нестајању. Наиме, изненада
из утробе земље на раличитим мјестима нахрупи огромна вода и то
невиђеном снагом, претварајући се у низ пјенушавих бразда и у виду
слапова се сливају пут Таре. Све то траје неко вријеме, чију дужину је
немогуће предвидјети, да би у неком моменту све наједном престало,
сва та силна вода као да се у утроби земље закључа и умјесто
пјенушавих бразда изненада почне да зјапи црно корито без капи воде.
И тако до неке сљедеће прилике која се не може предвидјети. Људи су,
изненађени, збуњени, а и уплашени дјеловањем неких застрашујућих
механизама у земљи, ова врела назвали Манита Врела, дајући им
карактеризацију нечега што је својствено човјековом понашању када се
из неких разлога у њему разбије природан тока свијести.
Од правремена до данас људи су у свом бивствовању превасходно
били везани за ријеке као жиле куцавице свог живота који су они
покушавали, у складу са природним окружењем, да организују,
прилагоде и тако га учине подношљивим. Ако се и данас погледа карта
свијета и људских насеобина кроз историју, прва насеља а доцније и
градови, па и они највећи, ницали су поред мора и на ријекама. Па и кад
су у питању мора, онда су под обавезно то били локалитети гдје се
ријеке уливају у језеро, море или океан, јер без питке воде ни море није
било погодно за живот. Археолошка налазишта као и историјски подаци
јасно упућују на ту пупчану везу људи и ријека. И то је нормално јер су
ријеке и саме по себи и својим плодним обалама биле извориште
живота, али и комуникацијски, климатски и сваки други предуслов за
организовани и иоле развијенији начин живота. Ради се, прије свега, о
великим и већим ријекама. Али исто тако, кад се ради о унутрашњости
копна, ради се и о мањим ријекама, њиховим долинама, пролазима и
прелазима, које су у постојећој констелацији географских елемената
нудиле лакшу комуникацију, климатске и уопште безбједоносне
предности. И онда није чудо што су насеља ницала уз ријеке. Упућен на
њих, за њих везан својим животом, човјек је сам себе, свој живот у
цјелокупном свом сложеном значењу и изразу, пренио на њих,
опкорачио их не само својим здањима него и својим животом, уплићући
га у њихов ток, уз њихов простор и, с друге стране, уплићући саму
ријеку, сваки њен метар, у сопствени живот. И тако, у тој интеракцији,
сачинио једну невиђену симбиозу која траје од постања, која се само
историјски мијења, зависно од епохе, од народа који обитава на њеним
обалама, од помјерања граница и локације насеља. Видови организације
живота су се кроз миленијуме и вјекове мијењали да би у једном све
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остало исто – а то је та нераскидива, пупчана веза човјека и ријеке. И
онда није никакво чудо да су ријеке, од почетка до краја, њихова свака
стопа просто насељене, окићене најразличитијим називима, топонимима.
Али јесте чудо, и јесте повод за невиђену знатижељу, упитаност,
кад се ради о оним ријекама или дјеловима рјечног тока које су самом
својом природом, конфигурацијом, ускраћивале људима могућност
блиског суживота, тог узајамног срастања и прожимања. Ради се о
ријекама које су својим геоморфолошким немогућностима, својим
географским одређењем, ускраћивале могућност узајамне симбиозе,
блиске интеракције, којима оне непосредно свакодневно, локацијски
свим својим ресурсима урастају у само биће живота, и људи своје
животе прилагођавају њима и њиховим особеностима. Такве ријеке на
неки начин постају (и остају) безљудне, мада су истовремено чудесна
природа људи и њихова невиђена виталност утицали да је мало таквих
ријека, или њихових дјелова, које су остављене ван људског контекста,
директног или индиректног, сам им тим заиста безљудним. Ту се, прије
свега, мисли на клисуре, кланце, скоро и за сам поглед а камоли живот
немогуће обале. Како се на просторима Балкана, и поред изразито
сложеног рељефа, ипак ради о веома малом броју таквих ријека,
односно о нешто дужим или краћим дјеловима њиховог тока, то ипак
скоро да и нема ријеке која је, тако да кажемо, сасвим обезљуђена,
дакле,нема ријеке која је избјегла очовјечење као вид узајамне везе
човјека и ријеке.
Свакако да то није избјегла ни ријека која је предмет овог нашег
интересовања – Тара. Баш због специфичности њеног тока дугог 158 км
и конфигурације терена кроз који протиче. Ради о ријеци која је по
многим својим особинама, по свом кањону, дужини и висини тог
кањона, по својој снази и количини воде, али и природном паду, по
својим стрмим и стјеновитим обалама, и, надасве, каменитом кориту,
што јој даје посебну снагу и особеност. Тара је специфична у односу на
друге ријеке и по високом квалитету њене воде, прозирности,
промјењивости облика њеног корита јер се скоро запањујуће мијења
геоморфолошки амбијент њеног тока, а све то захваљујући одређеном
макро и микроклиматском простору који је миленијумима био затворен,
изолован. Све то је, опет, омогућило и специфичност и богатство њене
флоре и фауне. Али још је у нечему Тара специфична, друкчија у
односу на све познате ријеке – у дужини свог тока који је био немогућ
за настањивање људи, значи за организацију људског живота у њему,
подразумијевајући насеља на њеним обалама. Наравно да мислимо на
њен 80 км дугачки кањон који спада у ред најдужих, а послије Колорада
и највиши кањон на свијету, са изузетно стрмим обалама које се
претварају у један дугачки низ литица високих неколико стотина
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метара, чиме је не само онемогућено настањивање него уопште физички
приступ људи Тари. И онда још једна специфичност, својствена само
Тари. Друге ријеке су, углавном, плаховите, дивље и неприступачне у
свом изворишном, и, уопште, горњем току, док су у доњем питомије,
приступачније и дарежљивије. Код Таре је обратно: њен горњи ток
карактерише релативна питомост и ње као ријеке и њених обала, док јој
се средишњи и доњи дио претворио у скоро недоступни кањон. Изузев
на само исходишњем дијелу, када се на Шћепан Пољу састаје са Пивом
и гради Дрину. Значи, Тара је у том свом кањону, што значи преко 65%
њеног тока обезљуђена, изузев на три мјеста: Будечевица, Левери и
Тепца, што дође као предах или варка у тој њеној вјечној игри са
човјеком.
Но, то никако није значило да су људи били далеко од Таре и да је
Тара била далеко од људи, поготову не то да Тара није била, сва колико
је има, и у цјелокупном њеном току провокација и изазов и да Тара није
на један чудан, често тешко објашњив начин ушла у живот и у њему се
оживотворила, очовјечила, па чак кад је и кањон у питању, и то више
него многе друге ријеке на којима је цијелим њиховим током бујао
живот. Можда баш и зато и из тих разлога што је била тако недоступна
и опасна, самим тим изазовна, тајновита. Из тих разлога је човјек улагао
невиђену енергију и машту да је што више очовјечи, хуманизује, и на
тај начин побиједи, ако не својим присуством, оно топономастиком и
легендама којима је цијелу, видљивом и невидљивом, опасном и мање
опасном (јер безопасно кад је у питању Тара не постоји), доступном и
недоступном њима населио. Тамо гдје није могао човјек, он је својом
маштом населио вилама, воденим витезовима и крилатим коњима,
ђаволима и другим неманима.
И док се на другим ријекама, нормалним тако да кажемо, и није
постављало питање обавезне топонимије, с Таром то није било тако, из
најмање два разлога. Први је да је овим првим ријекама непотребно
било да буду окићене безбројем топонима јер равничарске ријеке, а о
таквима је заправо ријеч, километрима и десетинама километара
крајолик се скоро не мијења (изузев ако се не ради о прелазима,
мостовима или насељима) тако да је непотребно ново именовање јер се
скоро ни у чему не мијења амбијент. С Таром то није тако. Сваки нови
дио, а обично се ради о пар метара, је друкчији, и топографијом и
коритом, ширином, дубином, буком, брзаком, литицом, каменом
избочином у кориту, шумовитом дијелу обале, или опруженом луком
поред ње, извором, потоком, рјечицом, савладивошћу и несавладивошћу, допадљивошћу или застрашивошћу. Негдје се Тара претвара у
низ узастопних брзака, негдје у миран лиман, негдје у дубоки,
несагледиви вир, негдје у страшне, грмеће букове, у пријатне газове,
негдје је обала опточена суровим камењем, негдје шумом, негдје
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засвођена несагледивим литицама, глатким као длан, негдје обасута
боровима а негдје они опстају у чудном, скоро немогућем положају а
негдје се разастру мање или веће луке као посљедица њеног вјековног
преобликовања свог корита. И све се то морало именовати да се зна, да
се не лута и не промаши јер, кад је Тара у питању, метри су важни,
промаши ли се и метар, све може попримити фаталан исход. А кад се
онда томе дода потреба именовања локалитета из неких људских
догађања, која су обично била трагична, узнемиравајућа и опомињућа,
онда ето нових разлога за нове топониме и именовања. И тако из године
у годину, из вијека у вијек, из миленијума у миленијум.
И други је разлог, кад је у питању бројност топонима у кањону
Таре, чисто људска сујета. Пођимо од свима знаног примјера са којим
ћемо се, вјерујем, сви сложити. Ако се ради о жени до које се равно
долази, до које је лако допријети, освојити је, онда се за том женом и не
жуди, не машта, никога не наводи на напор освајања. Ако је она, пак,
недоступна, неосвојива или тешко освојива, машта се распаљује до
невиђених размјера, енергија освајања се умножава, а да би се то
постигло некад се праве праве мале стратегије њеног освајања. Тако је и
са ријекама. Ако ријеци можеш прићи гдје можеш и кад хоћеш, онда
она, била лијепа или не, а свака је ријека на свој начин лијепа, не
изазива ту врсту маште и енергије за освајањем, упознавањем. Ако се
ради о ријеци каква је Тара, недоступној, неосвојивој, опасној и
изазовној, онда машта експлодира, онда енергија за њено упознавање и
освајање добија елементарне размјере а задовољство оствареним,
дјелимичним или потпуним се излива сликовитим описима у којима се
јавља потреба именовања, лоцирања тог подухвата. То, та жеља да се
открије непознато, да се види невиђено, да се именује различито,
учинило је да Тара буде толико именована, буде цијелим својим током,
што је само наизглед парадокс, а посебно током тог тако
неприступачног кањона (данашњим средствима којима човјек
располаже то наравно није тако, али то не значи да све постаје
једноставно). И није то именовање у обрнутој сразмјери са
недоступношћу. Човјек је и оне дјелове кањона, свеједно што су њим
прошли само ријетки, упорно именовао и тиме задовољавао својој
сујети и неком свом инату са тим опасним, изазовним и сакривеним
простором. Кад би неки педантан биљежник забиљежио све топониме
неке велике ријеке (или више њих ради поузданости оцјене) и топониме
везане само за кањон Таре, па упоредио са њиховом дужином, зачудио
би се колика је несразмјера у броју и различитости топонима. Наравно,
у корист Таре. Посебна је прича кад су у питању тзв. очовјечени
топоними, топоними којима се на њих преноси сопствени живот са свим
својим састојцима. И онда се намеће, и то само на основу топонима, да
су топоними Таре заправо само срце живота или, још прецизиније, да су
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они човјеково пројицирање у њима, једна огромна и специфична
поетска, експресивна, дакле посебна, идентификација.
Тако су топоними настали у том рвању Таре и човјека. Сваки
детаљ Таре је насељен топонимима, именован је сваки њен бук, вир,
брзак, газ, плоча, сваки крш и свака литица која се над њом наднијела,
свака Лука која је уз њу легла, узвишење, поток, свака пећина, водопад.
И други који су се бавили Таром то су осјетили, то топонимско
очовјечење Таре, њеног кањона. Па чак и научници, природњаци и они
који су истраживачки и пјеснички приступали Тари, нису могли
одољети тој топонимској необичности, заводљивости и разноврсности,
то очовјечење кроз њих. Тако географ Владимир Блашковић својим
описом Таре у једном тренутку са чисто географског плана, прелази на
тај персонизовани, дакле очовјечени план:...”и дивећи се свему томе,
томе природном чуду, стичем дојам да су неке невидљиве џиновске
руке намјерице четири пута тешко загребле и дубоко зарезале у ту
камениту и тврду подину, створивши тако четири големе провалије као
свесилни мементо величине, снаге, недостиживости и бескрајности
Природе. А валовита пивска висораван намрешкала и заталасала између
тих кањонских бразда...” 1
Непознати записничар је, исто тако, очовјечио кањон Таре:
“Кањон Таре је као жена – леп али пун замки... Једна страна се
стрмоглаво руши у воду а друга се под јаким нагибом диже као врат
усплахиреног коња.”
Михаило Лалић каже: “Приближавали су се Тари и слушали како
та брза хладна вода не жубори него мукло звони – као да вуче и преврће
неке тешке старе лонце.”
Код Драгише Маџгаља се Тара с “ђаволима јагми око душе младе
утопљенице”, а код Маријана Миљића “љубав извире заједно с Таром”
док Вјери Бојанић “зелена Тара збори зелено”. Код Мироја Вуковића је
Тара “ријека само по називу и облику”, у свему другом је очовјечена јер
се јавља за Ријеч и јер је “ријешила да изађе из стања шутње и уђе у
простор Говора”. Она се код њега “рве са толиким изазовима”, бори се
“трајно и без предаха”.
Тара код Божидара Живковића Xигија надолази од његове сузе,
код Јанка Ђоновића је “вјечна пркосница” а код Јунуза Међедовића
Тара тече “као живот наш“. За Божа Булатовића она је “невјерница” која
је “дошла овако ко зна кад” и “отјерала тишину”. А Црногорац руском
истраживачу Коваљеском говори да се на Кому настанила дивна вила.
1

