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I 

Развој научне мисли у Србији прошао је кроз више етапа. Једну, свакако 
незаобилазну, без сумње представља Цвијићево научно дело, тим пре и тим 
више, када се има у виду да крај XIX и прве деценије XX века у балканским 
просторима ни најмање нису погодовале научном раду. Посебно не у ондаш-
њој маленој Србији. Тежње српског народа у том бурном периоду биле су 
усмерене према ослобођењу крајева српског народа који су још били под тур-
ском влашћу, изградњи и развоју земље у друштвено-политичком смислу, 
организацији државе и борби за њено место у оквиру не само европске већ и 
шире међународне заједнице. Због тога је проучавање народа и народног 
живота, започето појавом Вуковог истраживачког посла, добило још већи зна-
чај. То је била основа која је отварала простор развоју српског друштва за 
равноправан улазак у општу међународну заједницу, и то не само на друш-
твеном и политичком већ истодобно и на културном и научном пољу. Због 
тога су стремљења ондашње српске интелигенције била усмерена и у овом 
правцу. 

Ипак, у тим бурним временима, испуњеним сменом династије, балкан-
ским и првим светским ратом, стварањем нових држава у балканским просто-
рима и променом целокупних односа, ондашња српска интелигенција нашла 
је унутрашњу снагу да у свом научном делу, новим критичким приступом, 
објективним проматрањима и анализама осветли друштвена збивања прет-
ходних епоха и у одговарајућим географским оквирима прикаже облике на-
родног живота, у складу са развојем општих друштвених кретања. Један од 
таквих стваралаца, чије је дело надживело његово време, обележило прелом 
у дотадашњем научном раду и перспективно поставило проучавање човека 
у временске и просторне димензије, био је свакако Јован Цвијић (29. IX одн. 
12. X 1865 — 16.1 1927). Његов истраживачки дар, као што је у науци често 
истицано, учинио га је најбољим познаваоцем земље, народа, народног 
живота, народне душе и културе, а резултати његових проматрања на терену 
и у народу, уз коришћење тада доступних извора и литературе, засновани на 
географским, социолошким, етнолошким и етнопсихичким чињеницама, ни 
до данас нису изгубили научни значај. Напротив! Многе његове поставке 
наука је касније само поткрепила новим фактографским материјалом и, из 
перспективе научне мисли, означила оригиналним и веома значајним. Уо-
сталом, то недвосмислено потврђују бројне студије о овом нашем изузетном 
научнику и анализе о његовом широко заснованом научном делу*. 

У Цвијићевом научном опусу посебно место припада радовима антропо-
географског и етнолошког садржаја. Они се међусобно прожимају, допуњују 

1 В. Радовановић, Јован Цвијић, Гласник Етнографског института САН, књ. II—III, 
Бгд. 1957, 1—66 (плус 3 фотографије) и тамо наведена литература; У спомен тридесетош-
дишњице смрти Јована Цвијића, посебна издања САНУ, кн>. ССХХХУ1, Споменица 12, Гео-
рафски икститут 13, Београд 1957; Цвијићев зборник у спомен 100. годишњице његовог ро-
ђења, САНУ, Одељење природно-математичких наука, Бгд. 1968; Научно дело Јована Цви-
јића, САНУ, Научни скупови, књ. XI, Председништво, књ. 2, Бгд.  1982. 
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и чине целину за себе, нарочито ако се поред синтеза (Основне за ieoipa<fiujy...2, 
Балканско полуострво . . .3) у то уврсте бројни прилози објављени у књигама: 
Говори и чланци4. Али, пошто je овде реч о сабраним Цвијићевим делима, у 
којима синтезе као и едиција Говори и чланци излазе у посебним књигама 
овом приликом биће речи само о неким Цвијићевим антропогеографским и 
етнографским проучавањима, која су објављена од 1896. године наовамо, 
као посебне целине, изван већих синтеза.  

II 

Цвијићев научноистраживачки рад отпочиње у последњој деценији XIX 
века, од 1893. године наовамо. Међутим, најинтензивнија истраживања падају 
у прве две деценије XX века, нарочито у периоду до балканских и првог свет-
ског рата. До тог времена Цвијић je углавном разрадио научну методологију 
о проучавању балканских народа, сам прикупио обиље података са терена 
из свих делова Балканског полуострва, припремио кадар, организовао истра-
живања појединих предеоних целина и објавио неколико синтеза о појединим 
проблемима из живота балканског становништва. Рад ове врсте био je пре-
кинут ратовима (1912—1918) у којима су „неодложне међународне политичке 
прилике и најактуелније национално-политичке потребе"5 усмериле Цвијићеву 
пажњу према неким још специфичнијим проблемима антропогеографског и 
етнолошког садржаја (о којима ће више речи бити у наредном одељку овог 
рада). 

Сваки Цвијићев рад с антропогеографским и етнолошким садржајем 
обухвата неколико лако уочљивих целина. Пре свега, Цвијић остаје веран 
детаљном опису физичко-географских карактеристика предела, уочавајући 
њихове одлике и њихов значај у ужим и ширим оквирима. Друго значајно 
питање које улази у Цвијићево видно поље су привредне прилике. Оне су 
условљене — како сматра Цвијић — међусобним утицајима између целокупне 
природе, етничких момената, људских кретања и људских творевина. Обја -
шњења и закључци о народном животу одмерени су, као и увек, према пода-
цима са којима се располаже, a o сваком проблему говори се само онолико 
колико то факта допуштају6. 

Човек — односно становништво проучаваног подручја представља окос-
ницу многих Цвијићевих проматрања. Његову пажњу у томе погледу привла-
чила je чињеница што у балканским пределима, на релативно малом простору, 
живи више етнички разнородних народа, који су судбински били упућени на 
међусобне додире и неминовне међусобне везе из којих су се развијали бројни 
и разноврсни процеси од оних друштвене до оних антрополошке и био-
лошке природе. 

Опис станишта и економских зграда нашао je доста места у Цвијићевим 
антропогеографским и етнографским радовима. У вези с тим су зналачки  

2 Јован Цвијић, Основе за Географију и ieo.ioiujy Македоније и сшаре Србије, I—III, Бгд. 
1906—1911. 

3 Јован Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске земље, кн>. I—II, Бгд. 1921 и 
1931. 

4 Јован Цвијић, Говори и чланци, I—IV, Бгд.  1921—1923. 
5 В. Стојанчевић, Цвијићева наука о нашем народу и његова схватања јужнословенског 

јединства, у књизи: Јован Цвшић, Аутобиографија и gpyiu списи, Српска књижевна задруга, 
коло LVIII, кн>. 394, Бгд. 1965, 11. 

6 Јован Цвијић, Антропо1ео1рафски проблеми Балканског полуострва, СЕЗб IV, Насеља 
и порекло становништва, књ. 1, Бгд. 1902, VIII; Упореди: В. Радовановић, нав. рад, с. 36. 
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уочени, разврстани и дефинисани типови насеља, уз указивање на узроке свих 
врста који су допринели законитостима у њиховом обликовању.  

На основу наведених чинилаца Цвијић je проучавао менталитет станов-
ништва, односно етнопсихичке особине, доводећи и њих, уз друштвено-ис-
торијске, економске и културне, у непосредну везу с утицајем природне сре-
дине на човека и, обратно, човека на природну средину. Све ово отворило 
je Цвијићу, а преко њега и науци у најширем смислу речи, бројне проблеме 
за даља научна истраживања, од оних племенске природе до оних различитог 
вида прилагођавања, стратификације и изградње механизма међусобне соци-
јалне акције у одређеним друштвеним и природним срединама. 

Утврђивањем и примењивањем научних метода које се и данас у науци 
користе (скупљање, одабирање, критичко преиспитивање, научно класифико-
вање, објављивање и кодификовање), Цвијићева проучавања су постала и 
остала трајна научна вредност. Разноврсношћу анализа и применом одго-
варајућих методских поступака Цвијић je превазишао једностраност, одбацио 
романтизам и идеализам у науци као погрешна становишта, трудећи се да 
реално утврди законитости развоја живота и света у одређеним простору и 
времену. Ту je заправо снага и научна незаменљивост његовог схватања и 
допринос целовитом решавању појединих антропогеографских и етнограф-
ских проблема у нашој и општој науци. 

Ш 

Зачетке познавања природне средине, народа, народног живота, народне 
душе, друштва и других одредница људских заједница и њиховог стварала-
лаштва Ј. Цвијић je, како je и сам истицао у свом спису Из успомена иживота 
(Нови Сад, 1923), понео од своје најраније младости, од своје родне куће, из 
свог родног краја и ужег завичаја. Цвијићева почетна научна оријентација, 
као што се зна, била je усмерена на проучавање географских, геоморфолошких, 
геолошких, геофизичких и других природних феномена. Проучавајући ове 
појаве непосредно на терену и објављујући резултате истраживања по којнма 
je већ на почетку рада постао научник међународног опсега, Цвијићу није про-
макло из вида да на Балканском полуострву борави упоредо „седам осам на -
рода," који су међусобно измешани на малом простору. Уочио je, такође, да 
се ту додирују и преплићу елементи „четири културна појаса", као и низ дру-
гих чинилаца који су у тесној вези с природом и природном средином, усло-
вима људског живота и друштвено историјског развоја. Због тога Ј. Цвијић, 
већ на почетку своје професорске каријере, на ондашњој Великој школи (1893), 
односно каснијем Универзитету (1906) и Српској академији наука (1902), упо-
редо с проучавањем физичке географије, прелази и на „географију људи," 
којом обухвата и земљу и њено становништво и поставља тако основу антро-
погеографским и етнолошким проучавањима појава и проблема у балканским 
просторима. Основу за оваква размишљања и научна усмерења Цвијић je наго-
вестио у већ приступној беседи на Великој школи под насловом: Данашње стање 
Географске науке (21. III 1893). Том приликом je јасно истакао да за разлику од 
физичке географије (која „природњачким методима лакше долази до поуз -
даних закључака"), антропогеографија „има посла са компликованим организ -
мом друштава људских и расправља једну од најтежих тема које су икад зани-
мале дух човечји". На тај начин Цвијић je, „првог дана своје универзитетске, 
научне и наставничке делатности", „на правилну научну методску основу"  
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поставио „главне принципе своје будуће антропогеографске школе"7, које 
je детаљно образложио (1902) у програмском раду Антропогеографски проб-
леми Балканског полуострва8, који се и овом приликом објављује.  

Приступ изложен у раду: Антропогеографски проблеми Балканског полу-
острва заснован je на неколико чинилаца. Пре свега, познато je да je Цвијић 
поседовао природну даровитост, високо стручно и научно образовање, зас-
новано још у средњошколском образовању на читању и студирању напредне 
(„социјалистичке") литературе, познавању социјалистичких идеја, метода со-
цијалистичке критичности, као и на познавању Србије и Војводине из вре -
мена С. Марковића. У томе je он нашао љубав према човеку, његовом животу 
и свету, при чему, како je сам навео: „Све друго осим мисли о срећи човечан-
ства постало ми je споредним", јер „никакав други живот није ме интересовао 
осим будућега који ће усрећити људе"9. 

Критичност према научном раду и погледима на живот и свет Цвијић 
je нашао у патријархалном васпитању, народном животу свога времена и 
социјалистичким идејама. На тим основама, заснованим на широком позна-
вању научне и друге литературе, обогаћеним студиозним радом у земљи и 
иностранству, формирао je концепцију и развио антропогеографију као науку. 
Уосталом, то je Цвијић исказао већ 1895. године објективним критичким 
освртом на појаву прве књиге Српског етнографског зборника, у коме je 
објављен Живот Срба сељака М. Ђ. Милићевића13. Ту je јасно испољено 
Цвијићево схватање начина проучавања, метода рада на науци о народу, 
народном животу и народној култури у најширем смислу речи, укључујући 
у то све особености колективног народног духа, израженог у појму ментали-
тета, односно етнопсихичке карактеристике. Даље утемељење приступу проу-
чавања антропогеографских и етнолошких појава обележавају упутства 
штампана у више махова, од 1896. до 1922. године, која јасно указују шта 
треба проучавати, како прикупљено сређивати и на који начин даље обрађи-
вати. Он јасно истиче: „Испитују се проблеми, ради њих се скупља грађа, 
не скупља се грађа о којој се не зна чему служи . . . тежња (je) да се све стране 
антропогеографских проблема тако расветле да им се узроци виде, узроци 
разноврсни и компликовани, као код свих проблема који се тичу оне интере-
сантне везе и узајамних утицаја између целокупне природе и етничких моме-
ната, затим људских творевина и људског кретања"11. Овакво своје виђење 
проблема и појава Цвијић je приказао на делу у двадесетак екскурзија са 
студентима по околини Београда12, што je представљало нову етапу у разради 
методологије и програмирању оквира истраживања антропогеографских и 
етнолошких појава. 

Јован Цвијић je настојао и тежио за тим да се истраживања поставе на 
праву научну, генетску, дијалектичку методску основу. Због тога он упозорава 

7 В. Радовановић, Цвијићева аншропо1ео1рафска испитиваља, у спомен тридесетого-
дишњвде смрти Јована Цвијића, Пос. изд. САНУ, књ. CCLXXVI, Бгд. 1957, 28. 

Ј. Цвијић, Аншропо1ео1рафски проблеми Балканског полуострва,  Српски  етнографски 
зборник IV, Насеља, кн>. 1, Бгд. 1902. 

9 Ј. Цвијић, Аутобио1рафија и gpyiu списи, СКЗ, књ. 394, Бгд. 1965, В. Радовановић, нав. 
рад у Пос. издања САНУ, књ. CCLXXVI, 28—29. 

10 Видети веома студиозан приказ у Прегледу географске литературе о Балканском иолу- 
осшрву, св. II, за 1894. годину, Бгд. 1895, 19—21; В. Радовановић, Јован Цвијић, Гласник Етно- 
графског института САНУ књ. II—III, Бгд. 1957, 32—33. 

11 Ј. Цвијић, Антропо1ео1рафски проблеми .. ., с. III 
12 Р. Николић, Околина Eeoipaga, антропогеографска истраживања, Српски етнографски 

зборник, кн>. V, Насеља. . . кн>. 2, Бгд. 1903. 

да се до правих научних резултата може доћи једино када се изађе из дескрип-
ције и у тумачењима каже оно што о проблему или појави факта допуштају. 
To je за Цвијића последица научне методе13. 

Један од веома значајних, рекло би се основних чинилаца, по Цвијићу, 
јесу материјална добра. У материјалним условима он види основу народног 
живота и читавог друштва. Уз економске основе и биолошке погодности, 
Цвијић истиче, и многе друге појаве и проблеме. Такав je случај са типом 
насеља, обликом станишта, миграцијама становништва и другим, о чему je 
изнео своје научно виђење у Антропогеографским проблемима Балканско1 по-
луострва14 

Цвијић je уочио, проучавајући физичко-географске карактеристике Бал-
канског полуострва да на њему живе разноврсне, етнички хетерогене, народне 
заједнице. У том простору одвијају се специфични културно-историјски и 
друштвено-економски односи. Из тих разлога се одлучује да ову проблематику 
научно обради, јер има много шири значај него што то изгледа на први по-
глед. Због тога објашњава начин рада, штампа упутства и излаже план. Циљ 
му je да се утврде, по научним принципима, везе између природне средине и 
етничких момената. Ради остваривања овог подухвата припрема стручно-
научни кадар у Семинару, окупља сараднике из свих крајева наше земље, 
обрађује доступне историјске изворе (хрисовуље) и литературу, обавља непо-
средна теренске истраживања, примером показује како треба радити, редигује 
прве радове својих сарадника и штампа их као пример за углед другим труд -
беницима на овом послу. У ствари, објављујући упутства у уводној студији  
(Антропо1еографски проблеми.. .) у четвртој књизи Српског етнографског 
зборника, односно првој књизи Насеља, којом je отпочела ова знаменита 
научна серија. Цвијић je изложио резултате својих дотадашњих проматрања 
по Балканском полуострву, разврставајући их у седам већих целина које су обу-
хватиле: 1) Положај села, 2) Тип села, 3) Кућа, двор и окућница, 4) Све врсте 
економских зграда, 5) Приче и тумачења о именима села, 6) Оснивање села, 
ранија насеља и њихове трагове и 7) Занимање становништва. Ово je, no 
Цвијићу, била основа за распоређивање и обрађивање грађе о биогеографским 
особинама и друштвено-историјским карактеристикама балканског станов-
ништва, на које утичу пластика и природа земљишта као географски, а етни-
чки моменти и преплитања разних култура,  као друштвени чиниоци. Указао 
je на просторне разлике у природним и друштвеним појавама, описао особине 
становништва и издвојио четири културна појаса (византијски, патријархални, 
италијански и средњоевропски, додајући томе на ширем простору већ поме-
нутим и турске утицаје), описујући посебно за сваки њихов садржај и основне 
карактеристике. Из анализе ових елемената уочио je законитости развоја 
појединих појава и отворио перспективу за њихово даље проучавање.  

Утврђујући законитости у положају насеља, Цвијић je запазио да тај 
облик условљавају бројни чиниоци. Међу њима су природне прилике, гео-
графске и топографске одредбе. Овоме, у одређењу положаја градског насеља, 
додаје историјске прилике и политичке догађаје, смењивање култура и про-
мене у комуникацијама. Сличним анализама утврдио je и за сеоска насеља 
опште (пластика, комуникације, плодност, економске прилике) и специфичне 
погодности, од којих зависи њихов развој. Издвојена су у засебне целине на -
сеља по крчевинама, по нижим и средњим брдима, долинама, јаругама, рав- 

 Ј. Цвијић, Аншроио1еографски ироблеми Балканско1 иолуосшрва, с. VIII.  
Исто, с. I — CCXXXVI. 
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ницама, вртачама, доловима и крашким пољима. За све ове облике утврђене 
се топографске прилике, истакнут je значај воде (извори) која утиче на локали-
зовање села, узета je y обзир инсолација, затим правац дувања ветрова, улога 
главних и споредних путева и друго што je од значаја за развој сеоских на-
сеља. Посебна пажња обраћена je на врсте својина, етничке прилике и друге 
друштвене чиниоце у одговарајућим историјским епохама (рани словенски, 
немачки, турски период, својина у ослобођеној Србији). На сличан начин утвр-
ђен je y простору положај вароши и варошица и описани су њихови типови. 
Све je ово доведено у складну целину са привредним приликама, занимањем 
становништва и зависностима облика станишта, економских зграда, органи-
зације окућнице и имања у целини. Најзад, природна средина, уз друштвене 
и друге чиниоце, била je од значаја у формирању менталитета становништва 
у појединим областима. На тај начин, трагајући по неисцрпним дубинама народ-
них предања, народног живота и народне душе, указујући на поједине про-
блеме, њихову међусобну условљеност и начин њиховог проучавања, Јован 
Цвијић je поставио трајне основе, не само антропогеографског него исто тако 
умногоме етнолошког, етнопсихолошког и социоекономског познавања на-
ших народа, Јужних Словена уопште и њихових балканских суседа

15
. Оно што 

посебно треба нагласити за ово, као и за остала Цвијићева дела, јесте чиње-
ница да она рељефно приказују појаве и објашњавају проблеме целовито, уз 
указивање на узроке, процесе, њихове законитости и последице. To je ретко 
срећно спајање природних и друштвених чинилаца у јединство целог, са веома 
аргументованим објашњењима земље, етничких процеса, народне душе и 
народног живота у најширем смислу речи. 

Расправа Неколика проматрања о етнографији Македонских Словена 
(Београд 1906) има вишеструки значај

16
. С разлогом се у том погледу може 

прихватити суд истакнутог чешког научника др Јиржи Данеша, изречен још 
1925. године, поводом шездесетогодишњице Цвијићевог рођења

17
. „Цвијић 

je путовао" — каже Ј. Данеш — ,,по Македонији и Старој Србији баш у оно 
време, када су у највећој мери вођене политичке борбе око питања којој народ-
ности припада тамошње словенско становништво." . . . „Цвијић je y том 
питању" — каже Ј. Данеш даље — „на основу својих научних података зау-
зео одређено становиште. Његова проматрања о етнографским приликама 
Македоније унела су много новог и савесно израђеног материјала за етно-
графију Македонских Словена. Због овога његовог убеђења оштро га je на-
пала штампа, која у овом сложеном проблему гледа само политичку страну". 
Као увек, тако и у овом погледу ■— наставља Ј. Данеш — „Цвијић задржава 
своју политичку самосталност научника која се заснива на стварним фактима, 
која je и сам проверио. Није се дао завести моментаним политичким при-
ликама"!

8
. 

У уводном делу ове расправе Цвијић je указао да „нигде у Европи нису 
народности тако измешане као у Македонији, особито у јужној Македонији" 
где „има прелаза и претапања једне народности у другу, нарочито Словена  

у Грке, Турке и Арбанасе, а Цинцара у Грке и Словене." „Претапање je" — за-
пажа даље Цвијић — „у разним стадијумима, негде тек започело, негде од-
макло, а негде готово довршено"10. Због тога су странци, који по правилу 
нису знали језик, стварали погрешне представе о појму Македонија, језику 
њеног становништва, статистици, националном осећању и другом, што je 
све доводило до заблуда у науци

23
. Неке заблуде су „увели несавесни, тенден-

циозни и површни радови — страних испитивача и списатеља."
21

. 
Расправљајући о македонској народној свести, Цвијић je y то време 

(1906) утврдио да „народна маса, која није пропагандом афицирана, не осећа 
се ни Србином ни Бугарином, а има утолико симпатија за оба народа, што се 
с њима може споразумевати и што се од њих нада ослобођењу"22. Бугарско 
и српско осећање, тамо где га има, je „махом импортирано, наметнуто, про-
пагандом створено"

23
. Цвијић скреће пажњу да су се утицаји ширили и преко 

црквене организације (бугарска, српска и грчка црква). Тако се Цвијић јасно 
супротставља манипулисању с лингвистичким проблемима. „Лингвистички 
моменат je употребљаван", — наводи Цвијић недвосмислено — „и врло често 
злоупотребљаван при расправљању македонског етнографског питања", a 
слично je било и са другим наводним доказима"

24
, посебно када су у помоћ 

призвана тзв. „историјска права на Македонију"
25

, заборављајући при том 
на разноврсне утицаје и планске колонизације. 

Цвијић je расправљао и о називу Македонци као етничкој одредници. 
Установио je, као и код других словенских заједница, постојање бројних „об-
ласних имена", одосно „племена чија се племенска организација изгубила", 
а сачувала су се само племенска имена (Брсјаци, Мијаци и други)

26
. У вези с 

овим објашњени су, албански и грчки називи по којима се Мекедонци иден-
тификују са општим словенским именом. Овај смисао у Македонији има и 
име Бугарин (у смислу „Словен"). Утврђено je, такође, да се реч Бугарин, 
као и име Србин, изједначава у маси народној са појмом Словен. „Нема ни-
једног интелигентног Македонца" — каже Цвијић — „ма којој националној 
партији припадао, који ово не би осећао"

27
. Име Бугарин раширило се по 

европском делу Турске посредством бугарске цркве, а од XIX века у Маке-
донији je оно, као и српско, државно политичко а не етнографско обележје. 
С друге стране, „име Србин je било компромитујуће пред Турцима, јер Турци 
су од Србије освојили Македонију, а пошто je пала Бугарска, имали су још 
скоро сто година борбу са српским државним центрима. Због тога није чудо 
што je име Србин избегавао и губило се у корист бугарског имена" у турском 
периоду

28
. 

На основу непосредних проматрања, тананим анализама на терену и по 
литератури према којој je заузимао објективан научно критички однос, Цвијић 
je пропратио „борбу два национална имена, српског и бугарског, у области 
Македонских Словена". На основу тога дошао je до тада (1906) једино могу-
ћег закључка: да македонски Словени „нису ни Срби ни Бугари, већ, истина. 

 

15 Б. Дробњаковић, Јован Цвијић и њешв значај за ешнолошку науку, „Посебна издања" 
САНУ, кн>. CCLXXVI, Бгд. 1957, 36—37. 

16 Ј. Цвијић, Неколико проматрања о етнографији Македонских Словена, Бгд. 1906. 
17 Ј. Данеш, Јован Цвијић, Посебна издања Географског друштва, св. 1, Бгд. 1927,12—13. 
18 Исто, на наведеном месту. 

Своја проматрања о етнографији Македоније Цвијић je изнео први пут на немачком 
језику у Бечу 1903, затим код нас 1905, па на француском, енглеском и руском 1906, а Чеси 
и Бугари су о томе такође донели изводе (упореди: В. Радовановић, Јован Цвијић — њешв 
иаучни рад у Јужној Србији, Београд 1927, 11. 

19 
Ј. Цвијић, Неколико иромашрања о ешнографији Македон ских Словена, с. 3.  

20 И сто ,  с .4  
21 

В. Р адовановић,  Јован Ц вијић.  .  . ,  Бгд . 1927 ,  II .  
22 1. Ц вијић, Н еколико  проматрања о  етнографији.  
23 

Ј .  Ц в и јић ,  и сто ,  с .  7  
24 

И сто ,  с .  1 0  
«  И с т о ,  с .  1 2  
26 И сто,  с . 13 .  
"  И с т о ,  с .  1 5 — 1 6  
28 И сто,  видети опширније, с.  16 —23.  

с. 5. 
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њима блиска словенска маса" која je „и у ранијим као и у новијим временима 
лако одбацивала" и једно и друго име, задржавајући сопствена, макар и пле-
менска, имена

29
. 

Удаљим излагањима Цвијић je анализирао „стране и домаће етнографске 
карте"

30
. Навео je веома јаке разлоге због којих на њих „не треба полагати 

неку особиту вредност", јер „досадашње етнографске карте Македоније" нису 
рађене „на основу пажљиве и објективне студије свих етнографских особина"

31
. 

Одређену пажњу Цвијић je посветио, поред карата, „статистичким по-
дацима", изложивши их, сасвим оправдано и уверљиво, веома оштрој кри-
тици

32
. „Балкански и многи од страних аутора статистичких таблица, пола-

зећи —"каже Цвијић — „од rope изложених нетачних проматрања, рачуна-ју 
све Македонске Словене у Србе или Бугаре". Међутим, Цвијић јасно у томе 
заузима супротан став, кад каже: „Држим да je довољно убедљиво доказано 
(мисли се на његова претходна излагања — прим. П.В.) да je апсолушно не-
могућно у народној маси Македонских Словена издвојити етничке Србе и ет-
ничке Бушре, а према томе je даље сасвим неистинито урачунавати све Маке-
донске Словене у Бугаре или Србе. Било би могућно" — каже даље Цвијић 
— „само издвојити присталице бугарске, српске или грчке партије међу Ма-
кедонским Словенима, дакле такве присталице народности, које су пропа-
гандом или другим утицајем формиране. To je незнатан део македонског 
становништва . . . Ово не би било научно, етнографско издвајање Срба, Бу-
гара и Грка, већ партијско"

33
. Он се, као што се из Цвијићевог дела види, 

снагом аргумената супротставља својатањима Македонских Словена и први 
научно излаже чињенице које указују о континуираном развоју македонског 
народа. Цвијић je и у овом случају остао веран својој методи и научној истини, 
не устежући се да објективно одговори националистима и у земљи и у ино-
странству, домаћим и страним. 

Расправа Распоред балканских народа, објављена у „Гласнику Српског 
географског друштва" (књ. II, Београд 1913) настала je као „објашњење етно-
графске карте", како стоји у њеном поднаслову. Основу за оваква разматрања 
Цвијић je већ имао у својим теренским проучавањима, изложеним у Антро-
погео1рафским проблемима Балканског полуострва (1902), Основама за ieoipa-
фију.. . (1906)), затим Разматрањима о етнографији Македонских Словена, 
својим радовима друге врсте и бројној литератури домаћих и страних аутора. 

У уводном делу скренута je пажња на тежину израде етнографских карти, 
посебно када je реч о становништву балканских простора, где су кретања 
била велика у свим епохама људске историје. Услед тога, како и сам наглашава, 
његова етнографска карта има „дакле на првом месту моментану вредност, 
јер фиксира стање пре балканског рата и за време рата". Анализом ових 
чињеница Цвијић je открио, нарочито међу хришћанима у Албанији и Тра-
кији, неколико мањих етничких група за које се раније није знало

34
. 

Цвијић je, осим претходно реченог, утврдио приближне границе главних 
балканских народа, њихову измешаност у додирним зонама и утврдио просторе 
продора нових етничких маса (Албанци, Турци, Аромуни). Пратио je мешања 

■■° Исто, с. 23  
30 И сто ,  с .  23  и  да љ е  
31 И сто ,  с .  26 ,  32  
32 

И с то ,  с .  41  и  д аљ с  
33 И сто ,  с .  41 ,  44  
34 

Ј . Цвијић, Распоред балканских народа, ич  „Гласника Српског географског друштва" ,  
св . II ,  Бгд.  1913 ,  3 —5 .  

у  јужној   Угарској   (Срби, Мађари, Немци, Власи),   Добруџи   и   Бесарабији 
(Бугари, Власи, Руси, Татари и други). 

Приближно јасно Цвијић je на територији између Солуна и Цариграда, 
као и западно од Костура, први обележио зону простирања Грка према северу^ 
уцртао до тада неубележене оазе Турака међу грчким живљем, као и оне на 
њиховој северној граници између Солуна и Месте у Тракији и источној Бу-
гарској. На основу података Кнчова и Карајовова помињу се и две српске оазе 
у Тракији (око Бајрамича и Караџа-Алила) које се грцизирају

35
. Запазио je 

такође да je одређивање етничких граница између Грка и Тоска из јужне Ал-
баније релативно тешко, јер међусобно живе измешано, имају приближно 
исту ношњу, а уз то „махом говоре и грчки"

36
. 

Цвијић je, како сам каже, границу између Грка и Словена у јужној Маке-
донији „могао на много места тачно утврдити", јер je „при путовању на њу 
обраћао нарочиту пажњу". Иван-планина и Превтис су, по Цвијићу, етно-
графска и културна граница између Тоска и Словена. Источно од ове области, 
према Костуру, „наиђе се на словенско становништво много јужније, али овде 
онде измешано са старим становништвом". Даље према истоку граница из-
међу Грка и Словена се губи јер je пресеца и раздваја „турска кајларска маса" 
јужно од Островског језера

37
. 

Посебну пажњу Цвијић je обратио на „масе и оазе правих Турака Осман-
лија", који говоре турским језиком. Утврдио je да су они углавном ограничени 
на источну половину Балканског полуострва, „поглавито на источну Бугар-
ску, Тракију и суседне делове Македоније, до Вардара". Цвијић je пре свега 
разграничио праве Турке од исламизираног становништва Балканског полу-
острва, а потом описао „четири главне турске масе Балканског полуострва" 
(трачку, источно-бугарску, вардарско-орфанску и кајларску

3
». 

Границу између Словена и Арбанаса Цвијић je пратио са посебном паж-
њом. Утврдио je да je словенска западна граница у горњем и доњем сливу 
Шкумбије, све до Елбасана. Указује такође на словенске оазе у Албанији и 
прати албанске сеобе у унутрашњост Балканског полуострва. Цвијић уз ово 
обрађује етничке процесе до којих je дошло у појединим крајевима почев 
од средњег па до почетка XX века

39
. 

Расправљајући о границама између Срба, Румуна и Бугара, Цвијић утвр-
ђује међусобна мешања овог становништва с обе стране Дунава, додире у 
Банату и описује влашке оазе у Бугарској. Прати даље додире и процесе из-
међу Срба, Мађара, Немаца, Словака и Чеха у ондашњој Угарској. С посеб-
ном пажњом расветљава границу између Срба и Бугара, коју иначе прате 
велике прелазне области, критикујући оштро српске и бугарске националисте 
око питања македонских Словена, истичући да „у оваквим питањима суд 
ни]е чист, није слободан од осећања и жеља, од симпатија и антипатија, кашто 
од обичне, дивље себичности, или je под утицајем замишљених политичких 
конструкција"

40
, које често немају везе са науком и истином. 

Одговарајућа пажња посвећена je y овом раду и Аромунима. Уочено je 
и истакнуто где они ттредстављају оазе у словенској и грчкој маси по Матсе- 

35 Исто,  с .  7  
36 

Исто,  на  наведеном м есту  
37 

Исто,  с. 7 —8  
38 

 Ј С    g 
39 

И с то ,  с .  10  и  д аљ е  
40 И сто ,  с .  19  
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донији, Епиру и Тесалији. Праћена су њихова кретања по Србији, Бугарској 
и Румунији

41
. 

Цвијић je на карти о којој je овде реч, упоредо са етничком сликом, при-
казао и верски састав становништва. Нарочиту пажњу обратио je обради 
различитих конфесија у истом народу. 

Други део ове веома значајне и садржајне расправе посвећен je етничким 
променама и миграцијама становништва. Истраживања су показала да су на 
Балканском полуострву „у последњим вековима извршене веће етничке про-
мене и веће миграције појединих народних група, него и у којој области у 
Европи"

42
. Ипак, упркос објективним тешкоћама, Цвијић je успео да укаже на 

историјске и етничке процесе који су се одвијали и условили тадашњи раз-
мештај балканских народа и етничких група у балканским просторима. На-
рочиту пажњу Цвијић je поклонио миграцијама становништва, зналачки 
именовао поједине струје и утврдио правце њиховог кретања. 

Оно што у целини одликује ову расправу, без сумње je, крајње пажљив 
научни приступ, помоћу кога je приказана генеза етничких процеса и отворена 
перспектива за њихово даље праћење у балканским просторима. 

Рад: Географски и културни положај Србије, je студија која je објављена 
у Сарајеву 1914. године. Време и место објављивања умногоме je определило 
њен садржај. Међутим, Цвијић je и овде остао на висини научног задатка. Јез-
гровито и садржајно он говори о територијалном развоју Србије. Управо ука-
зује на чиниоце који су деловали да ранија мала посавско-подунавска земља, 
долинама Мораве и Вардара, уђе у централне области Балканског полуострва. 
Посебно се истиче и наглашава да je створена држава сопственим народним 
прегнућем а не копијом и угледањем на друге, туђе државне творевине. Ово 
непосредно учешће у стварању државном било je последица стицаја околности 
у којима се духовна снага стварала на народној основи, а бескрајни самопре-
гор учинио je, упркос петвековном ропству под Турцима, да народна заједница 
не постане „душа роба, већ душа револуционара" који тражи једнакост, пра-
вичност и „божју правду". Уочавање ових момената било je веома битно тим 
пре што их je Цвијић поткрепио низом чинилаца који су позитивно деловали 
на стварање опште народне заједнице. Међу тим консолидационим факторима 
значајно место заузима историјска прошлост и историјска свест (национална 
династија, старешински апарат створен из сопствене средине у револуцији, 
црква, народна песма, језик и друго). Упоредо с овим текли су етнички про-
цеси. Дошло je до међусобног прожимања и повезивања („амалгамисање") 
малобројних старинаца и многобројних досељеника. Уследило je y ствари ства-
рање новог биолошког и духовног облика пуног трезвености и ведрине. У гео-
графском и етничком погледу важну етапу представљају догађаји у којима 
прекретницу чине 1876 и 1878. година. У том раздобљу су се отвориле пер-
спективе за још бржи национални, културни и демократски развој, односно 
формирање народне снаге, јачање националне свести, духовног и техничког 
наиретка. 

Цвијићје с разлогом истакао да je Букурештански мир (1913.) Србији намет-
нуо шире обавезе јер je y то време Србија постала поново, после дуге турске 
окупације, моравско-вардарска земља. Самим тимпорастао je њензначај међу 
осталим балканским државама, јер су се овде укрштали „најсавршенији ути-
цаји културне Европе и дубоки импулси Истока". Утицаји са севера су доспе- 

вали из Аустрије, Немачке и Чешке, а на југу je стара балканска култура (кул-
тура вароши) „због дугог трајања имала утицаја и на сеоско становништво" 
и његов патријархални живот. Ово je заправо одредило место Србије у ге-
графском оквиру и духовном развоју Европе и света. 

Студија Метанастазичка кретања, њихови узроци и последице, објављена 
прво у Српском етнографском зборнику (књи. XXIV, Насеља, књ. 12, Бео-
град, 1922) а потом као посебан одељак у књизи Балканско полуострво ијуж-
нословенске земље, кн>. I, Б. 1922), у ствари je синтеза Цвијићевих проучавања 
миграционих кретања балканског становништва. Цвијић je средио податке 
о становништву прикупљене на непосредним теренским проучавањима, као 
и оне резултате до којих je y то време дошла његова антропогеографска школа, 
чији су радови били објављени у првих десет књига едиције „Насеља. . ." 
у оквиру Српског етнографског зборника

43
. 

У овој студији, која, по Цвијићевој замисли, представља „упутства" 
истраживања за даљи рад, ради објављивања резултата у Насељима, обраћена 
je пажња на сеобе које су текле од турског периода до најновијег доба. Ука-
зано je на значај проучавања сеоба за праћење антропогеографских, етно-
графских, социолошких и других процеса и на проблеме који се односе на 
метанастазичке покрете. 

Први део студије утврђује метанастазичке (матичне) исељеничке области 
и кретање становништва у турском добу, затим начине сељења и селидбене 
струје које су текле из матичних (метанастазичких) предела у земље колони-
зације. У централним областима Балканског полуострва Цвијић je издвојио 
динарску, косовску, моравско-вардарску и струје које су прешле Саву и Дунав. 
У оквиру тога обрађене су и оазе „егзотичног становништва" које су се за-
текле у појединим пределима Југославије. 

Проучени су етнички процеси у доњодунавској плочи и маричком сливу. 
Обрађене су унутрашње и спољне сеобе с нагласком на кретање становништва 
са Балкана и из Средње горе („Балканџија") у приморје Црног мора и мари-
чки слив. 

У епирско-арбанашким областима Цвијић je установио малисорску, ду-
кађинску, шкумбијску и струју Тоска. Указао je на веома сложене етничке 
процесе, који су у овим областима текли од доласка Словена надаље и одра-
зили се на најразличитије начине, на штету Словена, посебно у време турске 
владавине. 

Са истом пажњом, као у претходним случајевима, обрађени су етнички 
процеси у Егејској области. Утврђени су трагови сеоба Грка и Аромуна, ука-
зано je на сеобе пастира и печалбара, издвојене за себе трговачке миграције 
из егејских предела у приморје Средоземног и Црног мора. Одређена пажња 
поклоњена je турским усељавањима, сеобама мухаџира и „лутању никшићких 
мухамеданаца". У посебном одељку добили су место подаци о инверсним 
(ловратним) сеобама. Све je то приказано рељефно, са снажним ослањањем 
на непосредна теренска истраживања и одговарајућу документацију. 

Други део ове студије посвећен je узроцима метанастазичких кретања. 
Предмет за себе представљају историјски и психолошки узроци на једној, 
који су тесно повезани с економским чиниоцима на другој страни.  

 

« Исто, с. 20—23 
42 Исто, с. 25—26 

43 Ј. Цвијић, Мешанасишзичка крешања, њихови узроци и иоследице, Српски етнографски 
зборник, кн>. XXIV, Насеља и порек.ш становншишва, књ. 12, Бгд. 1922. 
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У историјске и психолошке узроке Цвијић je сврстао турску најезду, 
појаву јаничара, аустро-турске ратове, буне, крџалијске хорде, прогањање 
због вере, ратове за независност и неке друге друштвене чиниоце. Свако од 
ових питања добило je одговарајућу научну димензију у оквиру проматране 
проблематике. 

Цвијић je такође дао главне карактеристике сеоба изазавних економ -
ским узроцима. Разлози за сеобу су привредно слабе области и тежња за насе-
љавањем у природно плодније крајеве, који се одликују разноврснијим изво-
рима за људски живот. Али, поред њих, разлог за сеобу може бити и про-
мена климе о чему су сачуване бројне легенде. Од друштвено-економских 
чинилаца посебан значај имају друштвени односи и случајни узроци. Посве-
ћена je пажња етапним миграцијама, сезонским сеобама и узроцима сеоба 
у вези са другим питањима економско-друштвеног значаја (борбе око пасишта, 
сукоби племена, хајдучија и слично). 

Треће завршно поглавље ове студије разматра последице миграција. 
Цвијић утврђује узроке и начин мењања исељавања. Један од видова такве 
врсте je прилагођавање новој географској средини, која се одражава у избору 
места, одређеном груписању досељеничких породица и преношењу географ-
ских и топографских имена из матичних у новонасељене пределе. Најзад, 
размотрене су етнобиолошке, етничке и социјалне последице сеоба. У прилогу 
су статистичке таблице о пореклу становништва из неколико предеоних целина 
и карта на којој je приказано порекло становништва северне Србије.  

Овом студијом Цвијић je заправо заокружио проучавање становништва 
на Балканском полуострву не само са географског већ и друштвено-историј-
ског становишта. Због тога je ова студија постала основа и остала драго-
цена за сва даља проучавања етничких процеса у балканским, па и ширим 
оквирима. 

Упутства за проучавање порекла становништва и психичких особина (Нови 
Сад, 1922), објављена су као илустрација Цвијићевог метода прикуп-љења 
теренског материјала за антропогеографске и етнографске студије. Међутим, 
више од тога, циљ им je да антропогеографске и етнографске списе, који се 
овде обрађују, повежу са разматрањима у другом делу синтезе Балканско 
полуострво и јужнословенске земље — психичке особине Јужних Словена (Бгд. 
1931), која као и многи други Цвијићеви радови спада у ову проблематику 
и с њом чини целину.  

IV 

Антропогеографски и етнографски списи Јована Цвијића спадају у врх 
научних остварења. To je драгоцена ризница података која je и из перспективе 
савремене научне мисли незаобилазна. Без оваквих дела, која отварају научну 
перспективу на основама дуготрајног развоја целовито сагледаног народног 
живота, било би и наше друштво знатно сиромашније. Такву празнину попу-
њава Цвијић чија дела се објављују поново и тако постају доступна широј  
јавности. 

Пешар Влаховић 

АНТРОПОГЕОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ  

БАЛКАНСКОГА ПОЛУОСТРВА 

од Dr. J. 