Др Владимир Блашковић: “Велика Љубишња”, Загреб, 1933., “Тара”, Подгорица, 2011,
стр. 222
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За књижевне критичаре се имена, топоними Таре јасно
разоткривају својим очовјеченим, ољуђеним значењем. Тако др Милош
Ковачевић каже: “Сама семантика имена тих локалитета, колико год
говори о њима самима, толико говори и о Тарином животу “просторном
животу” и њеној “сарадњи” са сусједима. Симболика наслова, чини се,
још више говори о наравима Таре и њених вјечитих свједока. Као да ти
свједоци Тари не дозвољавају да буде попут осталих ријека, да
заборавља – и добро и зло кроз које је пролазила и које је упознала.” И
даље: “Без Човјека Тара не би била оно што јесте... Зато је, мада
“времен”, човјек најбитније обижежје њеног ванвременог и свевременог
живота.”2
Др Мићо Цвијетић каже да топографија Таре у својој основи
“носи ознаке, семантику и звук људских гласова, опоре борбе за живот а
прича о њима најчешће је везана за некадашњи опасни и изазовни посао
трифтара, оних храбрих људи који су спуштали балване низ плаховите
букове Таре” 3
Драгица Ивановић каже да “топоними Тариног кањона
представљају поетску азбуку” и даље: Већ сами називи као да прете у
једном или нуде утеху у другом случају” 4
Богић Ракочевић: “Отуда важну улогу и значење у овом роману
имају топоними. Не само као стари језички слојеви него као елементи
скицирања и карактеризације митологизоване прошлости у којојх је
најљепше што се замисли и измашта” 5
Исак Калпачина за топониме кањона Таре каже: “О томе говоре и
многобројни топоними, који нису настајали само по природним
карактеристикама већ и по догађајима, личностима, легендама... У више
њих човјек је удахнуо и дашак своје душе и стога су изузетно сликовити
и значењски богати: Црна Пода, Црна Врела, Манита Врела, Ђавоље
Лази, Љутица, Невиђено, Орлина...Соколовина.” 6
Др Драгомир Кићовић. иначе географ каже: “Неки називи су
настали на основу природних карактеристика, неки по легендама, неки
по догађајима и личностима” 7
Ја овдје нећу о топонимима географског или природног поријекла,
а и таквих је веома много, хоћу о онима који су произашли из душе
2

Др Милош Ковачевић: Чудесна ријека у љепоти језика, “Ја-Тара”, Подгорица, 2011, стр.
166
3
Др Мићо Цвијетић: Полифона метафора живота, “Ја-Тара”, Подгорица 2011, стр. 176
4
5

Мр Драгица Ивановић: Живот воде, Књижевне новине, август-септембар 2011.