Цвијића 

Научни испитивач, који пропутује простране области, и нехотично почне 
антропогеографски и етнографски проматрати; ово нарочито вреди за Бал-
канско Полуострво, где на релативно малом простору живи 7—8 разних на-
рода, где се сударају четири са свим различне културе и где има племена и 
народа, који су етнографски са свим свежи, поред Руса етнографски најсвежији 
у Европи. Ja сам таква опажања дуго сматрао само као сасвим споредни део 
својих физичко-географских и геолошких студија. Али су она расла; било их 
je и таквих која су од особите вредности, јер их ми према социјалним и кул-
турним приликама можемо чинити, док je y осталој Европи пропуштено учи-
нити их. Постепено, после дугог рада и размишљања, могао сам видети ан-
тропогеографске проблеме, који су од великог интереса и значаја; све je више 
освајала мисао да треба систематски испитати најпре насеља, која су са фи-
зичком географијом у вези, за тим и друге антропогеографске и неке етно-
графске објекте. 

Из таквих проматрања и размишљања и тим поводом постала су прва 
„Упуства за испитивање села у Србији и осталим српским земљама" од 1896. 
године; доцније je, ca разгранавањем рада, настала потреба да се измене ова 
основна Упуства према разним приликама појединих земаља, и за неке од 
њих су и штампана засебна Упуства*. Одмах сам добио за овај посао велики 
број сарадника, нарочито међу својим ученицима. Али сам одлагао публико-
вање расправа и грађе. Тежња je моја била радити методски и на широким 
основима, осим тога без хитње, с оном мирноћом, која je за овакве послове 
неопходно потребна. Сакупљена je огромна грађа и готове су многе расправе, 
које обухватају све наше земље на Балканском Полуострву и које ће не само 
решити антропогеографске проблеме, већ, надам се, дати драгоцених пода -
така не само етнографу, него и историку и лингвисту. Публиковањем ове 
прве свеске, којој ће друге убрзо следовати, ми почињемо предавати јавности 
ове дугогодишње трудне послове. 

1 Прва антропогеографска проматрања штампао сам у Геофафским испиттањима У 
обласши Кучаја (Геол. Анали књ. V с. 168.) и у Данашњем стаљу јеојрафске науке (приступно 
предавање наЈЈел. Школи 1893). Доцније сам их само у предавањима износио: у предава-
н>има из оишше Геојрафије и Балканског Полуострва, за тим у Географском Семинару. По-
четком маја 1896. изашла су прва Упуства, заједничка за Србију и остале земље (у Српским 
Новинама, и оштампано у књижницу) доцније су штампана засебна за Србију, за Босну и 
Херцеговину (два издања) и за Стару Србију и Македонију. Издавана су о трошку минис-
тарства просвете и спољних послова, Географског Завода и једно за Босну и Херцеговину о 
трошку Академије Наука. 
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Као увод у ове публикације, ja ћу изложити најпре начин рада и средства, 
која смо имали на расположењу; прештампаћу основна Упуства за испити-
вањс села у Србији, а у примедбама изнети у чему се од њих разликују Упуства 
за Босну и Херцеговину и за Crapy Србију и Македонију. У расправи, која 
за тим долази и у којој су управо сабрана нека од мојих предавања у Географ-
ском Семинару, изложићу задатке и план овога посла, резултате о главним 
антропогеографским проблемима, као и методе рада на појединим проблемима. 
У свакој глави се обраћа пажња на узроке антропогеографских појава. Из њих 
ће се, уздам се, видети најосетније празнине у грађи и правци по којима треба 
даљи рад упућивати. Овој расправи није дакле једини задатак да изнесе про-
матрања и погледе, до којих сам приликом научних путовања по Балканском 
Полуострву дошао, већ још важнији; да прецизира проблеме и олакша научни 
рад будућим испитивачима. Дефинитивно ће се моћи ови антропогеографски 
проблеми решити тек онда, кад бар већи део грађе и расправа буде наштампан. 

Методе рада и средства 

Као што je речено, наша Упуства су постала из проматрања при путо-
вању; том приликом су запажени и постављени сви главни антропогеографски 
проблеми. Овда-онда je непосредно, при проматрању, синула мисао о узро-
цима антропогеографских појава, али да се она докаже и прецизно утврди 
треба много грађе и потпуних студија о појединим областима. Основна je дакле 
црта Упустава и антропогеографских радова мојих ученика ова: испитују се 
проблеми, ради њих се скупља грађа, не скупља се грађа о којој се не зна чему 
служи. Свако питање Упустава има одређени задатак и чини са свима оста-
лим целину, којој je тежња да се све стране антропогеографских проблема тако 
расветле да им се и узроци виде, узроци разноврсни и компликовани, као код 
свих проблема који се тичу оне интересантне везе и узајамних утицаја између 
целокупне природе и етничких момената, за тим људских творевина и људ-
ског кретања. 

За овакав посао ваљало je имати методски спремне сараднике a ca оста-
лим, који су најближи народу и најподеснији за овај посао, такве везе одржа-
вати да се постепено у посао потпуно упуте. To je могућно било тек 1893. го-
дине, када je основан Географски Завод на Великој Школи. Са њиме je, између 
осталога, створена основа и за рад на антропогеографским питањима, њима 
су већ 1894. године могле бити посвећене неколике седнице Географског Се-
минара. Тај рад je и доцније сваком приликом настављан, a 1896. године у 
мају изашла су прва Упуства. 

На путовањима сам и пре ове године покушавао да задобијем за антропо-
географска испитивања учитеље и свештенике, и већ при крају 1896. добили 
смо приличан број радова о појединим селима. Установио сам поред обичнога 
и ужи Географски Семинар, у који су улазили само они ученици, који се инте-
ресују антропогеографским студијама. У њему су читани извештаји, тражене 
допуне и утврђивани одговори и писмена Упуства за извештаче, често врло 
опширна; том семинару je осим тога била тежња да се ученици упуте у дубљи 
и интензивнији рад на проучавању насеља. Ja не бих могао, поред главних 
послова, савладати велику кореспонденцију, која je од тада настала, без по- 

моћи неколицине ученика међу којима се особито одликовао даровити Војислав 
Симоновић (рођен 1873., f 1897.), кога смо на жалост и на велику штету наше 
науке тако рано изгубили. Овај рад je за тим пренесен и њиме су запремане по 
неколике седнице обичног Географског Семинара. С муком смо ja и неколики 
ученици савлађивали кореспонденцију све до 1899. године, када je Географски 
Завод добио свога асистента, г. Јована Ердељановића. Рад на антропогеограф-
ским студијама у Географском Семинару био je школа за три четири генерације 
мојих ученика, од којих су се неки са особитом вољом и разумевањем одали 
студији тих питања, нарочито насеља; њихови ће радови бити штампани у 
првим свескама ове публикације. Међу њима се г. Ердељановић одликовао 
највећим интересовањем, и, поставши асистент Географског Завода, он ми 
je био од велике помоћи на вођењу студија о насељима, као и нови асистент 
Географског Завода, г. Риста Николић. Њему, као и г. Ердељановићу, посао 
олакшава проф. приправник г. Радомир Илић. Овакви сарадници су скинули 
с мене знатан део посла. Још од 1897. године приступило се je и сређивању 
података по утврђеним начинима. У Семинару су изношени једино ученички 
радови, и сваки je од тих ученика бар по два пута био у области коју ис-
питује. 

Упоредо са овим семинарским радом уведене су и антропогеографске 
екскурсије, с почетка ограничене на околину Београда до Гроцке, Космаја и 
Обреновца, доцније проширене на осталу Шумадију и неке делове Старога 
Влаха. Њихов задатак je био да се ученици уведу у антропогеографска испити-
вања на самом земљишту. 

Даље je сабирана у Географском Заводу и сва историјска литература, 
нарочито наши споменици, на основу које се може да проучи постанак и ис-
торија неких насеља. Читани су старији путописи о Балканском Полуострву 
и радови о њима; за тим су поређивани статистички подаци из времена аустриј-
ске окупације, Вукови харачки спискови, они из дела г. М. Петровића са но-
вијим радовима и подацима нашег Статистичког Одељења. Утврђене су но-
вије промене у насељима, проглашавање села варошицама, разбијање једнога 
села у два, проглашавање заселака селима, промене имена варошица и села 
и то тиме што су проучене све званичне новине, у којима се ове промене саоп-
штавана. Сваки испитивалац je, пре но што се крене на пут, имао да проучи 
ову литературу о својој области. 

Велика je пажња обраћана и на антропогеографску картографију. С по-
четка смо покушавали да по споменицима израдимо историјску топографску 
карту наших земаља, али je споменика у којима се већи број насеља помињу 
тако мало, да већи део наших земаља остаје празан на карти. Сада се дају 
детаљније представити само области познатих трију хрисовуља, светостеван-
ске, дечанске, арханђеловске и још неких. Старије карте, које су у осталом ма-
хом непоуздане, нису испитивачи још довољно употребили. Међутим слушаоци 
Географског Семинара раде детаљне карте појединих насеља, на којима je 
свака кућа на свом правом месту, тако да се из њих јасно види тип насеља и 
изабрани положаји; даље се израђују карте о пореклу становништва, где су 
разним бојама издвојени старинци и досељеници из појединих области; наро-
читим сигнатурама се обележавају села, која се у разним споменицима помињу 
хипсометријске картице са распоредом становништва по висини итд. Само je 
je понеку од ових карата могућно публиковати. 

Све се више одомаћава фотографија и цртање, нарочито Географски За-
вод има доста знатну збирку фотографија. Тежили смо да прикупимо све ти- 
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пове кућа, зграде око кућа и на становима, за тим типове села. И од њих ће 
се најкарактеристичније публиковати. 

Али смо поред рада мојих ученика и послова у заводу најенергичније на-
ставили подстицати и интелигентније људе у целом нашем народу да раде на 
испитивању насеља. Ja сам са одзивом потпуно задовољан. Ми имамо на 
стотине сарадника, међу којима их има особито марљивих и таквих, који су 
по предиспозицији или дужим радом постали мајстори свога посла. При мо-
јим путовањима изван Србије често сам нарочито тражио боље сараднике, и 
из Херцеговине их имамо у толиком броју и таквих, да je она као и Србија про-
учена. Сви министри просвете су обраћали пажњу учитељима на ове послове; 
писали смо и свима школским надзорницима, свима интелигентнијим свештени-
цима и другим појединцима; најбоље су се учитељи одазвали. Већина наших 
консула у Старој Србији и Македонији, покренути наредбама из министарства, 
такође су се трудили, само ми у овим крајевима имамо са свим слабе, готово 
безначајне резултате; али то ће, поуздано се надам, попунити моји ученици, који 
су у тим земљама. 

Пошто сам имао скициране све важније проблеме, за тим богату грађу 
и многе извежбане сараднике, држао сам да je време, да за овај посао задобијем 
Академију Наука. До сад су сва испитивања бесплатно вођена, моји ученици 
и други сарадници су са преданошћу и личним и новчаним пожртвовањем ра-
дили на испитивању села. Рад се при том разграњавао и узимао велике размере. 
Није га било могућно даље с успехом водити без новчане помоћи, и Академија 
Наука je, ценећи значај ових испитивања, сваки мој предлог с највећом преду-
сретљивошћу дочекивала. Али, Академија Наука још не располаже таквим 
средствима да би своје задатке могла потпуно вршити, те сам ja новчану по-
моћ, коју Академија за ова испитивања од 1899. године даје, издавао једино 
сарадницима изван Србије. 

Од 1901. године пристигла je још једна помоћ, истина не велика, али дра-
гоцена по своме дародавцу. Ступио je y живот фонд пок. Владимира Карића, 
одличнога географа и писца наших најбољих школских земљописа. Он je на-
мењен Географском Заводу, годишње се може из н>ега око 700 динара употре-
бити; и ja сам прошле године ту суму раздао неколицини, који су антропогео-
графски испитивали веће области. 

На послетку су указивали помоћ нашим испитивањима часописи и дневни 
листови. Многи су од првих прештампали Упуства и тиме их јаче раширили 
(часописи учитељског и свештеничког удружења, пољопривредног друштва, 
Босанска Вила, Дело), други су их симпатично пропраћали и обраћали пажњу 
на ова испитивања онима, који се за наш народ и земљу више интересују (на-
рочито Српска Застава и Одјек). 

Са особитим задовољством предајем јавности и ученом свету ове прве 
три расправе мојих ученика: гг. Ердељановића, Мркоњића и Томића. Јер су 
оне произишле из лепе љубави према науци и народу, радови за које je махом 
требало великог личног пожртвовања, који су извршени готово без икакве по 
моћи, мучним ђачким средствима. Они су леп знак како млађе научне генера-
ције озбиљно схватају свој посао и биће, надам се, инструктивни примери. На 
њихове податке се можемо потпуно ослонити. Мени су или целе или делови 
њихових области испитивања и из аутопсије познати и нисам пропустио при-
лику уверавати се о тачности података. Изашло се даље у овом радовима из 
обичне дескрипције и има покушаја да се објасне појаве народног живота. To 
je последица научне методе. Али се при том тежило да објашњења и закључци 

буду одмерени према подацима и да се каже оно и онолико колико факта до-
пуштају; то je тачност научног суда, и у том погледу има разлике међу овим 
радовима према личности писаца. 

План и распоред грађе ових расправа служе као норма, према којој ће се 
доцније расправе и грађа публиковати. Прве ће обухватити поједине речне сли-
вове, области или старе жупе и племена. Издвајаће се у њима први део са 
општим резултатима и други, посебни, у коме су подаци о појединостима. To 
je обрађена грађа. Али ћемо поред расправа штампати и необрађену грађу, 
која je претходно пребрана, изостављено из ње све што се понавља и уређена 
исто као она у расправама према природним или племенским целинама; и 
пред њоме ће ради оријентације бити општи преглед. И уз обрађену и уз не-
обрађену грађу додаваће се спискови географских и етнографских назива, гео-
графске номенклатуре и породичних презимена; даље ће издавати се карте, 
слике и фотографије. Спремљено je за штампу још пет свезака, у којима ће 
бити обрађена грајја. 

II 

Упуства за проучавање села 

I. Положај села 

Треба најпре казати, у којој je жупи или области (н. пр. Шумадија, Мачва 
Висок, Пољаница, Драгачево, Црна Река, Пуста Река итд.), округу, срезу и 
општини

1
 село, о којем се извештава, па за тим редом одговарати на ова пи-

тања. 

а. 

1. Где je село
2
: да ли у равници, поред реке, или je на странама речне до-

лине (присојној или осојној), или je на брду, коси или планини? 

Да нису куће сеоске на више брда или коса, и како се зову та брда или 
косе? 

У одговору на ова питања ваља бити пажљив и тачно описати изглед земљишта, на ком 
je село. 

Ако je могућно, ваљало би у извесним крајевима Србије, где су села највиша, одре-
дити и висине села. Таке су области нпр.3 

Ужички окруј, нарочито села око Муртенице, где их има и на висини од 1200 м.( за тим 
око Златибора итд. 

Руднички окру1, нарочито села по планинама на левој и десној страни Ибра. Крушевачки и 
топлички окру1 и то поглавито око Копаоника и најзад села у В.шсини (врањски округ), 
као Власина, Црна Трава итд. 

Висина села би се одредила тиме, што би се измерила висина најниже и највише куће 
У селу, нарочито последње. — Проматрач, који мерењу није вешт или нема справе за ме-
рење, нека замоли инжињера, који у село послом долази да то изврши. Инжињер се може 
при одредби висине послужити специјалном картом 1 : 75000, на којој има у околини сваког 
села тачака, чија je висина одређена4. 

јафти  Б И Х" °кружју' котаРУ> Цемату или махали. Ст. С. и М.: вилајету, санџаку, кази и 2 Б. и 

X.; (т. ј. сеоске куће).  
окп Лп„;Д Х': Површ изнаД Гацкога, висока села фочанског котара (нарочито у Ћуреву и око 
Дрине), висока села око Трескавице итд. 

4 Б. и X.: Може се о висини села запитати и геометар. 
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2. Ако je село поред реке, плави ли га ова и када (сваке године или после  
неколико година)? 

Да није село на месту, где бујан, виловити поток излази из планине? Јесу 
ли куће на наносу тога потока? Засипа ли их и сада? 

3. Има ли много извора (врела) у селу и око села и јесу ли јаки? Пије ли  
ce y селу изворска вода и са којих извора (поименце)? Да ли би могло бити  
села на томе месту, да није извора?  

Има ли бунара (ђермова) у селу?1 Пије ли ce y селу речна вода? 

Проматрач ваља да обрати пажњу на то, да нису групе, у које се село 

дели, прикупљене око извора. 

4. Имаде ли у атару сеоских топлих, сланих, киселих, гвожђевитих итд.  
извора? Употребљава ли за што народ њихову воду? Долазе ли на њих се - 
љаци из околних крајева и да ли има село од тога какве користи?  

5. Je ли у селу хладније него у околним селима? Или je село заклоњено и 
блаже климе? — Кад пада снег? Колико може бити дебео? Докле се одржи?  

Који ветрови духају у селу (кога су правца), како се зову (овде навести и 
сва народна имена за ветрове), који доносе кишу, који су најјачи, који нај-
хладнији. 

б. 

1. Има ли земље за обрађивање? Je ли у селу, груписана око кућа, или je 
око села? Ако je даље од села, на којим je местима и колико су она удаљена 
од села? Како се зову места, на којима су највише њиве, и шта се на њима сеје?  

2. Има ли село пашњака (испаша2). На којим су местија и колико су да- 
леко од села? 

3. Има ли шума (гора) око седа? Како се зову? Колико су далеко од села?  
Јесу ли четинарске (бор, јела итд.) или од лиснатог дрвећа? Осим обичне упо- 
требе има ли село од њих какве веће користи (грађа за извоз, паљење угља,  
стругаре; руј3 и друго биље)? 

4. Имају ли сељаци и каквих заједничких шума, испаша или њива, и како  
зову ту заједничку земљу?4 Да ли je близу села или je где год даље, у планини 
и на којим местима поименце? Како je та земља постала заједничка?5  

5. Какве je родности ораћа земља и какве су паше? Колико треба ораће 
земље и стоке једној породици (не задрузи) сеоској (н. пр. од 8—10 душа) да 
би, према месним приликама, могла осредње (т. ј. прилично добро) или уме- 
рено живети. Ако je више земљораднички, ратарски крај, онда колико треба  
земље, а ако je сточарски, колико треба стоке за такав осредњи живот?  

1 Б. и X.: Има ли чашрња и каква je вода у њима; je ли кишница или има и изворске? 
Ако je y чатрњи само изворска вода, да ли има какав нарочити назив за ту врсту чатрња  
(пилета или како друкчије). 

2 Б. и X.: испаша (пашњака, ливада и сјенокоша)? 
3 Б. и X.: бухарица. 
4 Б. и X.: комуншџг, мера или како друкчије? (Овде казати и каква je разлика између 

комунице и мере или другог каквог заједничког земљишта). 
5 Б. и X.: Je ли село и данас читлук тј. на земљи неког are или бега? Јесу ли сељаци 

сви кмети или их има и својих газда, који су се откупили? Ако су кмети, у каквом однос 
стоје према господарима земље (тј. шта дају аги од жита, сијена, стоке, поврћа итд.)? 

Има ли сељана, који поред своје земље држе под закуп (кесим) и употребљавају и агин-
ску земљу (обрађују или на њој напасају стоку)? Како се зову ти сељаци (присијачи итд.) и 
шта плаћају аги или бегу за његову земљу? 

II. Тип села. 

Имамо1 села: а) разбијено1 типа, и б) збијено1 типа, а има села, у којима 
су куће тако распоређене, да чине више мањих ipyüa (чопора) које су раздалеко. 

а. 

Разоијеног су типа она села, која су подељена на крајеве или мале или 
џемате, који су један од другог удаљени, а куће у појединим крајевима могу 
бити или раздалеко или у близу.  

Ако je село оваквог типа, код њега ваља најпре рећи:  

Како се зову2 поједини крајеви (мале, џемати) села и колико су један од 
другог удаљени? Да ли су растављени потоком или реком? Да ли су у њима 
куће раздалеко или збијене? 

За тим одговорити на питања под в. 

б. 

Збијеног су типа села, у којима су куће у густо или збијене, па делило се 
село на крајеве или не. — Ту ваља најпре одговорити: 

1. Има ли у селу крајева (мала, џемата) и како се зову? Јесу ли крајеви  
сасвим један уз други или међу њима има неког размака и одређених граница?  
Колико je растојање између крајева и чиме су растављени?  

2. Јесу ли куће у оваквим селима без реда растурене или су тако поређа- 
не, да село има улице или шорове? Je ли само једна главна улица у селу (обич- 
но поред друма) или две, које се секу у облику крста, или ако их je више, како 
стоје једна према другој.  

За тим одговарати на питања под в. 

в. 

I. Да нису куће једних крајева у истом селу илк близу (збијене) а других 
раздалеко? 

Ако су куће у селу у опште раздалеко, јесу ли бар збијене и у шор поређане 
поред друма, где су механе (ханови), дућани, ковачнице, школа и црква (или 
џамија). Од кад су се ту почеле куће збијати? Да ли je тај део села подалеко од-
осталих сеоских кућа и носи ли засебно име?  

У неким селима се могу издвојити ipyiie од по неколико кућа, које су са 
свим ублизу, много ближе (једна другој) него што су остале куће у селу. Може 
се цео крај (мала, џемат) састојати из таких мањих група (чопора). У таком 
случају треба видети, да те јаче збијене куће не припадају једној породици, 
која се изделила. Да ли те групе кућа имају свака своје име? 