Богић Ракочевић:
Исак Калпачина
7
Др Драгомир Кићовић: “Тара у љепоти језика”, Стаза до загонетног неба, Подгорица, 2012
6
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човјекове и везани за његов живот. Дакле, о онима које је сам човјек
собом очовјечио, означио својим животом. То очовјечење Таре траје од
памтивијека, отако се човјек појавио над њеним кањоном, уз њега и у
њему. Имају многа мјеста, многе тачке Тариног тока и кањона по
неколико имена, настала у различитим временима, али има и оних који
су настали у приближно истом времену, зависно од тога ко је и којим
поводом именовао неки локалитет. И као што свака дјевојка воли да се
кити и кинђури, па ће се тешко наћи да нека скине са себе вишак накита
тако да на истом прсту носи и по неколика прстена, тако и Тара носи
своје умножене топониме. ниједног се не одриче, То понекад збуњује
људе, попут топонима Црна или Мушова Врела, или Млински Поток и
Грубачки Поток, али свеједно, они на неки начин истрајавају, и у
памћењу се преносе.
Ако би се гледало вријеме настанка топонима, онда се види да
њихово поријекло сеже до праисторије, памтећи и стару еру са
истрајним топонимима попут “Грчко Гробље” како се назива неколико
локалитета у кањону Таре као што је у Леверима, Тепцима, Ликића
Долу, Бабином Брду и Ђепалу. Интересантно је да су то локалитети на
којима и данас у кањону Таре опстаје живот, што значи да се и у старој
ери на овим локалитетима заснивао живот. Памти се бронзано доба из
другог миленијума старе ере чије су ископине пронађене, али и римско
доба и Митрина Табла, њиховог божанства, што се потврдило археолошким ископавањем на Леверима гдје је плитак газ на Тари
омогућавао безбједан прелаз и преко ког је водио римски пут од
Приморја, Шћепан Поља и Пивске планине да би се ту гранао пут
Пирлитора и Пљеваља и даље у унутрашњост Балкана, а ту се налазе и
остаци моста из римског периода из 1. вијека те римска Градина. На
Жугића Гувну у Леверима пронађени су керамика, остаци кремирања
покојника из времена Аутаријата, чак и гроб богате жене, окићене
драгоцјеним фибулама и апликацијама од бронзе, а о пасу јој је висио
мали гвоздени нож, што је био дио обавезне женске ношње Аутаријата.
И у средњем вијеку је био активан овај трговачки путни правац па је
изнад Левера ојачао средњовјековни град Пирлитор о коме, и њеном
господару војводи Момчилу, живе бројне легенде, поред већ познате
пјесме Женидба Вукашина краља. На Жугића Луци се налази камена
плоча из средњег вијека на којој је уклесан лик ловца, који држи
уперено копље у кошуту, и три пса у трку.
Претпоставља се да је по тим Аутаријатим Тара добила име, значи
још у времену старе ере, али има друга претпоставки, која се с великом
вјеродостојношћу може прихватити, а то је да је Тара добила име по
келтској ријечи Тара, што значи прозирна, бистра вода. Ако се зна да су
Келти кумовали и неким другим ријекама на овим просторима попут
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Мораче, Мораве и Дунава, онда је могуће да је од њих и потекло име
Тара.
И турско доба је овдје оставило трага по остацима грађевина,
називима локалитета какав је Шејтан Кула која је служила као тврђава
за контролисање трговачког прелаза на Тари и спречавање повезивања
хајдучких група. По легенди, у тврђави су стражари мистериозно
дављени а да никакве истраге нису помогле да се открије узрок томе. У
народу се ширио глас да су у то уплетене нечастиве силе, шејтани. А
онда је једне олујне ноћи, уз страховиту ватру и експлозију, тврђава
одлетјела у ваздух. Послије тога су Турци напустили утврђење и никад
му се нису вратили. Опет очовјечени топоним произашао из легенде,
односно из самог живота људи у кањону Таре. Турског поријекла је и
топоним Узлуп, устава, гдје се све до скоријег времена вјештачком
уставом задржавала грађа, а уједно је ту био и каравански прелаз што
потврђују остаци устава из различитог периода.
Али нико у кањонском дијелу Таре није посијао толико топонима
као трифтари. Сасвим с разлогом. Јер, нико није, тако да кажемо, Тару
савладао, с њом друговао и детаљно је упознао у њеном кањонском
току, сваку њену стопу, кланац, литицу, бук, километарски непроходне
обале чије литице сежу преко хиљаду метара, све до оних чудесних
1300 м. Ако се Тара у цјелокупном свом постојању рвала и рве с
каменом, с литицама, што ће трајати док постоје и Тара и камен, онда су
се трифтари најистрајније, најупорније и најуспјешније рвали са Таром
и њеним кањоном. Ко су трифтари? То занимање је такорећи новијег
времена, мада није искључено да они нису постојали и у римско и
средњевјековно доба с обзиром на њихово присуство на овим
просторима и с обзиром да су итекако експлоатисали овдашње ресурсе шуму и руде. Како су планине које уоквирују Тару, све од Дурмитора,
Љубишње, Златног Бора и Пивске планине изузетно богате шумом, а
њихов превоз био једино могућ воденим путем, дакле Таром, то је
сасвим могуће да је тај вид занимања и раније постојао. Али,
ововремени трифт је започео доласком Аустроугарске, настављен у доба
Краљевине Југославије и окончан негдје шездесетих година 20. вијека
након изградње саобраћајница до богатих извора шуме на падинама
поменутих планина. Дакле, трифтари су људи који су сјекли шуму на
тим просторима, спуштали је низ стрме падине кањона Таре и онда ту
огромну грађу возили Таром снагом њеног тока, и даље Дрином до
пилана на Броду код Фоче, у Вишеграду, Зворнику и даље. Тај посао у
једном турнусу је трајао мјесецима, од раног прољећа до касне јесени.
То је веома напоран и опасан посао. Покретање трупаца, посебно када
дође до застоја, посебно је опасно. Њихово тјерање кроз непроходан
кањон пун опасних букова, вирова, коловрата, све је то утицало да
многи од њих страдају. Па ипак, за околно становништво је то била
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скоро једина прилика некакве пристојне зараде. Трифтом су се бавили
људи који су живјели и њеној непосредној близини из Тепаца, Бријега
(Шћепан Поља) и села у Босни дуж тока Дрине, пошто су фирме које су
се бавиле превозом и продајом грађе углавном биле из Босне. Тако су
трифтари били у прилици да најбоље од свих упознају сам кањон Таре.
Како се кањоном на многим мјестима није могло пјешке ићи због
литица које су се спуштале у саму Тару, они су за грађом ишли
сплутинама, сачињеним од балвана, коју су били у стању да низ те
опасне букове возе опет само највјештији. Они би се заустављали само
на мјестима гдје је долазило до застоја, док су у предјелима којима се
могло некако проћи ишли обалом и покретали сваки застали трупац.
Све је то утицало да трифтари не само упознају Тару у њеном кањону,
сваки њен метар, него и на потребу да се он именује. Отуда
најразличитија имена која довољно јасно упућују на саме трифтаре,
посебно непосредно уз ток Таре. Како су многи трифтари, како рекосмо,
страдали на том опасном послу који је само у једном превозу грађе
трајао по више мјесеци, то су они и сахрањивани на њеним обалама у
самом кањону па су ти локалитети по њима и добијали име. Имена су
давана и по мјестима гдје се најчешће заустављала грађа која је ту
правила набоје, по тјеснацима који су трифтарима загорчавали живот
јер су заустављали грађу, или по спрудовима на које се насукивала грађа
па је требало снагом мишица такорећи са копна помјерити сваки од тих
грдосија дугачких и преко десет метара и дебљих више од метра.
Посебно су били опасни Лазин Камен, Тепачке Плоче, Велики Жањ
изнад Узлупа, Крсманов Камен испод Јасене, Пиљци ниже Газа,
Папраћанска Плоча и Вучегрло испод Папратишта. Отуда називи попут
Лазин Камен, гдје је Тара најужа, свега 4-5 м али и најдубља – преко 12
м, Буљков Камен, Машанов Гроб, Сплавиште, Узлуп, Лаз, Асаново
Раме, Влашка Усов, Обретач, Дебело Јошје, Милића Плоча, Мушова
Врела, Матијина Пошта, Кадузова Пећина, Боровац, Хоџића Главица,
Сиге, Зелени Вир, Ђорбуџак, Обрт, Плави вир, Коловрат, Бијели Бријег,
Варда, Граб, Вражја Пећина, Младишки Бук, Ђенска Лука, Црвене
Стијене, Црни Врх, Велики Жањ, Бабина Греда, итд. Као што се види,
углавном се ради о топонимима везаним за трифт и трифтаре и највећи
број њих носи имена по њима, посебно по онима који на том мјесту
страдали и сахрањени, а и кад не носи, они су очовјечени, дакле у
њихова имена су пројицирани елементи људског живота, попут
Сплавишта, Зеленог Вира, значи и тамо гдје људи не само да не живе
него до њих нису могли ни стопом својом ступити. Бук Варда носи име
фирме у којој су радили, можда и намјерно, с обзиром да је тај бук
опасан а и рад у тој фирми је често завршавао трифтарском смрћу. Бук
Вучегрло (за који се погрешно у скоро свим картама и проспектима
наводи као Чегрло јер локално становништво га именује искључиво као
Вучегрло, а то је најпоузданији топонимски извор), дакле и тај топоним
470

Мироје Вуковић

пројицира нешто што јед крајње очовјечено јер тај изузетно опасни бук
на коме се Тара нагло, сва колико је има, сручује у то усковитлано
гротло, као жртва у вучје раље, из којих нема излаза, поред те
очовјечености назива, гласовним склопом звучи изузетно експресивно и
ново, скоро непоновљиво у топонимији. Или рецимо Дебело Јошје,
мјесто на коме су ноћивали трифтари, гдје је кода, трифтарска кухиња
припремала храну. С обзиром да су по цијели дан трифтари били
изложени немилосрдном пржењу сунца, долазак у ту хладовину од јоха
била је изванредна шанса за њихово расхлађење и освјежење и отуда
овај топоним не говори само о великим јохама него о дубокој, или како
то се у народу каже, дебелој хладовини под окриљем јоха. Топоним
Матијина пошта говори о сталном мјесту, а таквих је још било у кањону
Таре, гдје се успостављала трифтарска стража која је контролисала
проток грађе и која је јављала о свему како би се предузеле одговарајуће
мјере. Коловрати су, а има више таквих топонима, мјеста гдје вода
понире и ствара вртлог, и та су мјеста за трифтаре, сада за рафтере, а
посебно пливаче, изузетно опасна. Топоним Плави Вир се налази у срцу
неприступачног кањона и први су трифтари били у прилици да виде
његову фасцинантност, дубине вира, невјероватне плаве боје воде, и
висину окомитих обала Они су га тако и именовали. Мјесто гдје су с
врха кањона Таре усови до саме Таре све носили пред собом и с
прољећа трифтари налазили велике количине снијега уз саму Тару,
трифтари су прозвали Продрта Усов.
Страдало се у Тари и прије трифтара. На разне начине. Страдало
се и од љепоте, било људске, дјевојачке или момачке, јер је превелика
љепота прије била коб него разлог за срећу, било од саме Таре и њених
опасних букова и вирова, која је и поред опасности магично привлачила
и људе давила, утапала, било да су многе своје љубавне и уопште
животне јаде многи, посебно млади, прекраћивали скоком у Тарине
вирове и букове. По тим трагедијама младих дјевојака и младића многа
мјеста су и добила називе. Исто тако, народна машта и легенда створила
је безброј прича о томе како у дубоким вировима Таре живе
натприродна бића, витезови са крилатим коњима који не могу одољети
несвакидашњој љепоти чобаница које напасају овце и козе на обалама
Таре, па их обрлате и онда се дешава да се од туге за њим скоче у вир да
га пронађу, а према тим легендама ради се о себичним створењима која
немају људску душу. Радисав Машић каже: “У кањон су се настаниле и
бројне легенде, што ријеци даје и мистичан призвук, тим више што
бројни њени букови, стијене, вирови и кланци носе имена људи који су
их на свој начин обиљежили”8. Такав је Камени Кип, Дејвојачки Вир,
Радован Греда, Тројана, Бојана, Камена Љепотица. Да је то тако,
8

Радисав Машић: На промоцији “Тара без граница”, Шћепан Поље, 2011
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навешћемо само неколике легенде. Позната је Легенда о двије
љепотице, сестре близанкиње Бојани и Тројани, које су се заљубиле у
истог младића, Радована, и светроје су своју немогућу љубав окончали
скоком са литица кањона Таре. Као знак народног сјећања остали су
топоними Радован греда, пећина Бојана у којој су дјевојке одмарале
своје стадо коза и стијена Тројана. И Лука уза саму Тару, на коју је
Радован најчешће догонио овце откако је њих упознао и ту их напасао,
прозвана је Радован Лука. Сада је ту камп за сплавове туриста који се
спуштају Таром. Друга легенда је везана за топоним Камена љепотица,
који се налази непосредно испод Пирлитора. Фигура камена заиста
дјелује као да ју је умјетник извајао па изгледа да пред собом видимо
танковиту дјевојку, повезану у бијелу мараму са иглама и плетивом у
рукама. Легенда казује о жени која се са својим стадом коза настанила у
оближњим пећинама. Никога и ништа није имала до тог стада. Често је
Бога молила да јој подари дијете јер је вољела дјецу и јер је била
усамљена. А онда једно вече из вирова Таре дојезди блистави коњаник
на зеленом коњу и пружи јој златну тестију и опет зарони у вирове Таре.
Жена послије роди прекрасну плавооку дјевојку са вилиним лицем и
очима боје Таре. Кад је одрасла, највише је вољела да пјева. Пјевала је
заносно. И док је једном тако с падина Невиђена заносно пјевала, њену
мајку изда стрпљење јер је стално опомињала да престане с пјесмом, а
како је ова није послушала, она је прокуне је: “Кћери моја, престани да
пјеваш, дабогда ми се у камен претворила”. Истог часа се дјевојка у
камен претвори а њене козе у дивокозе. Кад је мајка видјела шта се
десило, избезумљена се бацила у Тару.
Навешћемо још неке легенде које су своје опредмећење нашле у
топономастици кањона Таре.
Двије џиновске стијене близу Жугића Луке зову се Прелаз
Грехова. Људи су туда, према легенди, превозили неко опасно пиће од
кога очи постану крваве као у бијесна пса, а по тијелу искоче красте док
им душа смрди на ђавољи напитак и задах стрвине. Газде ђемије и
њихови ортаци су тиме починили многе грехове. Једне вечери, док су
превозили то пиће, двије стијене су се наједном стропоштале и смрвиле
људе, ђемију и ђавоље пиће у њој. А онда је између стијена потекло
снажно врело које је почистило ту нечистоћу. И данас се вјерује да та
вода кријепи душу и чисти од грехова.
Савина вода је извор у Учју. Према легенди, ишао свети Сава с
неким ђаконом уз врлетне стране Тариног кањона. Ожедњели а нигдје
воде. Кад су прешли у Премћане, сустиже их киша. Они се склоне у
пећину, одакле су гледали како бујице теку поред којих су и даље били
жедни. Онда свети Сава прекрсти штапом и из пећине потекне бистра
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вода те се ту напију а од тада и људи тог краја ту имају питку и бистру
воду.
Топоним Скакавац је добио назив у вријеме Омер-пашиног напада
на Црну Гору. У поразу од Шаранаца Турци су бјежали и скакали низ
литице и то се мјесто зове Скакавац. А у Врановини су, према легенди,
вране неком косцу не само однијеле храну док је спавао него и дијете из
колијевке и то се мјесто отада зове Врановина. А према другој једној
легенди, Ђавоље Лази су добиле име по Турцима Ђемал аге који су ту у
то опасно сужење дошли са Косанице да доскоче хајдуцима и тако их
савладају. Но, хајдуци су прије тога пререзали брвно преко тог гротла и
онда кад ови наишли брвно пукло и сви се подавили у том виру, па
Ђемал ага то мјесто назвао Ђавољим лазима, што значи ђавољим
прелазом. Хоџина Греда је, опет, настала по неком хоџи који се ту
утопио, а Јовичића Сиге по неком Јовичићу који је ту исјекао огромну
шуму и тако се обогатио возећи је низ Тару, док су Баиловића Сиге
добиле име по Баиловићима испод Љубишње који су ту имали своје
млинове и спуштали се, а често и то својом главом плаћали, низ
окомити и веома опасни кањон до саме Таре. И данас ту има остатака
млинова. Да не говоримо о Љубишњи која је према једној легенди
добила назив по Херцегу Стефану који је ту обљубио своју снаху када
су наљ тој планини заноћили сватови. И тако од Невиђена до Свевиђена,
гдје ријека упија боју од лишћа и претвара је у зеленило, од камена у
баршунасту боју, од мјесечине у сребрну, а једино смарагд она сама
ствара. И тако се око Таре и у вези с њом испреда безброј легенди, а
свака је оставила за собом своје име, свој топоним којим се, сваким
понаособ, очовјечује прича о Тари.
И тако су настајали нови и нови топоними, дивни, необични,
опомињући, топоними који изазивају језу, страх, али и подсјећају на
љубав, топоними који су везани за неки догађај који се временски
изгубио у памћењу или претворио у легенде, свеједно, топоними којима
је човјек населио Тару. Сви су они углавном послије изгубили и своје
временско одређење и своју праву конкретизацију. Остала су обиљежја,
топоними, попут оног о граду Пирлитору о чијем настанку још увијек
истрајава легенда која говори да је настао на љубави између витеза који
се звао Момчило и лијепе предводнице вила па му она даровала
крилатог коња Јабучила који може да разговара са својим господаром и
с којим може да јој дође на љубавни састанак тамо гдје људска нога
допријети не може, даровала му и сабљу која има очи и сама сијече
непријатеља. А онда су виле, према легенди опет, из неког разлога
морале отићи с оне стране сунца. Друго је питање да ли се та прича на
неки начин наслања на трагање и самих научника о поријеклу живота на
земљи, гдје итекако истрајавају претпоставке да нам је живот заправо
дошао из космоса. Нису ли, баш према овој нашој тарској легенди, неки
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ванземљаци посијали и развили живот на земљи, а онда, по завршеном
задатку, вратили се с оне стране сунца баш као што је та вила из
народне маште војводе Момчила. Вила је, иначе, у тим легендама био
препун кањон, што и није чудо јер се радило о неприступачном,
тајновитом простору, по љепоти вилама једино равном. Да поменемо
само једно од најљепших језера у кањону Таре, скривено чак и од
погледа са саме Таре, језеро у Ноздрућу, из ког истиче поток који се
неких стотињак метара ниже над самом Таром у безброју млазева слива
у виду чудесне лепезе или какве огромне харфе низ пећину на
Баиловића сигама. Према легенди, у том сакривеном језерцету виле су
се ту уз замамну игру и пјесму купале прије изласка сунца, а онда спрам
првих јутарњих зрака косу сушиле.
Тако се око Таре плела једна невјероватно богата ниска имена,
изазовна, разноврсна по времену настанка, по узроку настанка. тако је
настајала права топонимска збирка. Све то потврђује да је човјек својим
додиром с Таром, својом маштом, историјом, животом, правио ту
лепезу. Понекад је довољно било да човјек само крајичком ока завири у
њедра њеног кањона, у његову разноврсност, а кад ни толико није
могао, онда је својом маштом све то обасуо топонимима без премца.
Војске, војници, сужњи, хајдуци, калуђери, чобанице, витезови, бегови,
обијесне аге, трифтари, покварени трговци, усамљеници, пустињаци,
свеци, дивне виле, разни чудаци, несрећници, водени људи, але,
нечастиве силе, љепотице, силници, богати и сиромашни, ловци и
риболовци – сви су они остављали, кад је у питању топонимија, трагове
за собом у виду имена, сви су они, дио по дио, стопу по стопу,
насељавали, бар именима, топонимима, кањон Таре и тако га до краја
очовјечавали, како није доживјела ниједна друга ријека. Јер, Тара, то су
људи од памтивијека знали, и није била што и нека друга ријека пошто
је она од почетка до краја саздана од љепоте највише категорије, од
изазова, тајанства, од опасности и могућности, све то се рађало, у савезу
или најразноврснијој интеракцији човјека и ријеке са простором око ње,
у виду чудесних, експресивних, маштовитих и непоновљивих имена. И
као да се у томе до краја истрајава. Почиње Ђавољим Лазима, Црним
Подима и Љутицом, погледајте како су бесхрабрујући називи, а
наставља Довољом и Добриловином, нечим што асоцира на
задовољство, богатство и оптимизам, да би се након 80 км завршило
Манитим Врелима, Љутницом, Урвом, Вучегрлом, с једне, и
истовремено Шћепан Пољем и Соко Градом, некадашњим симболом
љепоте и богатства, те Саставцима, Газом, с друге стране, имена која
наводе на сусретања и опет уливају оптимизам.
Ако, опет, покушамо да разврстамо бар неке топониме, оне
очовјечене, онда видимо да су они скоро равноправно распоређени на
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све сегменте кањона, не само корита Таре и непосредне околине већ
читавог простора који се убраја у кањон Таре.
Тако имамо топониме самог корита, тока Таре и њених букова:
Калудра, Бистрица, Ђавоље Лази, Миљић Брод, Бјеловац, Букови код
Миличића Стијене, бук Бајова Пећина, бук Радоњица, Шљиванско,
Трешњица, Милића Гроб, Матијина Пошта, бук Аранђел, бук Црне
Плоче, тјеснац Лазин Камен, бук Турска Глава, водопад, бук и извор
Лизавица, игра природе на Баиловића Сигама, потом Собов Камен,
Буљков Камен, бук Замрштен, Ноздрућ, Никовића или Јовичића Сиге,
Обрт, Плави Вир, Оџин Газ, Брштановачки Букови, Ђелије, Варда,
Зеленац, Младишки Бук, Вјерновића Бук, Крсманов Камен, Газ,
Папраћанска Пплоча, Мацанов Гроб, Коловрат, Горње и Доње
Вучегрло, Луг и Мали Луг, Дебело Јошје, Шћепанпољски Бук, Црвене
Стијене, Шћепан Поље, Саставци. Све необични, експресивни називи.
Скоро свака притока и извор у кањону Таре су исто тако
очовјечени: Бистрица, Бијела Врела, Вашковска Ријека, извор Бјеловац,
извор Ђорбуџак, Шљивански Поток, Студенац, Љутица, Селачка Ријека,
Алушки Поток, Црна (Мушова) Врела, Бијела Врела, Драга (колико у
том имену има неке обрадованости), извор Турска Глава, Ђедила,
Млински Поток, поток Ноздрућ, Лизавачко Врело, Савина Вода,
Јовичића Поток, Сушица, поток Губавица, Скакавац, Манита Врела,
Вјерновића Поток, Љутница, Урва, Грубачки (Млински) Поток,
Шипчаница, Млини, Ораси.
Све луке одреда су очовјечене, што и није чудно јер су именоване
према власништву или према легендама везане за неку личност: Жугића
Лука и Жугића Гувно, Нинковића Лука, Радован Лука, Ђенска Лука,
Милића Лука, Шћепан Поље.
А што се тиче пећина, којих је у кањону Таре скоро безброј, и које
су свака на свој начин посебне, а истражено их је 109, свака или носи
назив по људима, по некој особи, или више њих, која је дијелом свог
живота била везана за њу, било да се крила од потјера, од зиме, од
кривице, у њој потражила спас, у њој страдала као што су у Видаковића
пећини побијени партизани Видаковићи, или је својом недоступношћу и
тајанственошћу људском маштом насељавана вилама, змајевима и
другим неманима као што су, рецимо, Змајева пећина, Мрачна пећина,
Буцавица или пећина Ноздрућ у којој су боравиле виле. У некима су се,
према легенди, крили хајдуци па се таква прозвала Хајдучком пећином,
у некима калуђери па је читав низ пећина назван Ђелијама које се
налазе низводно од Брштановице, а у једној, веома далекој од насеља у
Тепцима, вјероватно су некада боравили људи обољели од лепре и
отуда се и пећина и поток поред ње зову Губавица. У Ђуровој пећини
која се налази близу манастира Добриловина, а ради се опет о неком
475