У свима случајевима, било да je село збијеног илн разбијнеог типа, врло 
je потребно измерити одстојање бар између неколико суседних кућа у селу  

1 Ст. С. и М.: Постоји ли у тој области назив џемаш пЈтјафша или к.чешија и шта се 
њима означава? Шта се зове селом, шта засеоком, крајем и поселицом? Какве су разлике из-
међу ових појмова? 

- Б. и X.: џемат или махала, која се описује, и које су њена ссла (поименце)? Колико 
су та села удал>ена једно од другога и да ли су растављена потоком, ријеком, брдом или чиме 
другим? 
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односно у појединим крајевима села. To ce најбоље може учинити корацима, 
а може се одредити и временом (четврт

1
) сахата, пола сахати и т. д.  

Да није село било најпре раштркано, па око његових кућа постајале нове 
(деобом или досељавањем) и тако се уметањем нових кућа између старих из -
менио тип села? 

Пошто се каже, какав je распоред кућа у селу, треба увек казати и зашто je 
распоред кућа у селу такав, н. пр. да није томе узрок земљиште? Или да  нису 
куће у близу услед груписаности а раштркане услед растурености имања по-
јединих сељака? Или да није томе узрок деоба задруга? ит.д.  

2. Има ли уза село заселак и како се зове? По чему се разликује тај заселак 
од краја у селу? Да ли се и заселак дели на крајеве и који су?  

3. Да ли село има своје раселине т. ј. куће појединих породица, које су се 
сасвим одселиле из села на своја имања, која су подаље од села, и тамо живе?  
Да се не зову такви делови села другим каквим именом?  

4. Да ли становници једног краја (или засеока или у опште једног издво- 
јеног сеоског дела) имају једно презиме и које? Или имају више  презимена  
и која?2 

5. Колико има свега кућа у селу, а колико у појединим његовим  деловима 
(засеоцима, крајевима, групама и т. д.)? 

6. Je ли било задруга у појединим крајевима села и имали их још? Од  
колико су душа веће задруге? 

Напомена. Крајеве села, њихове границе и растојања и распоред кућа у 
њима треба тако описати, да се може добити тачан изглед села, које се описује. 
Поред тога, да би се боље разумео опис како типа тако и положаја сеоског, 
најбоље je израдити ма и најпростију картицу (скицу или план), на којој би 
била записана имена свију брда, река и потока, за тим села и њихових делова 
и још обележене куће ма каквим знацима (обично: —). 

III. Кућа, двор и окућница. 

Под двором се разуме кућа и све зграде, које су око ње, а ограђене су за-
једничком оградом,3  (леткама, тарабом, плотом, пармацима, врљикама), 
или, ако нема ограде, припадају једној породици (односно задрузи). Окућницу 
или поткућницу чине градина (врт) или башта, воћњак и забран (брањевина, 
забел, raj). У селима збијенога типа нема окућнице, често ни двора; код њих 
ваља одговорити само на она од следећих питања, која их се могу тицати.  

1. Je ли двор ограђен (и чиме) или није? На којој je страни капија од двора? 

2. Je ли у двору само једна кућа или постоји и гостинска кућа или конак 
или бакшалук (чардак)? 

Je ли кућа у сред двора или je на искрајку (и на коме крају)? Од чега се 

граде сеоске куће (брвнаре, плетаре или од шепера, од ћерпича, од набоја, 

зидане)? Како ce y току времена мењала кућна грађа? 

1 Б. и X.: чејрек. 
Ј Имају ли сви становници у селу једно или више ирезимена и која? 

I Овде ваља само одговорити, ако имају, и казати које je 
презиме. 3 Б. и X.: сухомеђином. 

Како се зову поједини делови1 куће и чему служе?2 
Има ли каквих прилепака или додатака уз куће? Имају ли куће диванану 

или доксат?з 
Какви су кровови: високи или сниски? Од чега се граде? Да ли кров до-

пире скоро до земље и да није тада зид од куће врло низак? Зашто je кров 
такав? 

Јесу ли једна или двоја врата на кући? Ако су двоја, како стоје једна према 
другима и чему служе? На коју су страну (гледајуђи према сунцу) окренута 
врата? Ако имаде соба, како стоје њихова врата?  

Каквог су кроја димњаци (оцаци) и баџе? Имаде ли шара на димњацима 
и какве су? 

Има ли прозора? Какви су и од чега су, н. пр. од стакла,4 хартије итд.? 
Од чега je под (патос) кућни? 
Да ли има кућа, где под истим кровом живе и људи и стока? Да ли у истој 

просторији или одвојено?5 

Да би се распоред кућних делова јасно видео, потребно je нацртати прост 
хоризонтални пресек (т. ј. пресек по тлу) куће са означењем, где je шта. 

3. Каквих зграда има око куће и чему служе6 (вајат или клет, млекар или 
земник или изба, хамбар или кош, чардак, качара, кошара, хар, плевња, трло 
или тор или заметина, сушница или пушница или мишана итд.)? — Осим ових 
зграда има ли још чега на двору (хлебна пећ, салаш, наслон, кочина, кокошар,  
свињац, дрвљаник итд.)? Сваку зграду треба описати по облику и величини  
и казати, од чега се гради и чиме се покрива. 

Какав je распоред тих зграда у двору (нарочито: како стоје према кући)? 
Могао би се овај распоред и цртежем представити.  

4. Има ли око куће окућница, и из чега се састоји?  

5. Служе ли плевње7 (или кошаре) само за смештање сламе, шаше и сена,  
или ce y њима и стока држи? 
Јесу ли плевње8 (или кошаре) у двору или су изван села? Ако je последњи 
случај, бави ли се који члан породице дуже код њих и шта тамо ради? 

IV. Појате или станови9 (станарнице, стајнице, салаши, бачије), колибе, пив-
нице и друге зграде у планини и у пољу.  

1. Имају ли сељаци своје станове10 (појате)? На ком су месту и колико je 
оно удаљено од села? 

1 Б. и X.: (одјељења). 
2 Б. и X.: Како се зозу и чему служе они разни приљепци (уцере итд.) на босанским 

кућама? Шта се зове виглед, а шта чардак? 
3 Б. и X.: (лонце и камерије мухамеданских кућа) 
4 Б. и X.: лондре (кожице од трбушине), 
5 Б. и X.: Да ли се мухамеданске куће разликују чиме од кућа осталих сељака? Ако 

je могућно, вал>а опширно описати и мухамеданску кућу. — Имају ли му-
хамеданци какву зграду, коју остали немају (чардак, коначић, кавоџак 
итд.)? 

6 Б. и X.: (колибе за ожењене задругаре, кланице, појате, харови, стаје, мљекар, хам- 
бар, пушница или ошафана, пивница итд.)? 

7 Б. и X.: кланице. 
8 Б. и X.: кланице. 

9 Б. и X.: Станови или сташте (сшајнице), ко.шбе и fipyie 3ipage у wiammu и  у иољу. 
10 Б. и X.: или сташше! 

2   Б 
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Имаде ли стан (појату) свака сеоска кућа? Имаде ли сељака или сеоских 
кућа, које имају два или више станова? Колико станова има цело село? Ко-
лико су суседни станови раздалеко? 

Помешају ли се станови и зашто?  
Од чега се граде станови и шта има у њима и око њих (торови, трла1) сл pa-

Be за бућкање итд.)? Да ли je y стану преграђен који део и чему служи (н. пр. 
млекар)? 

Ко се од чланова породице бави код станова, колико времена и шта тамо 
ради?2 

Ако село нема станова онда зашто? 
По негде зграде, које врше улогу станова (појата), називају колибама. У 

том случају треба за колибу казати све оно,  што се пита за станове. 

2. Да ли je земља, на којој су станови или на којој сељаци лети напасају  
стоку, њихова својина или je држе под закуп? Ако je њихов својина, да ли je 
од старине и како им je припала? 

Да ли једни исти сељаци (исте породице и задруге)  из села истерују стоку 
редовно на исте пашњаке?3 Ако сељаци немају својих пашњака,4 куда онда 
гоне стоку преко лета? 

3. Има ли у околини црновуначхих5 појата и на којим местима? Колико 
има Црновунаца6 (Ашана, Карагуна, Куцовлаха, Грка, Аромуна) и колика  
су им стада?7 Праве ли качкаваљ или продају млеко другима? Коме продају  
своје производе (сир, масло^ вуну, овце?) Колико се времена задржавају на  
тим местима? Долазе ли одавно на места, на којима су сада? Куда слазе преко  
зиме? 

Ваља или посетити или распитивањем сазнати за сва места у околини, на 
којима има Црновунаца8 или их je било. 

4. Имају ли сељаци каквих зграда (колиба, салаша итд.) у пољу на имању:  
на њивама, ливадама итд.?9 Од чега се граде, за што служе, колико времена  
и ко проводи у њима? 

5. Имаде ли кућара или кућера (чобанских колиба),1° на ком су месту и  
чему  служе? 

6. Има ли село пивнице (или земнике11). Јесу ли пивнице у виноградима  
или изван њих? Како зову групе од пивница (пољане у Жупи)? Има ли уз пив- 
нице кућица грејалица? Кад се и колико сељаци баве у пивницама? 

V. Приче и тумачења о именима села.  

Има ли прича, којима се тумачи имс села и његових крајева (мала, џе-
мата) и заселака или појединих места у околини?  

: појате, клашше. 
: Да ли има код станова и по која њива, врт или башта итд. и ко то 
обрађује? 
: на исту планину? Je ли планина, у којој су испаше, далеко од села и колико? 
: планине. 
: хумљачких. 
: хумљака (Умљака)? Из кога су краја и из којих села? Koje cy вјере и кога 

дијалекта (нарјечја)? Јесу ли пашњаци њихова својина? : Обрађују ли 
Хумљаци и земљу око станова? : Хумљака. : ни у планини? ,: и савардака. 
: Да ли у виноградима (нпр. у Неретви) има каквих зграда за држање вина? 

 

2. Да село или крајеви села немају име по брду, коси или у опште по ме- 
сту, на којем су? — Да немају име по занимању (садашњем или пређашњем)  
већине становника? — Да се не зову по имену места или области оних, који 
су их засновали, или да не носе њихово заједничко презиме или надимак? 

3. Да ли се село (или крај) звало кад год друкчије и како се звало, и да  
ли се зна кад je то име промењено и зашто?  

VI. Оснивање села, ранија насеља и њиховп трагови. а. 

Порекло сшановшаитва, посишнак села, повији досељенициЈ 

Треба старе, а разборите и поуздане људе распитати о свему што знају 
из прошлости тога села, које се описује. Пре свега треба сазнати, да ли je од 
вајкада било на том месту села и који су знаци или докази тога (то су обично 
какве старине, о којима се опширније пита у тачки в). Ако je пак некад старо 
село постојало, па се раселило, зна ли се, зашто се раселило?  

Затим треба што тачније сазнати, кад je постало даиашње село т. ј. кад 
су се у њему настаниле најстарије данашње породице његове. Ако се ово не 
може тачно у годинама одредити, може се бар приближно изнаћи тиме, кад 
се сазна, шта су преци најстаријих породица били својим садашњим потомцима 
(нпр. дедови, прадеди, чукундеди и т. д.) 

Даље треба изређати све данашње сеоске породице (фамилије, племена, 
браства) и то тачно редом по њиховој старини: најпре најстарије (ако има) 
старинаца или староседелаца у селу разуме се, да њих треба најпре поменути 
па даље све млађе (т. ј. позније досељене) до најмлађих. Код сваке породиие 
одмах забележити и сва њена стара и нова презимена, затим њено порекло т. ј. 
одакле се (из кога села и из краја) доселила и узрок, зашто се доселила; најзад 
њено крсно име и ако се зна: у којим местима има још свога рода и у којим 
презименима. 

Да се нису појединци настањивали у селу као аргати, слуге (најамници), 
занатлије, доводци, уљези и т. д. 

Да ли распоред кућа у селу стоји у каквој вези са старином и пореклом 
становништва? Може ли се нпр. запазити, да најстарије куће, које су основале 
село, заузимају поглавито средину села, а новије и оне које су се доцније до-
селиле, да су поглавито на окрајцима села? 

Да ли досељеници из једне области имају исту славу и преславу и коју? 
Има ли цело село исту славу или преславу (заветину и т д.) и коју?  

Да ли има каквих особитих знакова (нпр. у ношњи,  језику, обичајима и 
т. д.), којима се досељеници из једне области разликују од досељеника из друге 
области? — Да ли се по чему разликују становници тога села од становника 
околних села? 

По досадашњим питањима види се, шта je потребно сазнати о постанку 
сваког села. Али ради олакшице приликом испитивања постанка села, следећим 
питањима обраћамо пажњу на засебне начине, по којима су нека села постајала.  

 Б. и X.: Koje cy народности, вјере и дијалекта стамовници у селу? Ако кма и поро-
дица страних народности, треба их именовати и казати, колико која има 
кућа. 

1 Б. и X 
2 Б. и X

. 3 Б. и X

. 4 Б. и X

. 5 Б. и X 
6 Б. и X

. 7 Б. и X

. 8 Б. и X

. 3 Б. и X

. 10 Б. и X 
11 Б. и X

. 
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3. Да није село постало из читлука или чифлика? Кад и како?
1
 

4. Да није село постало од другог, старијег и великог села у близини? — 
Услед чега су се одселили становници из тог већег села и населили у новом селу? 

Да нису били далеко станови (појате), трла, колибе или њиве, па су се због 
тога одвојили од старог села (матице села) и засновали ново? Je ли онда ново 
село на месту, где су били станови или колибе матице т. ј. тог старог села? — 
Или je услед пренасељености старог села (матице) било мало потребнога про-
стора? У таквом случају, зашто су сељаци изабрали данашње место за ново 
село? — Или je услед неких других узрока одсељавањем постало ново село 
од матице села? 

5. Ако се зна, да je једно село постало од другог (ма на који начин) или 
ако у близини има село с истим главним именом, колико су она удаљена једно 
од другог? 

6. Да није село постало услед тога, што се изделила која задруга и одељени 
задругар подигао кућу на имању далеко од села, па на том месту временом 
постало село (или какво мање насеље)? — Како село мисли о том првом исе- 
љенику, који je подигао кућу далеко од села? Зашто je он то урадио? 

7. Да није село постало из опалих, старих рударских насеља? 

8. Да није село постало из манастирских насеља (прњавора)?
2
 Кад и како 

се то збило?
3
 

б. Помешшање и расељавање села; сасељавање и сашоравање  

1. Да ли je село увек било на свом данашњем месту или се на њ по-
местило са кога другог места и зашто? 

Да није село намештено услед поплаве или других природних узрока? — 
Да се није поместило, уклањајући се од каквих насеља? — Да није намештено 
услед болести (нпр. чуме, колере и др.) или наредбом власти? 

Je ли приликом помештања постало опет једно село или два која су 
то села? 

2. Да се није услед побројаних узрока које село и сасвим раселило и се-
љаци му се растурили по околним селима, не основавши ново село? 

Да није сасељавањем или сашоравањем од два или три стара постало 
једно, веће село? Шта je било са њиховим ранијим местима? — Какав je био 
узрок сасељавању или сашоравању? 

в. Селишта, развалине, гробишпш, стари путеви и сшара рудишта  

1. Има ли у околини новијих и старијих селишта? На ком су месту и ко-
лико су удаљена од данашњих најближих села? Има ли на њима још остатака 
од старијег насеља? Шта се прича о тим селиштима? 

Стара селишта треба највише тражити поред негдашњих путева
4
 (друмо-

ва) и на старим границама Србије, јер их je ту највише. 

1 Б. и X.: Да није власник земље (бег или ага) сам насељавао и размјештао своје кмете 
по ненасељеној земљи и послије се од појединих домова намножило село? 

2 Б. и X.: или из вакуфа? 
3 Б. и X.: Да није село на манастирском метоху? Како и ушљед чега je оно постало? 
4 К    и  V ■   тр/та 

 

2. Има ли у близини старих градова или развалина од њих? Прича ли се 
што о њима и о старим подграђима и чаршијама (трговима) око њих? 

3. Има ли у околини каквих гробишта или старих гробаља („грчка гроб- 
ља", „мацарска гробља" итд.)? Има ли о њима каквих прича? 

Да немају два или више села заједничко гробље? Откуда то? 

Обично, кад једно село постане од другог у близини, гробље им остане 
заједничко. Треба дакле видети да ли je тај случај или je услед чега другог гроб-
ље постало заједничко. 

4. Познају ли се трагови старих путева (калдрма итд.)? Зна ли им се пра- 
вац (одакле су и докле водили)? 

Код сваке од напред поменутих старина треба набројити и описати све 
остатке и знаке, који се и данас налазе на њихову месту, нпр. записе, старе нов-
це, цигле и камење, оруђа (алатке) итд. 

VII. Занимање становништва. 

1. О чему се село више бави о сточарству, земљорадњи или воћарству? 

Који je производ сеоскога рада најпознатији? 

Баве ли се сељаци још о чему осим о сточарству, земљорадњи или воћар-
ству? Да ли je у селу или у околини развијен риболов или друга која врста лова? 
— Да ли има у близини рудника, и да ли сељаци раде у њима и колико зара- 

ђују? 

Има ли међу сељацима кириџија, каменорезаца, мајстора (дунђера, зи-
дара), дрводеља, мутавџија, угљара, млинара итд? 

Има ли механџија (ханџија) и дућанџија у селу? Поред свога главног за-
нимања да ли раде и земљу? 

2. Иду ли сељаци у печалбу или у аргатовање (иргатовање)? Ко иде и ко- 
лико их иде? 

Колико времена остају у печалби или на аргатовању (кад полазе и кад се 
враћају)? — Куда иду у печалбу или аргатовање и каквим се послом баве? 
Колико за то време зараде?

1
 

3. Има ли уза село цшански крај? Je ли у селу или je подаље? Јесу ли то 
влашки или турски Цигани? Којим језиком говоре? Каквих страних речи има 
у њихову говору? Одакле су се доселили? Шта знају о свом најстаријем месту 
борављења? 

О чему се баве (коритари, свирачи, џамбаси идт.)? 

Има ли целих села циганских? Којих Цигана? О чему се баве? 

По овим Упуствима се може са успехом радити и у осталим земљама 
Балканског Полуострва, за које она нису нарочито удешена. Одступања, 
која нису Упуствима обухваћена,  а могло би их бити, тако су незнатна  

1 Ст. С. и М.: Колико једна глава заради у печалби? 
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да их пажљиви испитиваоци могу лако уочити. Ми имамо ваљаних радова из 
Црне Горе, Далмације и Славоније, који су ло овим Упуствима изведени. По 
њима се могу и варошице и вароши испитивати, само je за њих потребно још 
више литературу проучавати. О великим погледима и главним правцима рада, 
који, полазећи од питања у Упуствима, обухватају готово све антропогеограф-
ске проблеме Балканскога Полуострва, даје обавештења расправа, која за 
овим долази. Помоћу ње ће се моћи лакше проучавати и оне области, које 
упуствима нису обухваћене, као и варошице и вароши. 

КУЛТУРНИ ПОЈАСИ БАЛКАНСКОГА ПОЛУОСТРВА 

Нема антропогеографске и етнографске појаве, на коју не би била од ути-
цаја ова три главна узрока: (пластжа и у опште природа земљишта), етнички 
моменат и на послетку разне културе. Прва два су познати, и на њих je обра-
ћана довољна пажња. У новије време се формира нарочита географска дис-
циплина, антропогеографска, која води порекло из класичне старине, коју 
су Питер и у новије време Рацел јако напред кренули и којој je један од главних 
задатака да испита утицај географских објеката и климских прилика на правац и 
ток људског развитка. Даље се у најновије време зна у етнографији за зајед-
ничке народне мисли (Völkergedanke), услед којих се често у најудаљенијим 
областима јаве исти облици материјалне културе и слични духовни и морални 
појмови; разматра се и примање или преношење етнографских појава с јед-
нога народа на други. У историји се проучава и утицај физичких прилика на 
историјске догађаје и развитак култура; познати су Беклови погледи, који je 
између осталога нарочито наглашавао утицај физичке средине, нарочито оби-
ље животних средстава и општи изглед природе. 

Балканско Полуострво je врло згодан предмет за овакве студије. Оно je 
разноврсне пластике, под разним климским утицајима, на релативно малом 
простору његову живе многа племена, разни народи, и такви који припадају 
са свим различним народним породицама; на њему су се дешавале много-
бројне и младе племенске и народне миграције. Пажљива испитивања, која се 
оснивају на дубоком познавању географских прилика Полуострва и оштром 
и научном утврђивању, етнографских појава и у опште оне суме особина, ко-
јима се различна племена и народи одликују, могу дати драгоцених података 
и резултата о великим проблемима: о утицају средине и етничког момента, 
о размери између та два утицаја и о вредности и природи етничког момента; 
за такве je студије потребно познати и историјску прошлост земаља и све 
оне утицаје и ситне импулсе, који су са стране долазили. На листовима ове рас-
праве се често о том говори и на проблеме упућује; овде ћу само неке опште 
поменути. 