Топоними у кањону Таре као вид њеног очовјечења

хајдуку, крајем 19. вијека радила је манастирска школа, прва школа у
читавом Горњем Потарју па је неки зову и Ђачком пећином или
Школом. У њој су нађени трагови грнчарије из бронзаног и гвозденог
доба, што говори да је била насељена још у доба праисторије. Ту близу
је пећина Шалинтрача, али и пећине Радоњица, Ивања пећина и Бајова
пећина. А даље је Савина пећина у којој се, како смо рекли, од
невремена склонио свети Сава па је он, ожеднио, прекрстио штапом да
би из ње потом потекла вода. Даље се нижу и друге пећине, све са
очовјеченим називима, и свака има своју историју, легенду: Сломова,
Миркова, Ивања, Овчија, Свињарица, Кадузова, Илина, Савова,
Чавчаница, Баиловића итд.
У кањону Таре су подизани манастири, посвећени познатим
светитељима: у Довољи је подигнут Манастир Успења Богородице о
коме постоје записи из 1513. године, у Добриловини Манастир Светог
Ђорђа са поменом 1593. године а у Ђурђевића Тари Манастир св.
Архангела Михаила с краја 15. вијека. На Шћепан Пољу и Заграђу изнад
њега још су у средњем вијеку Косаче подигле цркву Шћепаницу, цркву
на Заграђу, данас Манастир св. Јована Крститеља, те прелијепи Соко
Град, о којима су први помени сдачувани из 1419. године.
Сувишно је наводити да су насеља у кањону Таре и у његовом
блиском залеђу на врховима самог кањона, добила углавном очовјечене
топониме: Добриловина, што асоцира на доброту, напредак, Довоља
која самим називом говори о богатом крају, затим Ђурђевића Тара,
Левери, Тепца, Врановина, Мештревац, Грдијевићи, Челебићи,
Црквичко Поље, Бауцали, Бојати, а сви засоце села Бријег су својим
именом очовјечени: Божурев До, Хоџића Главица, Ликића До,
Лијећевине, Јесена, Бабино Брдо или Кнежев До, Папратиште, Заграђе,
Кружац, Гвозденско Заграђе у коме живи породица Гвозден, Клачине,
Шћепан Поље, Крушево.
И прелази преко Таре су топонимски везани за људски живот, што
и није никакво чудо јер су људима и служили. Тако су њихова имена од
Ђавољих Лази, Шароњином Брода, Милића Брода, Кулине, Шљиванска,
Сплавишта, Левер Таре и Жугића Прелаза, до Узлупа и Лаза. И други
локалитети имају не само очовјечене називе него изузетно експресивне
тако да су људи и гласовним склопом топонима исказивали свој однос
према том локалитету: Црна Пода, Соколовина, Добриловина, Довоља,
Драшка Усов, Трешњица, Црне Плоче, Башин До, Асаново Раме,
Чардаци, Обрт, Пријесјеци, гдје је локалитету приступ једино са ријеке
а сам локалитет изгледа као кош за жито, Влашка Усов, Обретач,
Развршје, Чавчаница, Под Ракљом, Оxина Пећина, Вашково, Ујача,
Премћани. Исто тако су бројни топоними стијена, узвишења, брда, и,
наравно планина: Голи Бријег, Црни Врх, Ључа, Тморска Главица изнад
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Тепаца, вјечито у магли, Ђуревац, Велика и Мала Соа, Xабасанска
Градина, Погледине с којих је изванредан поглед на Тепца, Лица,
необичне падине Обзира, највише тачке кањона Таре. Ту је и стијена
која се зове Језик, онда Ивове Стране, Бабина Греда, Боровац, Лиса
Ггреда и планине Дурмитор, што према романском значи спавати, са
огромним бројем врхова исто тако очовјечених и експресивних, па онда
Гологлава, Љубишња, Врановина, Вукуша, Соко, Златни Бор, итд...
итд...
И да завршимо записом познатог истраживача археолошких
локалитета у кањону Таре, посебно оних на Леверима и у Тепцима, др
Мирослава Лазића, који каже: “Тако је у прохујалим стољећима кањон
Таре постао ризница јединствених споменика и културних добара
велике вриједности које и данас живо приповиједају о древним
ловцима, мирољубивим сточарима, храбрим илирским ратницима,
моћним римским легијама, средњовјековним караванима, монасима,
обичним људима и њиховој властели. Управо то овом пределу даје
изузетну чар, јер мало је места где је природа била тако маштовита и
дарежљива, а човек кадар да је својим делима допуни и још више
обогати.” 9

9

Др Мирослав Лазић: Монографија о Тари, Подгорица, 2011
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ВРЕЛО ДУХА И НЕСМИРАЈА

Ђорђије М. Остојић рођен је у дурмиторским Врелима 15. марта
1934. године, као пето дијете у сељачкој породици оца Михаила и мајке
Мијољке, рођене Церовић. Основно четвороразредно образовање
завршио је у Врелима 1945. године када уписује нижу гимназију у
Пљевљима; полуматуру завршава у Жабљаку. Учитељску школу уписао
је 1949. године у Никшићу и успјешно је завршава 1953. По завршетку
учитељске школе распоређен је у село Малинско у Ускоцима гдје је
учитељевао једну годину, одакле одлази на одслужење војног рока у
школу пјешадијских резервних официра у Битољу. По завршетку војног
рока постављен за учитеља у родним Врелима гдје остаје до 1959. када
одлази на Вишу педагошку школу у Нишу, група историја. Студирајући
примао је плату и ишао му је радни стаж као награда за успјешно
учитељевање. По завршетку ВПШ постављен за наставник у ОШ "Вук
Кнежевић" у Његовуђи, следеће године добија премјештај у ОШ
"Душан Обрадовић" у Жабљаку, а потом је премјештен у Општину
Жабљак за самосталног референта за просвјету, културу и физичку
културу. Следеће 1964. године прелази у Пљевља гдје ради као секретар
Међурепубличке заједнице за културно-просвјетну дјелатност. Из
Заједнице прелази у ОШ "Бошко Буха" у Пљевљима, одакле ванредно,
за три и по године завршава географију на Природно-математичком
факултету. Из ОШ "Бошко Буха" прелази у Гимназију „Танасије
Пејатовић“ у Пљевљима, гдје ради четири године. Наставља
службовање у Међуопштинском заводу за образовање и васпитање у
Пљевљима, као савјетник за географију и историју. Са дужности
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директора Завода 1995. године одлази у пензију.
Приказима и рецензијама, стручним и научним радовима из
географије, историје, етнологије и антропологије, сарађује у:
Просвјетном раду, Просвјетном прегледу, Васпитању и образовању,
Школи данас, Нашој школи, Природи из Загреба, Географици из
Љубљане, Животној средини; у Настави и васпитању, Брезничким
записима, Географском стогодишњаку… Објавио је преко двјеста
педесет радова.
Запаженим прилозима учествовао је на бројним семинарима,
научним скуповима, промоцијама. Биран је у бројне секције, комисије,
одборе…
Предсједник је Удружења ратника 1912-1918, био је предсједник
СИЗ-а за културу Пљеваља и један од иницијатора покретања часописа
Брезнички записи; организовао је научни скуп у Жабљаку и Врелима
поводом сто двадесет година од рођења Јована Цвијића. Подигао је
споменик Јовану Цвијићу у Врелима, мјесту боравка Цвијићевих
предака. Са Удружењем ратника подигао је у Пљевљима споменобиљежје комитском војводи и учитељици Јелени Шаулић – Бојовић.
Припрема подизање спомен-обиљежја Божидару Жугићу.
Међу бројним признањима издваја се „ОКТОИХ“, навеће
признање у образовању и Плакета „Јован Цвијић“. Резервни је мајор.
Живи у Пљевљима.
Објављене књиге мр Ђорђија M. Остојића
ЕТНОС И ЕТОС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Туристичке функције Националног парка Дурмитор, Београд,
1983, стр.188.
Народне здравице из старог Дробњака и Потарја, Пљевља, 1994,
стр. 152.
Народне здравице из Дробњака и Потарја, друго проширено
издање, Пљевља, 1996, стр. 340.
Дробњак, народни живот и обичаји, Чигоја, Београд,1996, стр.
440.
Братство Остојића у историји, легенди и предању, Пљевља,1998,
стр. 342.
Дробњак, легенде, предања и анегдоте, Пљевља,1998,стр. 458.
С Пилитора преко Дурмитора, прва књига, Пљевља,1999, стр. 327.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

С Пилитора преко Дурмитора, друга књига.Пљевља,1999, стр.
304.
Дробњак, народни живот и традиција,Чигоја, Београд, 2000, стр.
382.
Монографија села Врела под Дурмитором, Пљевља, 2002, стр.
359.
Топонимија Дробњака, Драганић, Београд, 2003, страна 410.
Монографија основне школе у Врелима под Дурмитором,
Пљевља, 2004, стр. 376.
Наздрављач кроз Дробњак, Пљевља, 2005, стр 456.
Традиционална дробњачке свадба, Пљевљa, 2006, стр. 29о.
Монографија Језерских школа, Жабљак, 2007, стр. 627.
Стари дробњачки катуни, Жабљак, 2008, стр. 329.
Тужбалице из моје околине, Пљевље, 2008, стр. 446.
С Пилитора преко Дурмитора, трећа књига, Врела, 2009, стр. 343.
Поријекло назива дробњачких села и заселака, Пљевља, 2010, стр.
351.
Из дробњачке говорне прошлости. Пљевља, 2011,стр. 440.
Хидронимија Дробњака (у штампи). Пљевља, 2012. стр 356.
ПЕДАГОГИЈА, ГЕОГРАФИЈА, ТУРИЗАМ;
ИСТОРИЈА И ЛЕГЕНДА

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Школа у Врелима има велику помоћ од новог школског одбора.
Просвјетни рад бр. 1, 1. јануар 1956.
Бугарски ансамбл под Дурмитором. Побједа, 26. март 1964.
Органи општине разматрали потребе средстава за школство.
Побједа, 9. март 1964. |
На смучарским теренима Дурмитора. Побједа, 15. март 1964.
Шта зборови бирача предлажу на подручју општине Жабљак,
Побједа, 2. април 1964.
Пленум општинског одбора Социјалистичког Савеза разматрао
проблеме просвјете и културе. Побједа, 26. март 1964.
Обимне припреме за осми конгрес СКЈ у Жабљаку. Побједа,19.
април 1964.
Нова школска зграда у Тепачком пољу. Побједа, април 1964.
Никшићко позориште у Жабљаку, Побједa, 21. мај 1964.
Усвојен Статут општине Жабљак, Побједа 24. мај 1964.
Допунска настава и напредовање ученика у досадашњем искуству.
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
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Просвјетни рад, бр. 3, 1. фебруар,1965.
Успјех ученика у школама Жабљачке комуне. Просвјетни рад, бр.
6, март 1964.
Професионална оријентација у неразвијеним комунама.
Просвјетни рaд бр.17, 17. јануар 1964.
Педагошки и економски критеријуми при утврђивању мреже
основних школа. Просвјетни рад, бр. 10 од 15. маја 1964.
Преко 90 година рада школе у Врелима. Просвјетни рад, бр.15, 15.
мај 1965.
Прослава дјечије недјеље у Врелима. Просвјетни рад, бр. 9, 1.
новембар 1965.
Милион динара за библиотеку у Жабљаку. Просвјетни рад, бр.11,
1. јун 1964.
Културна размјена Међурепубличке заједнице за културнопросвјетну дјелатност из Пљеваља. Просвјетни рад, бр.15, 1.
новембар1965.
Оријентација на сталну културну манифестацију на Сутјесци.
Просвјетни рад, бр. 3, 1. фебруара 1965.
Оживљавање аматеризма и развијање културно-забавног живота.
Просвјетни рад, бр.8, 15. април 1965.
Семинар за стране језике у Жабљаку. Просвјетни рад, бр.2-3, 1.
фебруар 1964.
Усмјереност Међурепубличке заједнице за културно-просвјетну
дјелатност за рад на селу. Просвјетни рад, бр.19, 1. децембар 1964.
Тешкоће пљеваљских школа. Просвјетни рад, бр.17, 1. мај 1968.
Пљеваљски референдум за школство. Просвјетни рад, бр.4-5, 1.
март 1968.
Структура часа и појава формализма у настави историје.
Просвјетни рад, бр. 16, 15. фебруар 1967.
Шта се жељело постићи одлуком о категоризацији школа на
подручју општине Жабљак, Просвјетни рад, бр 5-6, 1964.
Проблеми кадра у неразвијеним општинама, Просвјетни рад, бр.
17, 15. октобар 1964.
Тешкоће пљеваљског школства око обезбјеђења учила.
Просвјетни рад, бр. 3-4, 1968.
Час географије у природи је оживотворење основне школе.
Просвјетни рад, бр.17, 1968.
Модернизација наставе мијења структура часа географије.
Просвјетни рад, бр.16, 15. октобар 1977.
Вукова награда Међурепубличкој заједници за културно-
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

просвјетно дјелатност. Просвјетни рад, бр. 9 -10, 1977.
Кровови по мјери поднебља. Соа небеска, бр. 6, Жабљак, 1978.
Функција географске карте у географији основне школе.
Просвјетни рад, бр.7, 1978.
Васпитне вриједности теренског рада у настави географије у
основној школи, Просвјетни рад, бр. 7, 1978.
Колико помањкање теренског рада чини географску наставу
беживотном. Просвјетни рад, бр. 14, 3. август 1978.
Како организовати ђачке екскурзије. Просвјетни рад бр. 15-16,
1981.
Ефекти туризма на Жабљаку. Гласник Српског географског
друштва, бр.1, Београд,1983.
Проблеми загађености и мјере заштите ваздуха у Пљевљима.
Човјек и животна средина, бр.5, 1983.
Елемент филм у настави географије. Зборник радова на VI
југословенском симпозијуму, Аранђеловац, 1983.
Унапређење наставе географије у Југославији. Просвјетни рад, бр.
4, 1. јун 1983.
Жабљак - мала монографија, аутора П. Божовића, Земља и људи,
св. 34, Београд, 1984.
Географски погледи на проблеме валоризације Биоградске горе,
Мостови, св.79, Београд, 1984.
Национални парк Дурмитор. Природа, Загреб, бр. 4, 1984.
Велики мост на ријеци Тари код села Будечевице. Природа, 9-10,
Загреб, 1985.
3агађивање вода и проблеми заштите у Пљеваљској котлини.
Човјек и животна средина, бр.1-2, Београд, 1985.
Негативне посљедице будуће хидроцентрале "Бијели бријег" по
природне вриједности кањона Таре. Географија Словеније бр. 15,
Љубљана 1984.
Деградација животне средине у Пљевљима изградњом
индустријско-енер гетских објеката. Географија Словеније,
Љубљана 1984.
Живот је зато да се корисно утроши. Соа небеска, бр.4-5, Београд,
1985.
О ношњи старих Језераца и обичајима везаним за ношњу и
одијевање, Соа небеска, бр.4-5, Београд,1985.
Необичне појаве подземног развођа Црног језера. Соа небеска,
бр.4-5, Београд, 1985.
Село Врела станиште предака Јована Цвијића коауторство Петко
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
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85.
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87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
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Бошковић и Ђорђије Остојић. „Јован Цвијић и Дурмитор“ зборник радове са научног скупа 12. октобра 1985.
Физички поремећаји тла у Пљеваљској котлини посредством
индустријско-енергетских објекета. Географија Словеније, 18,
Блед, 1987.
Традиционална сеоска кућа и привредне зграде старих Језераца,
Соа небеска бр. 6, Жабљак,1986.
Легенда о Рибљем језеру. Соа небеска,бр. 6, Жабљак,1986.
Марко у ујчевини - легенда о Марку Краљевићу. Соа небеска, бр.
6, Жабљак, 1986.
Легенда о Вражјем језеру. Соа небеска, бр. 6, Жабљак, 1986.
Трагом старих воденица на Језерима. Соа небеска соа, бр. 6,
Жабљак, 1986.
Легенда о браћи Војводе Момчила. Соа небеска, бр. 6, Жабљак,
1986.
Легенда о Јабучилу. Соа небеска, бр. 6, Жабљак, 1986.
Пљевља, мала монографија, Земља и људи, бр. 36, Београд,1986.
Привредне зграде домаћинстава старих Језераца. Соа небеска,
бр.7-8, Жабљак,1987.
О пашиној води - легенда, Соа небеска, бр. 7-8, Жабљак,1987.
Кустурна главица. Соа небескв, бр.7-8, Жабљак,1987.
Легенда о Ранисави. Соа небеска, бр.7-8, Жабљак,1987.
Картографија и картографска писменост. Школа данас, бр.1-2,
Мостар,1986.
У просвјети остаје ко мора. Просвјетни рад, бр.11, 1. јул 1988.
Ризница лексичког богатства у воденицама. Соа небеска, бр. 9-10,
Жабљак,1988.
Ђердан их издијелио. Соа небеска, бр. 9-10, Жабљак,1988.
О постанку имена Дробњак – легенда, Соа небеска, бр. 9-10,
Жабљак, 1988.
Пљеваљски рудници угља, Гласник Српског географског друштва,
бр.1, Београд,1988.
Покућанство и унутрашње опремање станишта. Соа небеска,
бр.11-12 Жабљак,1989.
Зеретино поље - поријекло топонима, Соа небеска, бр.11-12,
Жабљак, 1989.
Рамово ждријело -леегенда, Соа небеска, бр. 11-12, Жабљак, 1989.
Поријекло топонима Скоковац, Соа небеска, бр.11-12, Жабљак,
1989.
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96.
97.
98.
99.
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108.
109.
110.