На Балканском Полуострву се види велика разлика у пластици између 
области динарске и грчко-арбанашке планинске системе на западу и родопске 
и Балкана на истоку и југу. Тамо су све планине веначне, релативно танке и 
уске, богате хоризонталне разуђености, с многобројним долинама, врло ретко 
с котлинама. Овамо су широке, простране планине, масе; осим Балкана ретко 
која има облик венца; котлине су поред маса главни елеменат пластике; у не-
колико се изузима северна Бугарска, плочасте пластике, у источном делу и 
степских особина. Те су разлике морале бити од утицаја на многе антропо-
географске појаве и неке од њих, различне на западу и истоку Полуострва, у 
глазнзмз a пзклапају са географским областима ових разних пластика. 
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Даље се, гледајући само на велике црте конфигурације, виде велике удо-
љине, које у меридијанском или уздужном и у попречном правцу просецају 
Полуострво као канали и за које су се морале везати његове главне комуни-
кационе артерије. Такве су уздужне удољине моравско-нишавско-маричка и 
моравско-вардарска. Последња има нарочито велики значај, јер везује Београд 
са Солунским Заливом, најбољим заливом Полуострва, пролази средином 
Полуострва, које je, осим тога, дуж те линије најкраће, и њоме je најзгодније 
везана средња Европа са Белим Морем. — Друга je попречна комуникација, 
која води са јадранског приморја, од Дубровника до Драча, према централним 
деловима Полуострва. Узрок je joj сукобљавање динарске и грчко-арбанашке 
планинске системе, услед чега се јавља прегиб у западној обали Балканскога 
Полуострва; по томе je за централне делове Полуострва ова обала најближа, 
најкраћи излаз на море. У углу овога прегиба je залив Медова и даље од обале 
Скадар. Од великог je значаја и друга попречна комуникација, којом je ишла 
стара Via Egnatia. Од ових су удољина јако зависна историјска и културна 
кретања на Балканском Полуострву. На линијама где ове комуникације на 
море излазе, леже историјске обале Полуострва. У току историјских времена 
je једна или друга удољина добијала значај главне комуникационе артерије, 
и према томе je јужна или западна обала Полуострва постајала његова чеона 
и историјска страна. To je било од великих последица за културно стање поје-
диних области, за постанак, развијање и ишчезавање вароши и градова, за 
етнографска мешања и стапања и за остатке разних култура, који се и сад дуж 
ових удољина нађу. 

Од утицаја су и климске разлике, особито између медитеранске и средње-
европске климе. Границе су између њих у главноме: Шар са скопском Црном 
Гором, Грделичка Клисура и Балкан, и на северу од њих превлађује средње-
европска, на југу медитеранска клима. Оне су најпре од непосредног утицаја 
на становништво, за тим од посредног, и то на вегетацију, нарочито културно 
биље и на облике материјалне културе. Многе антропогеографске и етнограф-
ске појаве морају се дакле доводити у везу са разним климама. 

Донекле je y вези са климом значајан факт, да су северне земље Балкан-
скога Полуострва и шумске земље (осим Далмације), док су јужне голе, лети 
спрљене. И распадање стена je друкчије, плодна земља, орница није једнака 
и није једнаке плодности, боје земљишта су различне. Али ови појави имају 
везе и са културом. Јужне земље су области старих, дуготрајних култура, је-
линске и византијске; у северним није никад било јаких и трајних култура, 
које би их целе обухватале; римска култура je y њима била на комуникационе 
линије и тачке ограничена. А за физички изглед земљишта je злочест утицај 
ових старих дуготрајних култура. Људским радом на земљишту поремети се 
хармонија сила, које у природи владају, нарочито се ојачава утицај деструк-
тивних сила. Услед тога се уништена шума теже сама од себе подиже, плодна 
земља се сноси у долине, реке добијају особине виловитих потока и бујица, 
деструктивне силе надвладају. И то je узрок многим разликама између север-
них и јужних балканских земаља, нарочито великој разлици у шумској веге-
тацији. А познато je како јако и у колико разних праваца шуме утичу на све 
особине становништва, за тим на начине настањивања и облике села, на грађу 
и облике кућа итд. 

На ове велике физичке разлике између земаља Балканскога Полуострва 
и на многе мање, које се виде на незнатнијим просторијама, обраћао сам пажњу, 
тражио везу између њих и антропогеографских појава и трудио се да покажем 
испитиваоцима методе и правце даљега рада. 

Није занемариван ни етнички моменат, који ће се моћи боље прецизирати 
таквим етнографским испитивањима, која се о решавању проблема баве. Ис-
тина има дубоких етничких разлика међу балканским народима, које су јасне, 
помињате су и није их требало опет наглашавати. Важније je запазити најчис-
тија народна језгра и нарочите особине, по којима се разни делови истога 
народа разликују. Често се на даљим листовима помиње етнографско језгро 
нашег народа, Васојевићи и Дробњаци са старовлашким крајем и Херцегови-
ном, које носи наша најпрегнатнија етничка обележја; они их због велике плод-
ности и експанзивности по многим областима разносе и крепе оне периферијске 
народне делове, који су попузнули. Таквих су особина и ту улогу имају међу 
Арбанасима малисорска и миридитска племена. Највише су се по етничким 
особинама од нашег етнографског центра удаљили Шопи, чију смо област 
распрострањења поменули. Као да просечне средње особине нашег народа 
носи косовско и новопазарско становништво; с њиме су блиски Мијаци и Брс-
јаци у северозападној Македонији. 

Али поред ова два момента има и трећи, који je од велике важности за 
антропогеографске и етнографске студије. To cy разне културе, усвојене, прим-
љене, или самостално развијене, које често имају везе са прва два момента, 
али су и засебан чинилац, који самостално утиче и мења кашто и основне осо-
бине народне. Ja ћу утврдити њихово географско распрострањење, главна 
обележја и поменути колико су утицале на правац наших студија о насељима. 

Балканско Полуострво je подељено на четири главна културна појаса, и, 
по томе што je оно релативно малога пространства, ова појава je скоро је-
динствена на земљиној површини. Ja ћу та четири културна круга назвати: 
византијско-аромунским (или византијско-цинцарским), пашријархалним, ита-
лијанским и средњеевропским; њима се морају додати и турски културни ути-
цаји; кад и патријархално стање и турске утицаје називамо културом, ми под 
тим разумемо ону суму унутрашњих уређења, обичаја, облика материјалне 
културе итд., којима се те целине одликују. 

Прва два културна појаса заузимају највеће области. 

Изузевши планинске и од комуникација забачене крајеве византијско-
аромунском културном кругу припадају: Тракија, Источна Румелија, Маке-
донија, Грчка с Епиром (турским) и најјужнији делови Албаније; долином 
Мораве улази он врло дубоко у Србију, осећа се и у црноморском приморју 
Бугарске. Његово распрострањење се у главноме поклапа са облашћу меди-
теранске климе и њених одјека, изузевши западно приморје Балканског Полу-
острва. На северу су му оштре границе: Шар с Карадагом и Балкан. Главни 
су носиоци ове културе Грци и Цинцари, али cy je од њих примили и остали на-
роди поменутих области, најмање Турци (и Османлије и потурчењаци), који се 
према њој, услед коранских прописа и засебног домаћег живота, највише 
отпорно понашају. Али, ма да je византијско-цинцарска култура распрострта 
по свим јужним земљама Балканскога Полуострва, и у њима има очуваних, 
често великих оаза патријархалнога живота; оне cy no правилу словенске. 
Најчистије су и највеће такве оазе у западној Македонији, где се патријархални 
живот доста сачувао у планинским крајевима и високим котлинама, на пр: 
у Преспи, Морихову, Поречу, Кичеву; у источној Македонији су већ ређе, 
али их има, као у Малешу и Пијанецу. Услед те мешавине од разних култура, 
Македонија изгледа као шаховска табла, и често су оштри прелази из области 
једне у област друге културе, још оштрији, ако су границе између границе 
култура и етнографске границе. Нигде се то тако оштро не види као идући од 



36 САБРАНА ДЕЛА ЈОВАНА ЦВШИЋА АНТРОПОГЕОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ БАЛКАНСКОГА ПОЛУОСТРВА 37 

 

Корче (јужна Албанија) у преспанску котлину. Између ових двеју котлина су 
планина Иван и преседлина Превтис, и оне су, и ако су унутрашње границе у 
истом културном кругу, оштрија развођа култура и народа но што су Шар и 
Балкан. Они су најпре граница између мршавог и голог земљишта Епира и 
јужне Албаније с једне, и плодних и пространих македонских котлина с друге 
стране. Тамо су Грци, Цинцари и Тоске (само три словенска села у корчанској 
котлини), који се баве поглавито о сточарству или су прави номади, овде сло-
венски земљорадници. Они су крепка раса, средњега раста, али широких пле-
ћа, снажни, незграпни; и мали, фино цизелирани, окретни и брзи Грци могу 
их и сада с правом звати варварима. Нестаје карактеристичне албанске и епирске 
фустанеле, опанака, који су на прстима изведени и завршују се великом шаре-
ном китом од вунених влакана, нестаје китњастога, настаје вунено словенско 
одело од абе и шајка, неспретно скројено, без украса, али топло и издржљиво. 
Жене су им свеже, широких карлица, села су пуна деце. И ово снажно словенско 
становништво je врло умерено: штедљиво je као иједно на Балканском Полу-
острву; познато je како се слабо храни; физиолошки je интересантно да ови 
људи при свем том цео дан раде и много ураде. И села и куће су им са свим 
друкчије по у Епиру. Епирска су села махом по странама брда, ова у равници 
и јаругама, тамо превлађују велике двоспратне куће, од камена зидане, плочом 
покривене, овде приземљуше од ћерпича или плетера, неокречене, тако да села 
из даљине изгледају као црне гомиле; куће су махом у просеку квадратне, кро-
вином или ћерамидом покривене. — Само у Македонији има овог шаренила 
од култура, које je још појачано етнографском промешаношћу; у осталим 
земљама византијско-цинцарске културе нема га или са свим ретко. 

Византијско-цинцарска култура, као најстарија одржана култура Балкан-
скога Полуострва, има дакле највеће географско распрострањење. Клице њене 
су међу Словенима остале још из времена њихова насељавања и покрштавања, 
особито из средњега века, али се нарочито раширила за време турске влада-
вине. Византијска православна вера, грчке владике и попови су за то врло 
много учинили; још више грчки и цинцарски трговци, занатлије, кириџије, ме-
ханџцје. Изузимајући западну Србију, Стару Србију и земље на западу од њих, 
грчки трговац и византијски трговачки дух су владали Балканским Полуос-
трвом. Чак се у Срему и Банату с Бачком до скора сваки дућанџија звао грком; 
губили су се према њима Турци, Јермени и Јевреји. Под утицајем грчког тргов-
ца се формирала већина „чаршија" и у северним земљама Балканскога Полу-
острва, нарочито дух чаршије, начин живота и рада; трговачке су књиге махом 
грчки вођене. И све вароши моравске долине, дуж цариградског пута, биле су 
под тим утицајем. Али je све то било много јаче и до данас се одржало у ва-
рошима јужних балканских земаља, византијско-цинцарска култура je захва-
тила и сеоско становништво, као што je поменуто. Томе су помогли погла-
вито ови узроци: у тим областима било je где где у већем броју и сеоског грч-
ког и цинцарског становништва; оне су остале под турском влашћу и немају 
довољно комуникација, нити су у њих у довољној мери продрли утицаји сред-
њеевропске културе. Има и других узрока, које ћемо на свом месту поменути 
а услед којих нестаје грчког и цинцарског становништва у слободним словен-
ским земљама или се асимилира. 

И нама у Србији су познате карактеристике ове византијско-цинцарске 
културе, нарочито варошког становништва, које je y мирним приликама нај-
активније и од највећег утицаја на јавне послове. To cy јамачно особине ви-
зантијског живота, које су под утицајем сурове турске власти и личне и имовне 
несигурности добиле особите облике. И у том погледу постоје знатне разлике 

између византијских Грка и оних у данашњој Грчкој, ма да су и ти Грци били 
ближи византијским особинама но остали народи Балканскога Полуострва, 
који су њима свеже афицирани. Од те културе je варошко словенско станов-
ништво много примило, у поменутим јужним земљама у многоме и сеоско.

1
 

Још je готово истог толиког пространства и патријархални културни појас, 
коме припадају Босна с Херцеговином, готова сва Црна Гора (само се у катун-
ској нахији осећају слаби утицаји италијанштине), северна и средња Албанија, 
и планинске области јужне Албаније (осим уског приморја које je y неколико 
под утицајем јужноиталијанске културе), готово сва Србија са Старом Срби-
јом и северна Бугарска, осим источног приморја. Ова област није културно 
једна хомогена целина: у северним деловима, негде и јужније, продрла je сред-
њеевропска култура. Али, поменуто je, оаза патријархалног живота има и у 
јужним балканским земљама. Од ослобођења балканских земаља овај се кул-
турни појас редуцира, као и област византијско-цинцарске културе. 

У области ове културе живе физички најјача и етнографски најсвежија 
племена и народи Балканскога Полуострва. Језгро je овог културног појаса 
планински склоп црногорских Брда, суседних крајева Херцеговине, сјеничке 
области и северна Албанија. Овде се код Срба и Арбанаса одржао појам пле-
мена, брастава и родова и племенска или фисна организација, за тим крвна 
освета. To cy најплоднија инајекспанзивнија племена, из којих готово непрекид-
но теку струје насељавања и плаве суседне области. Сви су поглавито сточари. 
To cy људи од снаге и моћи, махом врло високи, витки, еластични, никад го-
јазни, лица пуног израза, јаких јабучица, соколових очију: најлепши сој на 
Балканском Полуострву. Сви, и мухамедански Арбанаси, врло су умерени, 
махом не пију никаква алкохолна пића, ређе и кафу и дуван. Готово нема фи-
зички дегенерисаних типова. Још више од свега овога задобијају чврстим, 
горским моралом, ритерским често отменим особинама, дубоким осећањем 
за заједницу и пожртвовањем, које не престаје ни пред најдрагоценијим жрт-
вама. Из таквих способности тела и духа потичу многобројне прегнантне етно-
графске и антропогеографске одлике. Ово патријархално језгро je y сваком 
погледу највећа противност народима и племенима византијско-цинцарске 
културе. Интересантан je y томе погледу контраст између Гега северне и Тоска 
јужне Албаније. Ови су, слично Грцима и Цинцарима са којима у Епиру за-
једно живе, много мањи, гарави, готово без племенске организације, лукави, 
често већ и са ситним византијско-цинцарским моралом. 

Од онога језгра слабе на све стране особине патријархалног живота, и у 
оној области, која томе појасу припада. Истина има где где трагова старих пле-
мена, само у имену, не у организацији, и такви су Мијаци, Брсјаци, Шопи и др. 
Али у целом патријархалном појасу, нарочито у области нашег народа, има 

1 Да поменемо неколике од гих особина на које ћемо се доцније враћати. Падају у очи 
морални појмови византијско-цинцарског културног појаса. Осећање дужности je ca свим 
слабо развијено. Главни мотив радњи je тежња за добитком и сва средства која тамо воде, 
оправдана су. Из тога се развио типски егоизам, због кога je скоро немогућан онај зајед-
нички рад који унапређује интересе целине. Деструктивно дејство њено на заједнице не-
сумњиво je припомогао и уништавању задруге, нарочито у Македонији. Али носиоци ви-
зантијско-цинцарске културе имају извесан укус и тежњу за бољим и отменијим животом, 
и нема сумње да су они те навике први почели уносити у балканско словенско становни-
штво. Велики je њихов утицај и на материјалну културу. Познат je значај византијског 
стила за православне цркве и манастире. Собна спрема наших варошких кућа готово je иста 
као код Грка и Цинцара у Македонији; и женска лошиа je y многоме иста, примљека je и 
кућна чистота, карактеристична за цинцарске жене. 
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још правих задруга; има их и у патријархалним оазама Македоније, али су 
по организацији и унутрашњем животу у многоме различне од правих задруга.

1
 

У тесној вези je ca византијско-цинцарским и патријархалним културним 
кругом одређена врста транспорта, која се готово непромењена задржала још 
од средњега века. To je кириџијски саобраћај. Теретне животиње су мазге и 
мали коњи, врло ретко се виде где где и камиле.

2
 На њима су познати велики 

дрвени самари и с обе стране њихове су спаковани еспапи или земаљски про-
изводи. Кириџије или кирајџије их толико натоваре, тако вешто спакују и тако 
удесе равнотежу, да на дугим и рђавим путевима готово никад не буде штете; 
и по томе се већ види да je ово неки стари начин рада. Каравани се врло споро 
крећу, од хана до хана. Знају се од старине конаци, и кириџије неће нипошто 
већи пут учинити, нити смеју на пољу заноћити. Јагме да стигну до хана пре 
заласка сунца, и од акшама се само изузетно и доцније путује. Ти ханови, у 
којима се преноћи, у неким крајевима су мале тврђаве: високим каменим зи-
дом ограђени, врата се после акшама затварају и тешко се ко доцније пушта. 

С јесени су каравански путеви врло живи, особито они попречни путеви 
што воде од македонске жељезнице албанској обали. Често су тада живљи но 
улице по овим варошима и могу се с правом назвати караванским корзом: на 
њима се срета све разноврсно становништво, по народности, вери и социјалном 
положају, затим све што се увози и извози. 

У вези су с овим саобраћајем многобројни занати и занимања по варо-
шима. Тако у многим варошима се недељно држи пазар за коње, мазге и ма-
гарце, џамбаси су нарочито занимање, пуно je занатлија, који поткивају, праве 
самаре и др. 

Типски je овакав транспорт у Тракији, јужној и средњој Македонији, Епиру 
и Арбанији. И даље на север, у земљама патријархалне културе, још je јак, само 
мазге нестаје

3
 и коњ je готово једина теретна животиња. 

Али се већ и у овим областима виде овде-онде (на пр. у скадарској рав-
ници, око Корче, поглавито по равницама и котлинама) двоколице, високих 
непоткованих точкова, које вуку мали волови. Оне се употребљавају у саобра-
ћају од села до села, или између села и поља, не као транспортно средство за 
већа одстојања. Све су многобројније у северној Македонији и Старој Србији. 
Али у овим областима и у јужној Македонији виде се на неколиким главним 
друмовима, и права кола поткованих точкова, велика, јака, која увек припадају 
кириџијама, нарочито распрострањеном занимању ових крајева, које je до 
скора било у јужним земљама поглавито у цинцарским рукама (особито транс-
порт коњима и мазгама). Теглеће животиње су биволи и коњи, у јужним зем-
љама су први чешћи. Поред теретних животиња, које су ипак главне, јављају 
се и ове теглеће, дакле мешовит саобраћај и транспорт. У јесен се сретају цели 

низови од ових кириџијских кола
1
. Овим начином транспорта се више еспапа 

и производа пренесе на коњима и мазгама, али су кретања ових кириџија 
још спорија, особито са биволима; осим тога се у Турској и главни путеви не 
одржавају, те je овај саобраћај и несигуран. 

Он je до скора, до железница и до нових друмова, био распрострањен го-
тово по целом Балканском Полуострву, као и византијско-цинцарска и патри-
јархална култура. Био je карактеристичан за све главне комуникационе линије, 
нарочито за моравску долину, по којој су у турско време ишли и каравани од 
камила

2
 и мазги. Има дакле значаја и за оне области и насеља, која данас нису 

више под његовим утицајем.
3
 

Италијански културни круг захвата уско западно приморје Балканскога 
Полуострва и само су вароши потпуно под тим културним утицајем; уз долине 
продро je местимице и дубље у Полуострво, нарочито уз долину Неретве. 
Није целина, разликују се у њему делови северно и јужно од Скадра. Први, 
далматински део je добио тип под утицајем млетачке културе и свих оних 
елемената што прате млетачку сињорију. Јужни, арбански део je под утицајем 
историјских веза и поморске комуникације добио тип јужно-италијанске кул-
туре, која je и нижега ступња и мање суптилна од млетачке. 

Исто тако малу, и још мању област и мали значај има средњеевропска 
култура на Балканском Полуострву. Она je захватала само у неколико северне, 
нарочито северозападне посавске и подунавске крајеве Србије, затим и многе 
вароши по Србији, особито дуж железничке пруге. Истина се у већини вароши 
у Србији још бије једва приметан, али љути бој између византијско-цинцарске 
и средњеевропске културе, праћен многим економским појавима, променом 
моралних појмова и погледа на свет, нарочито променом моралних појмова. 
To се прелазно доба јако и неповољно осећа и на самој интелигенцији у Србији, 
која je махом излазила из чаршијских породица или из византијско-цинцарског 
културног круга.

4
 Исти je процес, само мање довршен, и по осталим северним 

балканским земљама. У јужним балканским земљама управо нема средње-
европске културе; она je ограничена једино на „франачке махале" неколико 
великих вароши и њен носилац je no правилу страно, досељено становништво. 

Као што je поменуто, можда ће се морати издвојити и турски културни 
појас. Он je ограничен на мухамеданско становништво, поглавито на Осман-
лије, који су у оазама растурени по јужним и источним деловима Полуострва. 
Под утицајем корана и засебног домаћег живота, нарочито одвојеношћу жена 
од осталога света, формирао се, у вези с етничким особинама, нарочити мо-
рал, начин мишљења, рада, обичаја. Истина ни највеће османлијске оазе нису 
остале нетакнуте утицајима страних културних средина, а потурчењаци су унели 
у свој нови живот много ранијега, нарочито обичаја; ипак су Турци, због по- 

 

1 Није мој задатак нити je место то овде ближе обележавати. Али ja мислим да по гор- 
н»им особинама има великих разлика међу задругама на Балканском Полуострву и да се 
не могу све оне у једну врсту ставл>ати. Мени се чини да je велика погрешка студија о задру- 
гама, што их обично формалистички схватају, поглавито по броју чланова који у једној кући 
заједнички живе; то je само једно, истина врло важно, од обележја задруге. 