111.
112.
113.
114.

Из топонимије дурмиторског краје, Гласник Српског географског
друштва, св. 69/1, Београд, 1989.
Туризам Сјеверне Црне Горе, Гласник Српског географског
друштва, св. 65/1, Београд, 1989.
Трагом старих пљеваљских воденица, Брезнички записи, бр.1,
Пљевља 1990.
Традиционална јела и пиће старих Дробњака, Соа небеска, бр.1314, Нови Сад,1990.
3аштита и унапређивање животне средине кроз наставне планове
и програме, Просвјетни рад, бр. 20, Титоград, 1990.
Заштита природе и унапређивање животне средине у наставним
програмима основне школе са библиографијом радова, Васпитање
и образовање, бр. 25, Титоград, 1990.
Из етнологије Дробњака, Брезнички записи, бр.2, Пљевља,1990.
Женидба, удздба и свадбе у Дробњаку. Соа небеска, бр.15, Титово
Ужице,1991.
Његовуђа - топоним села, Соа Небеска, бр.15, Титово Ужице,1991.
Чарково поље- из топоније Дробњака, Соа небеска, бр.15, Титово
Ужице, 1991.
Петровица - из топонимије Дробњака, Соа небеска, бр.15, Титово
Ужице, 1991.
Кумина буква -топоним Дробњака, Соа Небеска, бр.15. Титово
Ужице, 1991.
Унапређивање наставе географије, Шести југословенски
симпозијум, Наша школа, бр. 3-4, Мостар,1983.
Сахрањивање и погребни обичаји у Пљеваљском крају. Брезнички
записи, бр. 3, 1993.
Из прошлости школства и културе пљеваљског краја, припремио
казивања др Љубомира Дурковића – Јакшића: „Просвјетна
дјелатност манастира Свете Тројице код Пљеваља /1823-1912/“,
други дио. Брезнички записи, бр. 3, Ваљево 1992.
Резултати за главобољу. Просвјетни рад, бр.7-8, Титоград, април
1992.
Облици васпитног рада и планирање садржаја из области заштите
животне средине на часовима одјељењских заједница у основној
школи. Васпитање и образовање, бр. 1, Подгорица, 1992.
Сјеверна Црна Гора, туристичка студија.Универзитетска ријеч,
Никшић, 1988.
Погребни обичаји и сахрањивање у Дробњаку, Соа небеска, бр.
16-17, Жабљак,1992.
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115. Из прошлости Дурмиторског краја. Саобраћајне везе са
Дурмитором. Соа небеска, бр.16-17, Жабљак, 1992.
116. Тргиљ - из топонимије Дурмитора, Соа небеска, бр.16-17.
Жабљак, 1992.
117. Погледни крш - из топонимије Дурмитора, Соа небеска, бр.16-17,
Жабљак,1992.
118. Међужваље - из топонимије Дробњака, Соа небеска, бр. 16-17,
Жабљак,1992.
119. Бајово војводство - предање из Шарана, Соа небеска бр.16-17,
Жабљак,1992.
120. Тарско-пивски високи плато, Соа небеска, бр.19, Жабљак, 1992.
121. Божићни празници у старом Дробњаку, Соа небеска, бр.18,
Београд 1993.
122. Божићна здравица, Соа небеска, бр.18, Београд, 1993.
123. Здравица полазника на Божић, Соа небеска, бр.18, Београд,1993.
124. Имена неких села Дробњака, Соа небеска, бр.18, Београд,1993.
125. Бандукина цицвара, Соа небеска, бр.18, Београд,1993.
126. Ђевич камен, Соа небеска, бр.18. Београд,1993.
127. Лов и риболов око Дурмитора, Соа небеска, бр.18, Београд, 1993.
128. Прављење снијежница, Соа небеска, бр.18, Београд, 1993.
129. Примјена и употреба аудио-визуелних средстава у настави
географије, са библиографијом радова. Васпитање и образовање,
бр. 5-6, Подгорица, 1993.
130. Натра за ткање и домаћа радиност везана за производњу од вуне,
Брезнички записи, бр.4-5, Пљевља, 1994.
131. Село Тепца - из топонимије Дробњака, Соа небеска, бр.19,
Жабљак,1994.
132. Чипчије из топонимије Дробњак, Соа небеска, бр. 19, Жабљак,
1994.
133. Мљетичак - из топонимије Дробњака, Соа небеска, бр.19, Жабљак,
1994.
134. Ковчица - из топонимије Дробњака, Соа небеска, бр. 19, Жабљак,
1994.
135. Шумановац - топонимија Дробњака, Соа небеска, бр. 19, Жабљак,
1994.
136. Провалија - из топонимије Дробњака, Соа небеска, бр. 19,
Жабљак, 1994.
137. Крсно име у Дробњаку и обичаји везани за његово провођење, Соа
небеска, бр. 19, Жабљак,1994.
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138. Природа Дробњака у народном стваралаштву и легендама, Соа
небеска бр. 20, Жабљак, 1995.
139. Крсно име у потарју и обичаји везани за његово спровођење,
Брезнички записи, бр. 6, Пљевља,1996.
140. Продаја Дробњака гатачком муселиму Смаил-аги Ченгићу и
боравак агин на Косорићимз, Соз небеска , бр. 21, Жабљак, 1996.
141. Збивања око погибије Смаил-аге Ченгића 23. септембра1840.
године на Мљетичку, Соа небеска, бр. 21, Жабљак, 1996.
142. Молитвена чаша. Соа небеска, бр. 21, Жабљак, 1996.
143. Је ли рђаво раји самном, кнеже?, Соа небеска, бр. 22, Жабљак,
1997.
144. Надмудривање Смаил-аге и Шуја, Соа небеска, бр. 22, Жабљак,
1997.
145. Нећеш, Ђечевићу, овдје ручати, Соа небеска, бр. 22, Жабљак,
1997.
146. Немој, Бане, да се лукавимо, Соа небеска, бр. 22, Жабљак, 1997.
147. Какво ће вријеме бити, из народног вјеровања, Соа небеска, бр. 22,
Жабљак, 1997.
148. Дурмиторци одликовани у Балканским ратовима и Првом
свјетском рату, Соа небеска, бр. 23, Жабљак, 1998.
149. Добри До - највећи катун на Дурмитору, Глас Црногорца,17.
август 1999.
150. Развитак Језерских школа, На извору Вукова језика, 3, Жабљак,
2000.
151. Умрли у логорима Нађмеђеру и Болдогасону 1916 -1918. године,
Добровољачки гласник, бр. 16, Београд, 2000.
152. Историја цркве у селу Тепцима. Свевиђе, бр.6, Никшић, 2003.
153. Дробњаци у Карађорђевом устанку1904. године, Добровољачки
гласник, бр. 22, Београд, 2003.
154. Трагедија породице Радована Остојића у Ашау 1942. године,
Добровољачки гласник, бр. 24, Београд, 2004.
155. Дробњаци у Карађорђевом устанку, Брезнички записи, бр.16,
Пљевља, 2005.
156. Погибија српске војске на Врелима 1915. године, у књизи
„Братство Остојића у легенди, анегдоти и историји“
Добровољачки гласник, бр. 24, Београд, 2004.
157. Комитски покрет и обрачун на Врелима са Швабом 1918. године,
у књизи „Братство Остојића у легенди, анегдоти и историји“,
Добровољачки гласник, бр. 25, Београд, 2005.
158. Самоодбрана народа на Врелима 1918. године, Добровољачки
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гласник бр. 26, Београд, 2005.
Јелена Шаулић - Бојовић, комита, комитски војвода и учитељица.
На извору Вукова језика, Жабљак, 2006.
Етнолошка историја Дробњака у истраживањима Светозара
Томића, На извору Вукова језика, 2, Жабљак, 1997.
Еколошки центар „Врела“, брошура НВО „Опстанак Пљевља“,
2007.
Прота Милутин Церовић, Свевиђе, бр. 33, Никшић, 2007.
Хероина устанка у Топлици, Добровољачки гласник, бр. 29,
Београд, 2007.
Дробњачки протопоп Милутин Деровић, Добровољачки гласник,
бр. 29, Београд, 2007.
Витештво поручника Божидара Жугића, Добровољачки гласник,
бр. 30, Београд, 2007.
Спомен-обиљежје Живојину Мишићу, Добровољачки гласник, бр.
30, Београд, 2007.
Споменик на Јабуци код Пљеваља подигнут изгинулим у борбама
1875, 1912-1918. године, Добровољачки гласник, бр. 30, Београд,
2007.
Врела -туристички водич, Пљевља, 2008
Идеолошки заборав или немар, Пљеваљске новине,15. април 2008.
Тепца - постојбина војводе Живојина Мишића, Добровољачки
гласник, бр.31, 2008.
Стеван Поповић,тепачки поп, Добровољачки гласник, бр. 31,
Београд, 2008.
Црква у Доњој Буковици код Шавника, Свевиђе, бр.47, Никшић,
2008.
Мученичка смрт комитског јатака Јова Џаковића, Добровољачки
гласник, бр. 32, Београд, 2008.
Бањо Радуловић: Са Дурмитора у легенду, по казивању Ђорђија
М. Остојића, Побједа, 16. новембар 2008.
Споменик деветорици објешених Шљиванчана од стране Турака у
Оџаку код Пљеваља 1836. године. Добровољачки гласник бр. 31,
Београд, 2008.
Трагедија Владимира Томића. Пљеваљске новине, 2008.
Трагедија породице Милосава Томића. Пљеваљске новине, бр.
1258, 1. септембар 2009.
Добровољац из Монтане, комитски војвода Бошко Бојовић,
Добровољачки гласник бр. 34, 2010.
Занимљивости о боравку Јована Цвијића на Жабљаку. Пљеваљске
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180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.

новине, 2010.
Називи села, заселака и крајева у Дробњаку. Годишњак
Географског друштва Црне горе, Никшић, 2010.
Војвода Трипко Џаковић, Добровољачки гласник, бр.33, Београд,
2009.
Дробњачка бригада у Балканским ратовима, Добровљачки
гласник, бр. 34, Београд, 2010.
Црногорци насељени у Банату послије Првог свјетког рата,
Добровољачки гласник, бр. 33, Београд, 2009.
Мијатов гроб на Црквишту у Бобову. Пљеваљске новине, 1255, јул
2009.
Војвода Бошко Бојовић. Добровољачки гласник бр. 34, Београд,
2009.
Дурмиторска бригада у Балканским ратовима, Добровољачки
гласник, 34, Београд, 2009.
Занимљивости о боравку Јована Цвијића на Жабљаку. Годишњак
географског друштва Црне Горе бр. 5, Никшић 2009.
Браћа Костић утемељивачи језерских школа. На извору Вукова
језика, 6, 2009.
Запис о људском гесту, Пљеваљске новине, бр. 1297, јануар 2010.
Гест људскости на путу, Ужичке новине, 2010.
Вијенац родољубљу, Добровљачки гласник бр. З5. Београд, 2010.
Братственички документ за поштовање. Пљеваљске новине бр.
1289, 15. децембар 2010.
Устанак у Дробњаку 1805. године. Добровољачки гласник бр. 36,
Београд, 2010.
Запуштени споменици на Јабуци. Добровољачки гласник бр. 37,
Београд, 2011.
Бан Новица Церовић. Добровољачки гласник 38, Београд, 2011.
Брига о споменицима на Јабуци. Добровољачки гласник бр38,
Београд 2011.
Борба Ускока са Турцима. Добровољачки гласник бр. 39, Београд,
2012.
Етнографска истраживања Дробњака у истраживањима Светозара
Томића, На извору Вукова језика, Жабљак, 1997.
Учешће црногорских добровољаца из Америке 1912 – 1915 и
потапање брода „Бриндизи“, Добровољачки гласник бр. 39,
Београд, 2012.
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Рецензије и прикази Ђорђија М. Остојића
УНИВЕРЗАЛНА ИНТЕРЕСОВАЊА –
ЧВРСТИ СТАВОВИ
200. Промет путника на границама Југославије, аутор Стеван
Станковић, Српско географско друштво, посебно издање, књ. 60,
Београд, 1964.
201. Туризам Југославије, аутор Стеван Станковић, Просвјетни рад,
Титоград, 1983.
202. Вриједан прилог туристичкој географији, аутор др. Стеван
Станковић, Просвјетни рад, 1983.
203. Туристичка географија Југославије, аутор Стеван Станковић,
Просвјетни рад, бр.12, од 1983.
204. Вриједан прилог туристичкој географији, аутор Стеван
Станковић, приказ, Школа данас, Мостар, 1983.
205. Планирање годишњег одмора и осталих видова туристичке
рекреације у удруженом раду, аутор Милош Перовић, Човјек и
животна средина, бр.1, Београд, 1984.
206. Језера свијета, аутор Стеван Станковић, Гласник Српског
географског друштва, Београд, 1984.
207. Језера свијета, аутор Стеван Станковић, Географски гласник, св.
45, Загреб, 1984.
208. Хидрографија копна, аутор Душан Дукић, Школа данас, бр. 1-2,
Мостар, 1985.
209. Књига за савремену библиотеку, Географија, аутор Душан Дукић.
Школа данас,1-2, Мостар 1985.
210. Књига неоспорне вриједности намијењена удруженом раду, аутор
Милорад Тодоровић, Могућа рјешења човјек – животна средина.
Човјек и животна средина, бр.1-2, Београд, 1985.
211. Могућа рјешења у систему човјек - животна средина, аутор
Милорад Тодоровић. Мостови, бр. 86-87, Пљевља 1985.
212. Језера свијета, аутор Стеван Станковић, Природа - часопис
Хрватског природнословног друштва, бр. 5, Загреб, 1985.
213. Путевима Југославије, аутор Стеван Станковић, Соа небеска, бр.
20, Жабљак, 1985.
214. Национални парк Биоградска гора, аутор Петко Бошковић,
Мостови, бр.79, Пљевља, 1985.
215. Валоризација споменика културе титовоужичког краја, аутор
Јованка Вујовић, Мостови, бр. 89-90, Пљевља 1986.
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216. Туристичка студија, аутор Слободан Касалица, Универзитетска
ријеч, Никшић 1988.
217. Туризам сјеверне Црне Горе, аутор Слободан Касалица, Гласник
Српског географског друштва, бр.65, Београд, 1989.
218. Из прошлости школства и културе Пљеваљског краја, приредио за
штампу списе др Љубомира Дурковића - Јакшића, Брезнички
записи бр. 2, Пљевља,1990.
219. Монографија језера Дурмитора, аутор Стеван Станковић, Соа
небеска, бр.18-17, Жабљак,1992.
220. Монографија језера Дурмитора, аутор Стеван Станковић, Соа
небеска, бр. 16,17, Жабљак, 1992.
221. Језера Дурмитора, лимнолошка монографија Стевана Станковића,
Соа небеска, Београд, 1992.
222. Путевима Југославије, приказ, аутор Стеван Станковић, Соа
небеска, бр. 20, Жабљак, 1995.
223. Етнографска истраживања Дробњака у истраживањима Светозара
Томића. На извору Вукова језика, Жабљак,1997.
224. Од Дурмитора до мора, Требјешанинова казивања, Соа небеска,
бр.23, Жабљак, 1998.
225. За понос и памћење, аутор Петко Бошковић, Бијело Поље, 2002.
Рецензија.
226. Школе у Дробњаку, приређен рукопис Војислава Вуковића,
Београд, 2004.
227. Просидба и народни обичаји уз Божић и крсну славу, аутор
Батрић Крстајић, рецензија, Подгорица, 2007.
228. Просидба, Батрић Крстајић, рецензија, Бијело Поље, 2007
229. Здравице дурмиторског краја, аутор Батрић Крстајић, рецензија,
Подгорица, 2008.
230. Развој писмености и школства у Пиви, група аутора, рецензија,
2009.
231. Братство Остојића Никољаца, аутор Миро Остојић, рецензија,
Подгорица, 2010.
232. Тајанствена књига, аутор Петко Бошковић, Пегаз, Бијело Поље,
2010.
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Прикази књига Ђорђија М. Остојића
ПОД ЛУПОМ КОЛЕГА И САВРЕМЕНИКА
233. Др Миливоје Тодоровић, Туристичке функције Националног
парка Дурмитор, магистарски рад мр Ђорђија Остојића.Човјек и
животна средине, Београд, 1982.
234. Стеван Станковић, Туристичке функције Нaционалног пaркa
Дурмитор. Српско географско друштво, св. 56, Београд 1983.
235. Стеван Станковић, Туристичке функције Националног парка
Дурмитор. Природа, бр. 9-10, Загреб,1983.
236. Петко Бошковић, Унапређење Националног парка Дурмитор.
Просвјетни рад, бр.18, Титоград,1983.
237. Стеван Станковић, Национални парк Дурмитор. Глобус, 15-16,
Београд,1984.
238. Слободан Касалица, Значајан прилог изучавању Националног
парка Дурмитор. Мостови, бр. 78-79, Пљевља, 1984.
239. Стеван Станковић, Туристичке функције Националног парка
Дурмитор. Гласник Српског географског друштва, бр. 1, Београд,
1984.
240. Стеван Станковић, Туристичке функције Националног парка
Дурмитор. Туризмологија, бр. 16, Београд, 1985.
241. Милорад Јокнић, Дробњак - живот и обичаји, приказ. Пљеваљске
новине,1986.
242. Милорад Јокнић, Дробњак. Пљеваљске новине, 2.август 1996.
243. Миљенко Перовић, Жива ријеч о Дробњаку. Политика, 28. јун
1997.
244. Бранко Копривица, Студија о Дробњаку, Никшићке новине,
бр.1223, 27. новембар 1997.
245. Петко Бошковић, Народни живот и обичаји Дробњака.
Бјелопољске новине, бр. 382, 1. мај 1996.
246. Милорад Јокнић, Народне здравице из Дробњака и Потарја,
Пљеваљске новине, Пљевља,1984.
247. Милорад Јокнић, Народне здравице. Побједа, 21. јануар 1995.
248. Милорад Јокнић, Народне здравице, друга књига. Пљеваљске
новине бр. 915, 13. јануар 1995.
249. Петко Бошковић, Народне здравице. Бјелопољске новине,1995.
250. Радомир Губеринић, Историјски споменик прецима. Пљеваљске
новине, бр.1001, 1. август 1996.
251. Петко Бошковић, Народни живот и обичаји. Соа небеска, бр. 21,
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252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.

Жабљак,1996.
Предраг Бајагић, Нова књига о Дробњаку. Побједа, 2. јун, 1996.
Милорад Јокнић, Дробњак. Пљевљске новине, 2. април 1996.
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