2 Веће караване камила, на којима се преносе еспапи између Солуна, Дојрана, Петрича 
и Струмице, видео сам у пролеће 1901. г. 

3 Мазга иде на север до Ниша, Шара и Карадага, готово се слаже са распрострањењем 
медитеранске климе и византијско-цинцарске културе. Исти je случај и са биволом. Од овога 
се изузима Далмација, у којој je мазга тако обична, али она не врши ону велику транспортну 
улогу, као у земљама Јегејског Мора. 

1 Све што им je потребно носе на колима, и храну за стоку, те су тако независнији 
од ханова, него кириције са коњима и мазгама. За то и свраћају у ханове готово једино 
при рђавом времену. Иначе преноће у пољу поред пута. Обично направе кару од кола,  
унутра наложе ватру, око ње леже, чуче, седе и тако проведу задовољно и живо целу ноћ;  
при томе се готово непрекидно пупш и пије црна кава. 

2 Багрдан се по томе звао Деве-Багрдан. 
3 Такав остатак je и познати кириџилук наших Старовлаха, „Ера". 
4 Српски устанци су постали у патријархалној народној маси. Кад je настало доба 

државне организације, чарпшја се умешала и почела најпре децу школовати; код војводских, 
а често и осталих народних синова избиле су, по угледу на Турке, сурове оријенталне осо- 
бине. Даље je усвајана врло дуго само површна полукултура средње Европе. Уз то je до- 
шао узрујан политички развитак, који je сасвим пореметио морал, т. зв. горњих балканских 
слојева, и оних европске културе. 
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менуте затворености живота, најмање примили. Само се за више класе може 
рећи, да су под јаким утицајем византијско-цинцарске културе. Више су, чини 
ми се, Османлије давале од себе и утицале на остало балканско становништво. 
Већ сам познати крути турски систем je морао оставити трагова у наравима и 
обичајима балканаца.

1
 Можда се даље данашњи читлучки тип села формирао 

поглавито под турским утицајима. Несумњиво су утицали и на познати спољ-
ни изглед чаршија, који се код нас као турски означава, ма да у њему мора 
бити и других утицаја, нарочито византијских. Турци, поред Грка и Цинцара, 
имају најјачу склоност за стварањем вароши. И у типу тих варошких кућа има 
турских утицаја. Као да су познату честитост у трговачким односима чаршије, 
ерлије унеле, и она je нашла повољног земљишта у патријатхалном становни-
штву, које се све више у чаршијама настањивало. Унели су и онај чаршијски 
рахатлук, спорост, по нешто од одела итд. Међутим, сеоско хришћанско ста-
новништво није нигде јаче афицирано утицајем турског живота; то се не види 
ни на оним бедним читлучким селима Македоније и Crape Србије, која су под 
потпуном влашћу зулумћара. 

Културни историчари ће утврдити постепени развитак ових страних кул-
тура међу балканским Словенима, а тиме и лингвистичким студијама ће се 
моћи одредити позајмице и преиначавања и предмета материјалне културе и 
духовних производа. Можда ће се тим студијама моћи изнаћи и утицаји кул-
тура аутохтоног становништва (у историјском смислу), римских вароши и ка-
стела, ветеранских колонија и романизованог становништва на јужне Словене; 
јер ти трагови нити чине онакву културну целину као поменути културни појаси, 
нити се могу јасно разазнати. 

Моје je било да утврдим и ограничим данашње културне појасе Балкан-
скога Полуострва и да указујем на многобројне и велике утицаје и последице 
њихове, нарочито на противности између њихових области као целина. Према 
њима су и код истог народа промењени кућа, тип села и вароши, унутрашњи 
живот и обичаји, дакле и најдубље етнографске и антропогеографске особине. 
На културне појасе се мора, држим, обраћати пажња и при етнографским ис-
литивањима народа Балканскога Полуострва.2 Мићемо идаље њихове ути-
цаје помињати при расправљању појединих проблема о насељима, на које 
сад прелазимо. 

1 Ти су трагови познати, а наговестили смо их и у претходниј примедби. — И хајду- 
чија, поникла из мржње и освете према Турцима и њиховим властима, јако цењена, постала 
je у току времена етнографска особина нарочито наших југозападних крајева, патријар - 
халнога живота. 

2 Македонско етнографско питање се схвата поглавито лингвистички, и дијалектним  
разликама, мислим, даје сувише велики значај. Од велике je важности овај културни мо- 
менат, због којега поглавито постоје разлике и противности између Македонаца и српског  
и оугарског народног језгра. Јер од свих словенских области Полуострва, Македонија je 
под најјачим утицајем византијско-цинцарске културе, док су она језгра под патријархалном 
културом. Истина и Србија и Бугарска имају културне контакте с Македонијом: сва јужна  
Србија je управо македонска област и припада византијско-цинцарском културном појасу; 
исти je случај и с Источном Румелијом. У ствари дакле има на Балканском Полуострву 
велика област у којој je византијско-цинцарском културом изједначено словенско становни- 
штво, ово у многоме заједнички осећа и боље се између себе споразумевају. Није моје да  
се упуштам у решавање „македонског питања", али држим да je требало обратити пажњу 
на овај културни моменат, који нико не истиче. Даље je практички од интереса да тзв. ма- 
кедонско становништво под утицајима српске и бугарске државне организације лако и  
врло брзо се врати или задобије особине Срба или Бугара (в. одељак о кретању и асими- 
лацији балканског становништва), још пре што се под овим организацијама брзо губе нај - 
карактеристичније одлике византијско-цинцарске културе. 

Положај насеља. 

Има знатних разлика у погодбама, које одређују положаје већих (вароши, 
варошица, градова, паланки, касаба) и мањих (села, заселака и крајева) насеља. 
Једна погодба je заједничка. To су природне прилике, ма да и у њима има не-
ких разлика. На положаје већих насеља утичу природне прилике већих области, 
географске пошдбе, а положаји села су зависни поглавито од локалних узрока 
топографских помдаба. Оснм тога код вароши и варошииа нису једино при-
родне погодбе од утицаја на положаје; оне су само један од момената. Често 
су исто толико важни, где-где и важнији: историјски развитак, нарочито поли-
тички, догађаји, смене култура, промене комуникација, за тим данашње кул-
турно стање и етнографске прилике. На положаје села утичу готово искључно 
природне прилике најближе околине. 

Зато се при утврђивању погодаба, којима je одређен положај, мора ра-
дити по различним методима. При проматрању погодаба, које одређују по-
ложаје вароши варошица, треба познавати пластику, комуникације, плодност, 
економске прилике, историјски развитак целих области, често и целог Бал-
канског Полуострва; тим студијама много помажу ваљане генералне карте. 
Испитивач, који горњим знањима, влада, може и кабинетским радом доћи до 
добрих резултата, ма да ће већег живота и прецизности у његове студије моћи 
унети ипак само непосредно проматрање. При проучавању положаја мањих 
насеља неопходно je потребно познати на земљишту локалне погодбе; при 
томе му помаже специјална карта. Зато смо тежили да прва испитивања врше 
поглавито слушаоци Географског Семинара, а за друга je узет у обзир шири 
круг разумних посматрача. 

Положаји села зависе од локалних природних погодаба (као што je по-
менуто), али, кад се прегледа цело Балканско Полуострво, види се у великим 
цртама правилност; села су у положајима од две врсте. 

1. Села су на иижим и средњимретко високим брдима и по странама њиховим, 
кашто која кућа слази у долину и махом je y новије време насељена. Долине су 
у оваким пределима често тесне, водоплавне и нису сунчане. Кад се из њих 
посматра насеље на брду и по странама његовим, оно изгледа у врло неповољ-
ном положају. Али није тако; на против, ова су брда згодна за насељавање. 
Она су плећата, управо равиа, дају се обрађивати, већи део сеоских имања 
je гу; теменом брда води главни сеоски пут кфоз село, а од њега слазе бочни 
путеви низ косањице у долине и везују се с главним друмом области. Само по 
равнима ових брда може сељак све своје главније имање да концентрише око 
куће, у долини има по коју њиву. Главни живот и рад сеоски на брду je усред-
сређен. Истина, код села овог положаја има тешкоћа око одвоза производа и 
разноврсног довоза, али су и оне мање но што изгледа посматраоцу из долине, 
коме се ова насеља чине као гнезда припета уза страну брда или на темену ње-
гову посађена. Најглавније je за сељаке, извести или спустити своје производе 
до вароши, a TO им низ брдо не иде тешко. Довозе предмете и еспапе махом 
мање тежине, које није врло тешко извући. Ипак остаје тешкоћа: довући кући 
ма које врсте летину с удаљенијих њива, нарочито у долинама. Има још већих 
тешкоћа око воде. Истина сваки крај овога села има један или више извора, 
али су они од понеких кућа јако удаљени, нарочито ниско леже, те je доношење 
воде увек теретно. 

Ова насеља заузимају махом велике просторе, често им je уздужна осо-
вина 7—8 km дугачка. Има их кашто на великим висинама. Највиша су села 
на Балканском Полуострву цинцарска у Пинду и дробњачка села у Језерима 
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испод Дурмитора; овде су насеља махом на висини од 1400 до 1500 м, сама 
варошица Жабљак лежи на 1460 м. високо и претставља са Чепела рем 
(1477 м.) у Родопама највишу варошицу Балканског Полуострва. У Србији су 
највиша села у области горњега Ибра и допиру скоро до 1200 м. висине, 
затим око Муртенице, где куће села Јасенове леже и на висини од 1200 м., 
она je по свој прилици највише село у Сроији. Остала села око Муртенице до-
пиру до висине од 1000 м. На Златибору иду насеља до 1120 м. a y горњем 
току Велике и Мале Косанице до 900 м. Како je највиша тачка Србије Ми-
џор у Старој Планини, то се види да највиша села у Србији нису око најви -
шег узвишења; ово долази отуда, што су готово сва села око Старе Планине у 
долинама и јаругама. 

Овакав je, дакле, распоред највиших насеља, кад се не узму у обзир станови 
и катуни. 

Изгледа, да су сва села ових положаја заснована у крчевинама. To ce и 
сада јасно види по физиономији високе Шумадије око Рудника, по физионо-
мији Старога Влаха и централне и источне Босне; то je најјасније у горњем 
сливу Неретве. Готово сва села ових положаја су у шумама. Виде се поједини 
шумски комплекси, који су међу собом повезани, а између њих су искрчени про-
планци са сеоским кућама, баштама, њивама и ливадама, које међу оним шум-
ским комплексима изгледају као окца од мреже. Негде je шуме тако много, 
а пропланци су са селима тако мали да се једва виде, као у горњој Неретви; 
такав je на пр. случај и са селом Кривом Реком у качерској области; и Таково 
je y врло шумовитом крају.  

Велики, можда већи број села нашег народа, има оваке положаје и физио-
номију. Таква су села у већем делу Шумадије, ваљевском и подринском крају, 
нашем Старом Влаху и готово целој области старе Рашке, по високим краје-
вима Херцеговине, источној и средњј Босни. Даље су на брдима сва цин -
царска села и арбанашка у северној Арбанији и већина села у Епиру; свуд се, 
разуме се, изузимају равнице ових крајева.  

У неколико су друкчијег положаја села у Власини у Врањској Пчињи, 
затим два три села око Балтабериловице испод Бабиног Зуба и многа села по 
Осоговији и ћустендилској високој области. Она нису на плећатим заравње-
ним брдима, већ на главичастим брешвима, између којих су дубоке долине; 
поједина су села на неколико таквих, стрмих брегова. 

Сродна су, по многим особинама са шумадијским селима, она у ваљев-
ској Тамнави и Посавини, а таква су била и у Мачви до сашоравања. Она су 
истина махом у равници, али заузимају доста велике просторе и заснована су 
у крчевинама. 

2) Противност су према овим положајима, села у должама, јарушма и по 
равницама. Она заузимају врло мали простор, махом нису постала у крчеви-
нама, и имају сасвим друкчији распоред имања но прва група села. Таква су 
села у Морави, источној и јужној Србији, осим издвојених области, готово 
сва села у метохијској, скопској и косовској Старој Србији и Македонији. 
Села ових положаја превлађују у Бугарској, Источној Румунији и Тракији. У 
Епиру, Грчкој и јужној Арбанији има села и једних и других положаја, само у 
Епиру превлађују села по брдима и странама њиховим.  

У ову групу ћемо уврстити и насеља по вртачама или доловима и карсним 
иољима, ма да je познато да су ови положаји села одређени једино природом 
земљишта, док су они у долинама и јаругама у вези и с етничким моментима. 
Готово су сва села Катунске Нахије у вртачама, које зову доловима. Тако леже 
и већина села у западној Босни и ниској карсној Херцеговини.  

To су, дакле, две главне групе села по положајима, који су контраст једни 
према другима. У западним областима Балканског Полуострва превлађују 
дакле насеља по брдима, a y долинама и јаругама између брда насеља су махом 
ређа. У источним деловима Полуострва има, занемарујући незнатне изузетке, 
поглавито села у долинама и јаругама, а сва узвишења између њих су махом 
ненасељена. 

У томе je главни проблем о положају села на Балканском Полуострву. За-
датак je детаљних студија да дају такву грађу, помоћу које ће се моћи области, 
с овим двама разним положајима села, тачније одредити; задатак je тих сту-
дија даље, да издвоје и утврде оне крајеве из великих области, у којима се по-
ложаји насеља могу свести једино на природне локалне узроке.  

Али питање о положају насеља je у тесној вези с типовима села, области 
распрострањења разних положаја и разних типова села готово се поклапају. 
За то ћемо узроке, услед којих су села ових двају разних положаја, доцније 
поменути. 

Много je важнији рад испитивача на одређивању природних погодаба 
којима су одређени положаји поједшшх села, јер у сваком случају, била села 
у брду или јарузи, ваља утврдити шопографске прилике, које су утицале, да се 
село баш за то место веже. Често се ввди, да je раван комад плодне земље, коју 
потоци и плазеви не засипају, највише утицала на ближе локализовање села . 
У многим крајевима je од особитог значаја геолошки састав. Гдегод се међу 
кречњацима појаве шкриљци и пешчари, за њих се везују насеља, нарочито у 
карсту. При испитивању високих планина Босне, Херцеговине и Црне Горе 
види се значај морена за положај станова и катуна. 

Воде, нарочито извори, јако утичу на локализовање села. To je y карсту 
сасвим природно, али се види и у другим теренима. Такав je на лр. случај са 
пиротском котлином. Ободом ове котлине поређане су дилувијалне терасе и 
на њихову додиру са алувијалном равни нема нигде извора. Али су терасе 
овде-онде прокинуте, пробијају их кречњачки ртови, који допиру до алувијалне 
равнице. На свима таквим местима јављају се врела из кречњака, која су врло 
богата водом. Други извори су на оним местима обода, где у опште нема ди-
лувијалних тераса. Сва села северо-источним оквиром пиротске котлине само 
су на таквим местима; док на великим међупросторима, који су под дилуви-
јалним терасама нема, села. 

На положаје села су од утицаја и климски узроци, особито инсолација и 
ветрови. Густина je села махом различна на присојној и осојној страни планина. 
Даље се бирају заветрине, а избегавају положаји, који сунајаком ударцу ветра.  

У вези са положајем села ваља испитивати врсте својине и економске при-
лике, нарочито промене кроз које je становништво у том погледу пролазило. 
To je од особитог значаја, јер су широки слојеви народни, народ у ужем и пра-
вом смислу, јако везани за земљу и начине привреде; зобг тога се многобројне 
антропогеографске и етнографске појаве морају сводити на ову економску 
или материјалну основу. Ово je потребно нарочито нагласити, јер код нас у 
тој врсти рада често превлада романтични правац мишљења. Испитивања еко-
номских прилика служе за објашњење многих од идућих проблема, нарочито 
оних о типу села, куће и миграција становништва и чине везу између њих и 
питања о положају насеља. 

При томе je најважније и најтеже питање: начин, на који je земља заузи-
мана или првобишни облици својине земље у нашем народу, проблем, за који су 
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потребне врло опсежне и често разноврсне студије, који не спада у наш задатак, 
алије, као што je поменуто, за ове студије од велике важности. Ипак ми о њему 
можемо дати неколико нових проматрања, и упутити на неке методе и правце 
рада. Главно je при том ово двоје: ми имамо рудимената, који су или прави 
првобитни облици својине или су им врло блиски, затим за ово питање има 
важности распоред имања око данашњих сеоских кућа.  

Првобитно се земља могла тако заузимати, да сваки сељак присвоји ве-
лике комплексе и у сред таквог земљишта или на његову једном крају подигне 
кућу. Вредно je испитивања изнаћи, да ли стас наших споменика, који je оз-
начавао целину једног имања,1 не одговара можда таквим комплексима и да 
ли ово име није првобитно то означавало. Насељавање и постанак села ићи 
ће у овом случају тим начином, да морају постати села разбијеног типа, у ко-
јима су куће далеко једна од друге. Где-год се наш народ југозападних кра-
јева слободно, без утицаја властеле, спахија и власти настањивао, правио je 
таква села. Ако би досељено становништво незаузету земљу тако поделило 
да свака кућа добије више парчета, плоднијих и неплоднијих, у разним експо-
зицијама, под шумом итд., као што Мајцен2 мисли да je y већем делу Герма-
није било, онда постају распарчетана сеоска имања, која су лротивност има -
њима у целини. Сељак не може тако кућу подићи, да му je све имање око ње, 
куће се дижу на изабраном месту и то тако да су све у близу; постаје дакле зби-
јено село. Од интереса je да се овакав тип села јавља у источним и јужним 
деловима нашега народа и Балканскога Полуосгрва. Видећемо доцније, да 
су у овим великим групама у северозападном и југоисточном делу Балканскога 
Полуострва у главноме сеоска имања данас на она два начина распоређена. 

Ми немамо споменика, из којих би се могло непосредно видети на који 
je начин наш народ или други који јужнословенски заузимао земље при на-
сељавању на Балканском Полуострву, јер познати подаци о жупама, градо-
вима и катунима не дају нам обавештења о облицима имања. Можда ће ис-
торичари на основу индикација моћи што о томе посредно извести. О доцнијим 
временима већ више знамо. У немањићко доба je владао средњевековни еко-
номски систем, земља je припадала владаоцу, свештенству и властели. To ype-
ђење су у главном и Турци задржали и оно je трајало све до обновљења Србије; 
на основу Tora je Новаковић утврдио: ,,да су у животу села била свега два пе-
риода: један од како смо се населили у данашњим земљама па до нових уре-
даба, до обновљења државе, а други од тог времена" (Село, стр. VII). Према 
овоме ми не бисмо имали начина да на основу доцнијих економских стања ишта 
закључимо о првобитним облицима имања. Али, ja мислим да ће се Новако-
вићево мњење морати у неколико изменити, и ако je и за друге земље у Европи 
утврђена иста жилавост, по којој се административне и црквене границе, еко-
номска уређења итд. држе, и кад се власти или завојевачи смењују. Код нас je 
нарочити, изузетни случај, и гго томе смо ми етнографски свежи и интере -
сантни. Ja то могу овде само сасвим концизно изложити.  

Турци се, познато je, нису мешали нити мењали унутрашњи живот нашег 
народа.3 Шта више, извесни планински крајеви и области, које нису лежале дуж 

1 Новаковић Ст., Село. Глас XXIV, стр. 162. 
2 Landwirthschaft II. Theil Sep. Abzug aus   dem   Handbuch   der politischen Oekonomie 

herausgegeben   von   G. Schönberg c. 127—204. Види даље Мајценове   члаике у Hapdwör- 
terbuch der Saatswissenchaften, herausgegeben von Conrad Esterete,   (Feldgmeinschaft   Hufen 
verfassung, Hufe, Flur zwang, Ansiedelung'). 

3 Везу Турака са селом у Србији утврдио je особито јасно, а укратко Св. Марковић: 

главних комуникација, биле су услед турског немешања и слабе или никаке 
турске власти, готово сасвим самостални, свакојако су се слободније развијале 
него у нашој средњевековној држави, која je била знатне културе и чврсте 
државне организације. И ja мислим да су нарочито у тим деловима нашег 
народа ојачали или оживели дубоки етнички инстинкти и осећања, која су у 
средњевековној држави била угушена. Тада je било враћања оним народним 
обичајима и навикама, које су средњевековно законодавство и јака власт суз-
били. Умножиле су се несумњиво отмице, ојачала je задруга,1 крвна освета 
je опет избила, било je враћања и првобитним економским облицима илитаквим, 
који су првобитним блиски. У томе je велики значај турске периоде за етно-
графске инстинкте балканских народа и ово се, држим, мора узимати у обзир 
при разматрању многих антропогеографских и етнографских појава. Турско 
добаје дакле за наш парод периода етно(рафске рекреације и враћања првобитној 
етно/рафској свежини. 

И ja мислим, да се и облици својине земљишта и начин заузимања земље, 
који су првобитнима блиски, могу још наћи и проучити. To ce истина не може 
запазити у свима крајевима нашега народа. У областима, које су под Турском 
превлађује беговски или читлучки систем, а слободна села су афицирана ути-
цајима византијско-цинцарске културе, која све старе облике разорава. По-
знато je да je та економска система2 задржата у Босни и Херцеговини и после 
окупације, ма да има много и слободних села; у тим старим слободним се -
лима ваља и овде тражити првобитне економске облике, у новијим не, јер су 
њихови сељаци ослобођени нарочитим начином, по прописима нове државне 
власти. 

У Србији je и пре ослобођења превлађивао слободнији економски раз-
витак, јер je било врло мало читлука и врло мало Турака, мање но и у којој 
балканској земљи, осим Црне Горе и Брда.  

После ослобођења je наступио засебан економски развитак, у многоме 
различан од развитка осталих области нашега народа. Нестало je читлук-са-
хибија, у колико их je било, настало je доба слободног заузимања земље и 
настањивања, где je ко хтео. Тако je y ствари остало готово до четрдесетих 
година прошлога века. Нема сумње, да су се и раније и после ослобођења, при 
слободном заузимању земље, могле јавити етничке црте, које ce y основи не 
разликују од оних, по којимаје наш народ у прво време слободну земљу заузимао. 

„Остављајући селу да само бира своје старешине, Турци су захтевали од свију чланова 
узајамну одговорност за порезу, која je била одређена за цело село, за кулук и друге данке, 
који су падали на рају. Тако исто цело село одговарало je за убиство, које ce y његову атару 
догодило. Цело село плаћало je крвнину турским властима. Ако je убијен хришћанин, Тур-
ци су у име крвнине наплатили само штету, што je један раја, један део царског имања 
уништен; другу какву казну турске власти нису одређивале. Крвнином Турци су нагонили 
српска села да гоне хајдуке, своје заштитнике и да издају њихове јатаке". Нису се  мешали 
у унутрашње сеоске прилике, „имали су посла само са сеоским кнезом" Србија на Истоку. 
Целокупна дела св. VI стр. 16. 

1 Утврђено je, да су се задруге у турско доба умножиле и ојачале. Томе су свакојако 
узроци и пореска система и више јемства за сигурност у задрузи, али као да je врло важан 
и горњи узрок. И због овога се, између осталога (види Преглед геогр. литер. Балканског  
Полуострва св. IV стр. 70) мени чини да питање о задрузи, у које су Новаковић н S. Peisker, 
Die serbische Zadruga, Zeitschrift. Social und Wirtschaftgeschichte VII c. 211—326 Berlin 1900) 
унели нових и оригиналних погледа, није дефинитивно решено. Осим тога није свака мало 
већа заједница права задруга (види и стр. XXII). Унутрашње уређење и живот задруга у за- 
падној Србији јасно je преставио Св. Марковић, Србија на Истоку стр. 22—25). 

2 При путовању кроз Херцеговину чуо сам о земљама одалицама, које беговима при- 
падају, а које они могу једне године једном, а друге године другом кмету дати на обра - 
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Али се још више у том погледу треба обраћати познатој области нај-
чистијег патријархалног живота у црногорским Брдима, северној Арбанији 
и суседним крајевима. Овде je развитак кроз сва историјска времена био нај-
независнији, јер су сасвим били слаби утицаји других култура. Под Турцима 
су биле готово слободне. У тој области, дакле ваља на првом месту тражити 
и облике својине, који су првобитним блиски. Али и у осталим крајевима па-
тријархалног живота има где-где рудимената или реминисценција на старије 
облике својине. 

При проучавању старијих економских прилика нашега народа мора се 
дакле поћи од ових планинских области и од осталих у којима превлађује па-
тријархални живот, и у њима тражити кључ за разумевање оног првобитног 
стања економског, које je наступило при настањивању нашег народа на Бал-
канском Полуострву. 

Према подацима, које сам скупио приликом путовања по Црној Гори 
и северној Арбанији, нарочито обавештавањем преко старијих људи, и по испи-
тивањима С. Томића можемо сада ово утврдити: У Брдима црногорским и се-
верној Арбанији племена су заузимала целе области, природом чвршће огра-
ничене. Сваки појединац настањивао се je где je хтео и главни комплекс ње-
гова имања био je око куће. Пошто су и онда као и сад били поглавито сто-
чари, они су мало земље као својину заузели, оно мало што им je требало за 
окућницу. и обрађивање. Остала слободна земља, по којој су косили и стоку 
напасали, постајала je племенска заједница или комуница; управо се овде упо-
требљава једино последње назвање романскога порекла.

1
 

Племенске комунице су доцније дељене на сеоске, а ове по том при на-
множавању становништва на појединце. Такве су економске прилике код Куча, 
Васојевића и Дробњака, затим код арбанашких племена Климента, Хота, 
Груда и других. 

Али поред ових старих комуница имају нека племена и новије, доцније сте-
чене. Тако Кучи имају у селини, дакле међу селима, две племенске комунице: 
Златичку Гору више Дољања и Какарићку Планину више Рибнице. Али главна 
племенска комуница je изван селине у планини Кучком Кому и његовим огран-
цима. Кучи имају и две новије стечене комунице обе у планини: Хотска Корита 
и Велипол>е. Прва су била арбанашког племена Хота, па су им Кучи отели. 
Велипоље je било пре сто и више година гусињско. Заваде се Гусињци са Кли-
ментима око планине Врмоше и последњи позову у помоћ Куче. Пошто по-
беде Гусињце, отму им Врмошу и Велипоље, па их поделе. Велигоље добију 
Кучи и сада њима припада, ма да je после утврђења границе остало на турској 
страни; по њему Клименти напасају стоку, али плаћају Кучима травнину. 

Кад су се Дробњаци на старој земљи и комуници, у дробњачком Кориту, 
намножили, нападну на Криче или Кричкове, који су по Језерима око Дурми-
тора становали, протерају их с ону страну Tape (y садашњу област Кричак), 
и Језера постану најпре племенска комуница, a y новије време су на села из-
дељена.

2
 

Нови насељеници било из племена, било досељени добијају на ко-
муницама целе комплексе од имања, и настањивање се дакле врши по оном 
првом начину. 

Као да je и у суседним крајевима Херцеговине, нарочито у Рудинама и 
Површи, било оваквих племенских заједница и имања; такве су заједнице које 
се зову „мера", а од окупације су постале где-где државна својина. 

У Србији има ових врста заједничке својине: државне, општинске и се-
оске. Оне су издвојене утицајем државне власти у новије време, после четрде-
сетих година, и то je довољно утврђено радовима С. Новаковића и подацима 
из дела М. Петроваћа. Али смо сазнали од Н. Јовановића учитеља у Пожези 
да у томе крају има и џематских заједница, које je доцније у Драгачеву испитао 
Ј. Ердељановић. Он мисли, да су оне постале на исти начин као и сеоске за-
једничке земље, пошто je џемат био исти што и село у раније доба. И то je 
и највероватније. Али крајеви данашњих села, који се џематима зову, још су 
махом породичне целине постале делењем задруга, оне, као што каже Ерде-
љановић, одговарају роду или браству племенске организације. Међу тим у 
Херцеговини овако издељене задруге имају често заједничко имање, које нису 
поделиле и заједнички га обрађују.

1
 Познато je да су и В. Бошшићу неки испи-

тивачи јављали да je y задругама обичај чувати стожер или корјенину,
2
 основни 

део задружног имања. Истина Ердељановић то за Драгачево није могао до-
казати, али могућност није искључена, да џематске заједнице других крајева 
и у Србији нису можда оваква врста заједничке својине.

3
 У сваком случају џе-

матске заједнице имају важности за питање о настањивању. На њих треба да 
обрате нарочиту пажњу будући испитивачи. 

Из распореда имања сеоског може се донекле закључивати о првобитном 
начину заузимања земље или бар о етничкој особини, према којој народ жели, 
да има известан распоред имања. Тако у свима југозападним деловима на-
шега народа већи део сеоског имања je груписан око куће, која je или у средини 
или на искрајку, поред сеоског пута. Око куће су дакле или у њеној позадини 
шљиваци, њиве, ливаде, забрани. Та су имања на плећатим брдима и њиховим 
благим странама. Али сваки имућнији сељак има по неко парче плодне земље 
у сеоској долини, у „потесу", који je испод куће или као „јабанци" далеко од 
села у плодним равницама (као Јадрани у Лозничком Пољу, Драгачевци и 
Ужичани у Моравском Пољу). Осим тога могу поједини сељаци имати и по 
коју растурену њиву у сеоском атару. Испитивачи треба нарочито да обраћају 
пажњу на старији распоред имања. Он je био много сталнији и отуђивања су 
наступила поглавито последњих двадесет година, али свака стара породица 
још може тачно казати имања, која су јој припадала. Где-где се то још није 
толико изменило, ни деобом задруга ни продајом, да се у већини крајева не 
би видео поменути распоред имања. 

Особито je вредно испитивати распоред имања у источним и јужним об-
ластима нашега народа, где она нису око куће. Овде најмање знамо и о начину 

 

ђивање. Има и ирисијача, који имају своје земље, али не довољно, те држе и агинску. Однос 
између ага и кмета још није довољно испитан. Испитивачи треба на врсте земље и облике 
своЈине највећу пажњу да обрате. 

1 Само се комуница, која je y селу или између села, зове и селина. 
2 Изгледа да je комуница готово исто што и  Almende германских села:  заједничка 

земл>а, која се не обрађује. Обрађена земља, Ackerflur са Gewanne-ама, дељена je на 2—3 
велика дела, Schläge, и они су морали бити у исто време и истим житом засејани. Оне пар- 
целе, које припадају појединим породицама, звале су се Hufe (Мајцен). 

1 О томе ме je известио мој ученик Ј. Дедијер, који ће овога лета TO rorraibe нарочито 
проучавати. 

2 Bogisic, Zbornik sadanjih pravnih obißaja u juznih Slovena, Zagreb 1874; гледати на речи: 
стожер, корјенина, постојани иметак, баштина итд. Г. Слободан Јовановић ме je известио, 
да je такав неотуђив део предвиђен и законом за Војну Границу, од 7. маја 1850. § 16. 

3 To би истина било у супротности са новијим испитивањима, по којима ни код Руса  
није било аграрног комунизма. 
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заузимања земље и о облицима заједничке својине осим оних, који су постали 
утицајем државне власти. 

Занимање становништва треба пажљиво испитивати и дати о њему не 
једино статистичке податке, већ велику живу слику, из које ће се видети пулс 
живота и рада у насељима. И та испитивања се могу у првом одељку изложити 
(не при крају као у „Упуствима"), јер je занимање, као и врсте својине и распоред 
имања, од важности за даља питања „Упуства". Ту су сва главнија питања 
поменута, и ja ћу само још на неколико, од већег значаја, обратити пажњу. 

Није довољно испитати само данашњи начин занимања, већ и промене, 
кроз које je оно у току времена пролазило. Нарочито треба пазити на време 
кад се од сточарства прелазило земљорадњи и на разноврсне промене у типу 
насеља, које су с тиме скопчане. Сточарска села морају бити мања и поједине 
куће су у њима махом даље једна од друге, но у селима другог занимања; међу 
тим су из станова и катуна постала и још постају многобројна села наших зе-
маља. 

У источним и јужноисточним крајевима Полуострва одомаћено je на-
водњавање земљишта у великим размерима, вадама, долапима, негде има и 
малих резервоара (Маглен у јужној Македонији), док га никако нема или 
врло ретко у северозападним областима.

1
 Познат je даље онај типски бугарски 

баштованлук, који се развио у околини Љасковеца (близу Трнова). Откуда и 
кад су почели ти друкчији и нарочити начини рада? Кад и како се укоренила 
производња трандафилова масла у јужној Бугарској? 

На печалбу треба обратити нарочиту пажњу, на стоје или време које се 
у печалби проведе, земље у које иду, на печалбарски рад и занате, на зараду, 
и на рад, који заостали чланови код куће врше. Јер прави печалбари су много 
мање зависни од своје околине, но други сељаци, лакше се расељавају, хода-
њем по свету доносе новина у своје село и често мењају важне антропогео-
графске и етнографске особине. Ваља у појединим областима испитати и узроке 
печалбе, који нису свуда исти. 

Важно je даље проучити примитивне облике рада и привреде, од којих 
неки изгледају као ендемични занати становника Балканскога Полуострва. 
Познато je на пр. да су у Македонији Дибралије најбољи зидари, нарочито 
Уљуфи на ушћу Радике у Дрим; има овде даље села, из којих излазе гласовити 
дрворесци и иконописци. У источној Босни и западној Србији су Осаћани до 
скора били главни мајстори и нарочито су они правили куће брвнаре, са шин-
драним кровом и кровом на клис. У источној и јужној Србији су такви сељаци 
у околини Књажевца, нарочито од села ЖлБне за тим из Дарковаца и Црне 
Траве. Познат je мутавџилук врањске и лесковачке околине, ћилимарство у 
Пироту и Ћипровцу, кујунџилук, у Пећи и Призрену итд., било je и има још 
села по Балканском Полуострву, чији се многи становници баве грнчарством. 
Кад и откуда je ce то све развило? Није без интереса ближе проучити и оно 
спорадично занатлијство села Балканског Полуострва: кожухаре, ћурчије, 
клобучаре, шавце, коваче, златаре, кујунције, туфегџије; у једноликом слоју 
балканског словенског друштва, они су се поред попова и калуђера (нарочито 
под Турцима) једино издвајали, били врло цењени, и многе се породице и цели 
крајеви села по тим занатима зову. 

1 Интересантно je, да тај стари балкански начиН наводњавања није далеко од Вавило-
није, Џемена и Египта, а у новије време се мисли да ce y тим земљама најпре појавила еа-
временија земљорадња и наводњавање. Види: Е. Hahn, Ursprungsgebiet und Entstchungsweise 
des Ackerbaues Zeitschrift d. der. Ges. f. Erkunde XXXVI, 5. 

Балканско рибарство још није озбиљно проучавано, и северно и јужно 
(јер се знатно разликују), нарочито македонско. Око језера Скадарског, Ох-
ридског, Преспанског и других има и сад рибарских села, и по примитивности 
живота и рада су она на Преспи најинтересантнија. Најсавршеније je рибар-
ство на Дојранском или Поленинском Језеру. У самом Поленину се око 200 
кућа баве једино о рибарству; они су осим тога рибари-печалбари, који лове 
рибу и по многим другим македонским језерима. Њихова ловишта и начин 
рада су јединствени на Балканском Полуострву. Само на Дојранском Језеру 
ухвати се годишње око пола милијуна ока рибе. Имају справа за лов-
љење рибе, којих нема на осталим македонским језерима, нити у опште на 
Полуострву. Види се усавршен начин рада, који се вековима дотеривао. На 
томе су језеру биле пеонске грађевине на кољу, које Херодот описује, а по-
зната су и имена Накол и Наколец на Преспи.  

Стара рударска вештина се где-где пренела и на данашње становништво, 
у Србији једино на Подринце у Рађевини, мање у Азбуковици и око Зајаче. 
To рударско становништво и трагови и успомене старога рударства ваља пот-
пуно испитати. А оне су многобројне и дају о многом чему обавештења. У 
Србији се тросква зове римском речју згура (zgoria), y кратовској и новобрдској 
области џгура и жгура. Многобројне су речи саских рудара, као цехове (Zeche) 
за окна у околини Новог Брда, Гњилана и Јањева, шахти подринских рудара, 
шљака (Подриње) или шлакно (у Старој Србији и Македонији), утмани (Hütte-
mann), самокови (Selbsthammer), за тим име села Саси (копаоничка област, 
Осогов изнад Криве Паланке), па имена Шпат (село), Кварац (брдо) у сребр-
ничкој околини кгд. 

Положаји вароши и варошица су зависни од многобројних погодаба, али 
међу њима су најважнији природни услови. И има положаја, тако повољних 
природних услова, да се не мењају, на њима остају важна насеља кроз дуга 
историјска времена и под различним културама, које су сукцесивно наступале. 
Али je број таквих положаја врло мали, већина губе вредност, јер и међу по-
ложајима већих насеља води се борба за опстанак и трајно се одрже само нај-
повољнији. 

На Балканском Полуострву се види, како су за велике природне погодбе 
везани низови или појаси од вароши и варошица, и то су његови најповољнији 
положаји 

У Србији се виде три таква појаса. Најглавнији je моравско-нишавски, у 
коме je највећи број наших вароши и варошица. У вези су с овим великим при-
родним погодбама: 

1.) са пространим и плодним долинама Мораве и Нишаве или управо са 
котлинама последње реке. 

2.) са цариградском и солунском комуникацијом, од дужег времена нај-
важнијим путем Балканског Полуострва. 

3.) осим ових узрока моравски басен утиче на Србију централишући, вуче 
себи највећи део рада и комуникације и преставља језгро земље. 

Локализовање вароши и варошица у моравско-нишавском појасу увек je 
у вези с неким специјалним условима, нарочито с обликом појединих делова 
моравске и нишавске долине, још више с областима у позадини њеној. 

Тако су на пр. Свилајнац на месту, где ресавска долина сраста с морав-
ском, Ћуприја на излазу раваничке долине, Параћин на излазу црничине до-
лине итд.; те вароши имају дакле поред оних општих услова моравске долине 
и нарочиту област, сливове поменутих река, који су на њих упућени. Испити- 
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вачи треба да проуче економске прилике појединих вароши и да њихово ло-
кализовање објасне.  

Други je савско-дунавски појас вароши и варошица, који je на првом месту 
условљен плодношћу и пространством Посавља и Подунавља, затим пло-
видбом по Сави и Дунаву; оне су дакле на граничној комуникационој артерији 
Србије и махом су станице за извоз и увоз. Неке су, као ђердапске варошице, 
на местима, где се саобраћај прекидао или где постаје тежи; за неке je и риболов 
доста важна природна погодба. 

Особито повољан положај заузима Београд, јер се на њему укрштају мо-
равска и савско-дунавска комуникациона артерија, има најзгодније и најкраће 
везе са средњом Европом и служи као врата за средњеевропску културу и ко-
муникацију за велики део Балканског Полуострва. 1 Већа или мања важност 
и улога и осталих вароши и варошица овога појаса условљена je увек нарочитим 
особинама локалним, на првом месту богатом позадином и тиме што су из -
возне станице веће области; последње вреди нарочито за Шабац и Смедерево.  

Од ових je y многоме самосталан тимочки појас вароши и варошица. Ово 
je велики периферијски басен источне Србије која има незгодне комуникације 
с моравском долином.  

Он je испредвајан у засебне котлине, које имају своје локалне варошке 
центре, а сви су на најважнијој мердијанској комуникацији источне Србије. 
Централни положај заузима у њему Зајечар, који услед тога и услед простране 
црноречке области, која je на њега упућена, све више добија значај главне ва-
роши тимочког басена.  

Поред ових великих природних погодаба има и мањих, услед којих по-
стају растурене мање вароши и варошице. Такве су варогии и варошице у кот-
линама као: Пожега, Соко Бања, Жагубица итд. Често су од већег значаја места 
у суподини планинских области, на положају, дакле, где се планинске области 
ломе и прелазе у равнице; такве вароши и варошице су често живе и јаке, јер 
се у њима врши размена производа између планинаца и равничара, у једно су 
и етапе, у којима се најпре скупљају продукти за извоз. Такве на пример: Ва-
љево, Петровац, Власотинци итд. Има их, које су само економски центри мање 
области као Лозница, Наталинци, Топола, Богатић итд. Гдекоје варошице су 
постале само зато, што су на згодном месту, на згодној тачки пута, где мора 
бити одмора и преноћишта као на пр. Дервен, Бољевац, Бабушница, Љубо-
вија итд. Оне махом постану и мали економски центри за најближу околину 
и седишта среске власти. На послетку има места, која су ојачала и постала 
варошицама услед рударства и бања као Крупањ, Мајданпек, Аранђеловац 
итд. 

Утицаје оних великих природних погодаба видимо на распореду већих на-
сеља и по Бугарској, где се јасно издвајају појаси дунавских вароши, маричких, 
еароши на северној ијужној суподини Балкана; последње су осим тога у котли-
нама, затим црноморске приморске вароши. 

У Босни и Херцеговини се поред низа савских вароши, које одговарају 
нашима поред Саве и Дунава и везане су за исте погодбе, има још два главна 
типа вароши. Многобројни низови од вароши су у долинама босанских река, 
и као ове меридијански су поређане. Пластика земље и природне погодбе су 
друкчије но у Србији, нарочито нема једног басена, који би централишући ути-
цао и привлачио себи већи део живота и комуникација, и зато овде нема јед- 

1 Поред природних, познати су остали услови, који појачавају значај Београда: пре-
стоница, политички и административни центар земље. 

ног главног појаса вароши и варошица; али се сва Херцеговина и западни 
део Босне одликују варошима засебнога положаја, које су економски центри 
карсних поља, такве су у Херцеговини: Гацко, Невесиње, Столац итд., a y за-
падној Босни: Ливно, Гламоч, Купрес итд.  

Вароши по Македонији и метохијској Старој Србији су готово без изу-
зетка по котлинама, које су карактеристичне за ову област. Обичних великих 
долина нема. Вароши су по правилу на ивицама котлина, у великим котлинама  
има их две или више.  

Већи или мањи значај појединих вароши у котлинама стоји поред вред-
ности котлине у вези са комуникацијама. Највећи значај имају оне, које су дуж 
вардарске комуникационе артерије, затим дуж старе Via Egnatia, која je као транс-
верзална комуникација ових крајева и сада свој значај одржала. Има осим тога 
и језерских вароши, које у многоме живе од риболова као: Струга, Охрид, 
Дојран итд. 

На послетку има вароши на великим висинама, цинцарских вароши, као 
што су: Крушево, Клисура, Невеска итд., оне су независне од природних пого-
даба своје околине, јер им становништво зарађује по удаљеним земљама. За 
то ћемо ову врсту вароши, сматрати да je y вези са етничким особинама ста-
новништва. 

Са природним или географским погодбама често се комбинују историјски 
узроци, на првом месту они, услед којих се мењају правци комуникација и услед 
којих се мења положај културних центара, на које je Балканско Полуострво 
упућено. 

Поред чисто природних погодаба, ове највише одређују положај вароши 
и варошица и њихов живот. 

На Балканском Полуострву има две главне удољине, које морају бити 
главне комуникационе артерије Полуострва и којима се мора кретати његова 
култура и живот. Једно je уздужна, готово меридијанска комуникација, поми-
њата моравско-вардарска или моравско-нишавско-маричка удољина. Друга je 
трансверзална комуникациона артерија, од Скадра и ушћа Дрима и Бојане 
према Нишу. Од положаја културних центара изван Полуострва зависи која 
ће од ових комуникационих артерија имати већи, често једини значај, и која 
ће страна и обала Балканскога Полуострва бити његова чеона или историјска 
страна. Кад je трговачки и културни центар била Италија, нарочито Млеци, 
и њени се филијали налазили по јадранском приморју, кад je Дубровник имао 
велики трговачки значај, онда je јадранска обала била културна и историјска 
страна, нарочито за наше земље. Тако je било за време наше средњевековне 
државе и у турско време, чак донекле и у првим десетинама деветнаестога 
века.1  Затим се правац комуникација и трговине Балканскога Полуострва  

1 И сад се може чути у југозападним крајевима Србије, да се раније стока гонила у 
Дубровник на продају. Познато je да je и кнез Милош у млађим годинама тамо једном са 
стоком ишао. Мени je покојни Драгиша Милутиновић причао, да je његов дед (отац Симе 
Сарајлије) куповао стоку по старовлашким крајевима, na je преко Босне извозио ујадранско 
приморје. Пирх у свом познатом путопису казује, да je један од ужичких кнезова ишао трго-
вином у Италију. Тада je Ужице још било главна спојна тачка српске трговине са босснском 
и после Београда највећа и најнасељенија варош у Србији. Постепено се по том обрће српска 
трговина према средњој Европи, и од тада се из основа мењају економске прилике у нашем 
народу, нарочиго пошто je железница саграђена. Тај економски преврат би вредело паж-
љиво проучити. По варошима су дотле били поглавито Грци, Цинцари, Турци. Сељаци почну 
притицати у вароши, нарочито трговци са сировинама и стоком, који су пређе у селима жи-
вели. Чиновништво je све многобројније. Бвропски еспапи продиру у варспга, па и у села. 
Нестаје или бар слабе многи варошки занати и домаћа производња. Уводи се „куповно", 
развија се „господство", интерешџије итд., земаљски економски биланс слаби.  
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обрнуо северу. Трансверзална главна комуникација и многе споредне, које су 
већ дотле у многоме изгубиле значај, са свим су опале и напуштене, а значај 
добијају Цариградски и Солунски друм, који су и у римско доба, нарочито 
први, били најважнија комуникација Балканског Полуострва. 

Отуда губе онај велики значај, који су пређе имали, вароши и градови као: 
Дубровник, Котор, Бар, Улцињ у многоме и Скадар. Друге са свим опадају 
као Нови Пазар, претварају се у незнатна села као: Дањ, Дриваст или их као 
Брскова сасвим нестаје. Од интереса je да вароши, које су на раскршћу уздужне 
и попречне комунжсшџје стално, кроза сва времена, задрже свој значај, такав 
je Ниш, и у томе погледу он стоји и над Београдом и над свима варошима у 
унутрашњости Полуострва. 

Исто тако губе значај и они градови и вароши, који су на споредним транс-
верзалним путевима, као на онима што су од Дубровника, Спљета итд. ишли 
према унутрашњости Српских Земаља. 

С историјским догађајима и променом културних прилика Балканског 
Полуострва мењали су се у многоме економски услови живота, начини рада, 
јемства јавне сигурности, средства за пренос еспапа и производа. На послетку 
мењале су се границе и царинске линије и све су те промене утицале на положај 
већих насеља. Нестаје на пр. у многим областима старог рударства, a c њиме 
се сасвим губе или се на села редуцирају стари рударски градови и подграђа, 
као: Ново Брдо, Плана, Зајача итд. 

Борач, Честин (у Србији), Кушлат (у Босни) и други средњевековни гра-
дови с подграђима, утврђени, на страни од великих комуникационих линија, 
економска средишта средњевековнога доба, нису се могли одржати; њихови 
положаји губе вредност услед промењених економских прилика и већих јем-
става јавне сигурности. 

У новије време je y северним балканским земљама готово сасвим нестало 
кириџијског транспорта, познатих самара, које носе коњи или мазге и на ко-
јима се сви земаљски продукти и страни еспапи преносе. Уништила су их нова 
комуникациона средства, али су се потпуно одржале у јужним балканским 
земљама. 

Услед тога су у северним земљама наступиле промене, готово револуције, 
којима je измењен положај и значај насеља, јер се тиме мењају средишта трго-
вине и економског живота и нестаје или само вегетирају оне интермедијерне 
варошице, између великих места, које су служиле као етапа и одмориште ки-
риџијских каравана, кашто била економска средишта својих области. 

Услед ових промена, које су захватиле северне, а нису и јужне делове 
Полуострва, наступила je противност између положаја варошица у северним 
и јужним балканским земљама. 

Познато je, како je проширење граница Србије и померање царинске ли-
није штетно утицало на Алексинац и одузело његову положају стари значај. 
Међу тим се Рашка дигла баш на новој царинској граници, и то 1846., и ре-
лативно се врло брзо развила. Даље je познат штетан утицај нових граница на 
Пирот и Врање. И кад остане иста граница, али се промени гранична држава, 
могу положаји вароши или варошица добити већи или мањи значај; последњи 
je случај са нашим дринским варошима, нарочито са Лозницом, које су услед 
окупације и гогово укинутог трговачког саобраћаја између Босне и Србије 
много изгубиле. 

Изгледа ми, да je на положаје балканских насеља од сасвим слабог ути-
цаја био етнички моменат. Он се истина донекле види код великих цинцар- 

ских насеља, поменутих у Македонији и оних у Пинду, али je и овде од већег 
значаја економски начин живота. 

Утицај етничког момента много се јасније види у релативно већем или 
мањем броју вароши и варошица. Извесни народи и извесни културни кругови. 
користе се у већој мери оним положајима, који су згодни за велика насеља 
To би се нарочито могло тврдити за Турке, Цинцаре и Грке, а најмању скло-
ност за оснивање вароши и варошица, као да има наш народ. Отуда има више 
великих насеља у оним областима Полуострва, где су Османлије у већем броју 
настањене, где je мухамеданство распрострањено и где je већи утицај визан-
тијско-цинцарске културе. У Македонији, Бугарској, па и Босни има релативно 
више вароши и варошица, но у Србији. Али поред природних погодаба, поред 
комбинација између њих и историјских узрока, затим осим промене културних 
и економских прилика и овог етничког момента, остаје по некад још један, ма-
хом непознат утицај, који одређује положаје већих насеља; можда га je најбоље 
назвати људском самовољом и људском слободом. Он се види у случају, кад га 
изврши велики ауторитет, тешко се иначе запажа. 

Тако je кнез Милош мењао положаје неких варошица, другима давао већу 
важност. Лешница je за време Турака била под самим чотом Видојевице, а на 
садање место спуштена je 1834. године, по наредби кнеза Милоша. Трстеник 
je некад био у сутесци између Гоча и Татарне и звао се Осаоница, на садашње 
место премештен je 1832. године по наредби кнеза Милоша. Неготин je готово 
случајно на данашњем положају и има своју интересантну историју. Зна се-
колико je важност Крагујевца порасла, од када га je кнез Милош учинио пре-
стоницом. Исти je случај био у неколико и са Пожаревцом. 

Типови насеља 

Појам о селу није данас исти на целом Балканском Полуострву, није јед-
нак ни у разним деловима нашега народа. У томе je погледу нарочито знатна 
разлика између неких области патријархалне културе, слабо насељених или 
младе колонизације, и земаља византијско-цинцарске културе. 

У горњој Неретви, Борчу и Жупи, селима се зову 2—3 или 5—6 кућа, a 
и једна једина: растурене куће по крчевинама зову овде „села". To cy насеља 
задруга или појединаца, и поједине куће или оне мале групице од кућа имају 
имена по презименима задруга или по топографском називању.

1
 Такав je појам 

о селу и у областима старе Рашке, нарочито у Полимљу и Потарју, као што се 
види из испитивања П. Мркоњића. Село je дакле Niederlassung, насеље, место 
где се неко настанио.

2
 Готово je исти појам о селу и у Босни, бар у сарајевској 

околини, која ми je y том погледу позната. Село je најмања јединица настањи-
вања, мале групе од кућа; одговара крају или засеоку југозападних крајева 
Србије; више таквих ,,села" je утицајем власти састављено у махале и џемате, 

1 Ј. Цвијић, Морф. и глац. студије о планинама Босне, Херцеговине и Црне Горе. Акад. 
LVII стр. 34. 

2 To се види и по којечем другом. Тако се у нас зове насељем дизање слемена, усеља- 
вање у нову кућу и свечаност, која je за то везана. В. Јагић мије рекао, да у хрватском За- 
горју зову кућу с окућницом селишће, „Сешште значи у споменицима чесло исто   што и 
наместије, двор или место, где су куће сеоске". Новаковић Село с. 151. Зна се данашње  
значење селишта, а С. Новаковић je, особитом исцрпношћу утврдио сва значења селишта 
У споменицима, као и разна значења „заселија". И В. Јагић у реферату (који сам за време 
штампања овога рада добио у руке) о Новаковићеву делу прецизно утврђује, да je селиште 
значило eine Bauern hufe (Archiv fur slav. Philologie Band XV, стр. 113). 
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и тако je и сада, под аустријском управом; махала и џемат су дакле сасвим 
друкчији појмови но код нас и одговарају данашњем селу и општини у Србији. 
У херцеговачкој Површи има и појам раселица или поселица. Ако се неко из 
„села" одсели, најчешће услед дељења задруге, онда остали називају ту његову 
кућу, за разлику од „села", раселица или поселица. У Дробњацима се једно 
село зове Добра Села, има растурене и јако удаљене куће, и по томе се ввди 
да je село првобитно означавало те поједине куће. Вук je 1837. г. забележио 
да у неким нахијама Црне Горе нема правих села, јер нити je било имена за 
село, ни међе докле се простире, него се говорило: из те сам и те нахије.

1
 

Сличан овима je био и појам о селу у Србији пре ослобођења. Морало 
je y том погледу бити разлике између западних и осталих делова Србије, као 
што се види из одељка о положају села, и још јасније ће се видети из географ-
ских распрострањења разних сеоских типова. Осим тога се у западној Србији 
турски утицај на села и стварање административних целина готово и не осећа. 
Овде су се и најмање јединице насеља звале села, општина ннје било, села су 
у нахијама. Већина села су мања од 20 кућа.

2
 У Западној Србији су даље села 

била мале самосталне привредне целине, нека врста привредних заједница. 
Састојала су се из једне или више задруга, од којих je свака имала заједничке 
земље за обрађивање. Утрине и шуме су махом биле сеоска својина, (у колико 
нису биле беговске или царске, последње управо ничије), заједничка својина 
једне или неколико задруга. Та економска заједница je била још чвршће везана 
мобама, позајмицама, спреговима (у источној Србији где-где бачијањем). 
Већина сеоских чланова или сви били су везани и крвним сродством, село je, 
дакле, било махом и сродничка целина, род или браство. Од тога je можда 
постао и онај обичај, да цело село јамчи за крвнину, за тим други, који се дуго 
држао, да се не жене из свог села, већ из другог.

3
 Многа села су дакле била 

насеља задруга и појам о селу, то je појам о кућама једне задруге. За то се и 
сада многа села зову на ићи, или на ци или це по презименима задруге, која их 
je основала. Било би од великог интереса утврдити број таквих села и њихов 
однос према осталима, која се не зову по задругама. 

Види се из цитираних извора, да je и тада у Србији било и већих села. Из 
наших испитивања знамо да су нека од њих имала и засеоке, даље су се де-
лила, као и засеоци, на крајеве или џемате.

4
 

После ослобођења су она мала села често састављана у велике сеоске це-
лине, име једнога je надвлађивало, остали су постајали или крајеви или за-
сеоци у чиновничком, па и у новом народном смислу, који се на много места 
с чиновничким изједначио. Негде се опет услед намножавања становништва и 
рашћења села сам по себи извршио исти процес. На тај начин je постао наш 
данашњи појам о селу, а сасвим се изгубило раније значење, по коме je село 
Niederlassung. 

Као што се види, само се у неким од југозападних крајева нашег народа 
одржао или се до скора држао првобитни појам о селу. To cy земље најчистијег 
патријархалног живота. У метохијској, косовској и скопској Старој Србији, у 

1 Montenegro und die Montenegriner c. 45. 
2 To ce види по извештају ексарха Ратковића (издао Г. Витковић. Гласник Ученог  

Друштва 56, 1884. г.) и по другим подацима из времена аустријске окупације, нарочито по 
Лангеровој публикацији Serbien unter d. kais. Regierung 1717—1739. Mitth. d. Kriegsarchivs. 
Neue Folge III. Bd. c. 244 и даље. 

3 Милићевић каже да се и збор сељакаједнога села звао просто село (Годишњица II, 219). 
4 Појам засеока je доста тачно означио Милићевић; довољно га je прецизирао и његов 

однос према крају утврдио Ердељановић. Остала мњења, која наводи Новаковић нису  тач- 
на; то су административни засеоци или чиновничко схватање засеока. 

јужној Србији и Македонији нема ни успомена на првобитни појам села. О 
старим селима поменутих делова Старе Србије имамо у споменицима највише 
података; на основу њих je C. Новаковић поглавито изводио своје важне и 
интересантне закључке о старом српском селу; ово су, види се из Коваковићевих 
студија, биле најјаче насељене и најкултурније области наше државе и већ je 
тада у њима село било слично данашњим правим селима. Међутим je и тада 
било и малих села и јамачно се знало за појам села у смислу Hiederlassung. 
Тако су у горњој лимској долини у времену дечанске хрисовуље била врло 
мала села, највише 22, најмање 9 кућа. „Заселија" наших споменика су и за-
метци села, мали чопори кућа из којих се села развијају; она су, дакле, исто 
што и мало село и првобитни појам о селу, а и старији су јамачно облик за 
заселак. Из дубровачког катастра од 1399. г., чији сам препис разгледао до-
бротом I. К. Јиречека, излази да у дубровачкој околини није било села, која 
би била већа од 19 кућа; даље „села" дубровачких споменика значе куће или 
Niederlassung, насеље. Путници и трговци, који из Дубровника иду кроз Дрину 
и Лим, чине одморе и мењају поноснике код куће овога или онога, не поми-
њући име села.

1
 

Из ових разлика о појму села види се како морају бити различна села у 
појединим земљама Балканскога Полуострва и како међу њима мора бити 
различних типова. И док je питање о појму села више од филолошког значаја, 
за нас je на првом месту важно питање о типовима села. Одавно сам покушао 
да утврдим главне типове села у Србији;

2
 путујући кроз остале балканске 

земље, ja сам проучавао типове њихових села и класификовао их према овима 
у Србији; негде сам дао нова имена, нов тип читлучких села je утврђен гован 
границе Србије, јер га код нас нема. Ипак ће пажљиви проматрачи имати у 
овом правцу да верификују моје типове, да пазе на нове, који се још могу наћи, 
нарочито да утврде све варијетете појединих типова. На идућим листовима ћу 
обележити главне типове села на Балканском Полуострву, њихове варијетете, 
географско рапрострањење и узроке, на које се своде. 

Старовлашки тип 

Називам га по нашој и нововарошкој области Старога Влаха, где искљу-
чно влада и најбоље je развијен. Није једноставан, већ има тако много вари-
јетета, да се неки од њих могу издвајати као засебни типови. Ипак сви имају 
главна обележја заједничка и превстављају само разне, изоскале или одмакле 
ступње у развитку основног старовлашког типа. Зато их ja сматрам као разне 
врсте старовлашког типа. Главно je обележје свију, да су куће најјаче растурене, 
много јаче но и у којем другом типу села на Балканском Полуострву; она се 
по томе слажу са типом Einzelhof немачких села. Даље, куће су по правилу на 
брду или странама, ретко и у равницама, и то само у одређеним областима. 

1 To je и код Богишића (Gragja итд.) наговештено једном,  истина не потпуно тач- 
ном реченицом („Али и саму кућу или задругу Госпићеву зову селом, јер село значи у овдаш- 
љега народа и задруга или кућа"), коју je и В. Јагић у свом поменутом, врло интересантном 
реферату навео. Даље je за појам села из тога Јагићева реферата и ово важно. И по пољичком 
статуту се види, да село може бити jeguoia човека. У руским хроникама село значи лоља, 
непокретна добра, употребљава се као противност дому „In diesem ursprünglichen Sinne 
könnte село das Feld mit einer einzigen Behausung (d. h. dem Wohnhaus einer Bauernfamilie) 
bedeuten, 2. B. in der Laurentiuschronik" (Archiv XV c. 109). 

2 „Најпре у Географским испитивањима у области Кучаја" стр. 169 затим допуне у 
,,Данашњем стању географске науке", и на послетку у Annales de Geographie (Bibliographie de 
1896. стр. 122. и 123.). 
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Насељаване су, готово без изузетка, ио крчевинама. He само окућница, већ го-
тово све имање једнога сељака je око куће, влада, дакле, економски систем 
„стаса" или „ступа" (Blocksystem).1 Насељавале су се махом поједине задруге, 
њихова станишта су првобитне јединице и заметци села, и доцније се погла -
вито према њима село дели на мање јединице. Често ова села имају више 
гробља. 

Најнесавршенији и првобитном најближи облик овога типа су „села" 
Борча, Жупе, Полимља и Потарја, која смо при расправљању појма о селу 
помињали. Управо села у познатом смислу Dorf, village нема, има само поје-
диначног настањивања или настањивања задруга и обично се 10—15 кућа, 
махом сродничких, сматрају као целина, и зову куће те и те задруге, ређе топо-
графским именом. 

Од овога je савршенији онај ступањ, где има појма о селу као целини 
(Dorf), и тек je код њега могућно говорити о типу села. Овакво село заузима 
велику просторију кашто има до 7—8 Km. у пречнику, дели се на поједине де-
лове, који су где-где до 4 км. један од другог удаљени, саме куће су и то често 
до 1 Km и више раздалеко; осим тога су без реда растурене, као да су посуте, 
и није ретко, да су куће двају села ближе једна другој, но куће истога села. Из 
тога излази да je овакво село ретко на једном већ махом на више брда. 

Овакво се село дели на засеоке, даље на крајеве или махале или џемате. 
Појам о засеоку je већ поремећен и има неколика различна значења. Под за-
сеоком се разуме засебни део села, који обухвата већи број породица, а на так-
вом je згодном положају, да чини засебну целину према осталим деловима 
сеоским.2 To je право и првобитно значење засеока, које je ретко где данас 
очувано. Оно се изгубило и заселак je махом идентификован с крајем или ма-
халом или џематом. Негде се мала села или велики крајеви, који имају свога 
кмета, зову, према чиновничком, засеоцима, ма да су тиме често обухваћени 
и они прави засеоци, који имају свога кмета. Засеоци су, дакле, првобитне је-
динице, у које су села старовлашког типа била подељена. Ако се процес постанка 
пропрати, онда се може овако рећи: неки од заселака су били мала ,,села", па 
су доцније, при састављању малих „села" у велика, назвати засеоцима и одр-
жали се у неком самосталнијем положају према селу, ако су од њега јаче били 
удаљени, или су засеоци постали тиме, што се нека досељена или из села од-
сељена породица или њих више населе даље од села и јаче намноже.  

Махом се дакле изгубила та стара подела на засеоке, и села се непосредно 
деле на крајеве или махале или џемате. Крај или махала су готово истоветни 
појмови, њима се означавају поједини делови села, који су на топографски раз-
личним положајима, често je у њима једна главна и више споредних, мањих 
породица. Џемат je увек означавао онај део старовлашког села, где су куће 
извесне породице. Ово су, дакле, по правилу нека врста сродничких целина у 
селима и најчешће се и зову по презименима породица, ређе по топографском 
назвању. У њима се, унутра у старовлашком селу, чува још онај првобитни 
начин настањивања, као што je y борачким „селима", настањивање по задру-
гама, и то je најјаснији знак (а имамо и других потврда), да су се ова старо-
влашка села развила из ,,села". 

Поред ових јединица у њима се где-где (у Херцеговини и Црној Гори) 
издвајају и раселице или поселице, које смо раније дефинисали. 

1 Ja ћу за сада за Blocksystem употребљавати назив стас или ступ ма да историјска ис- 
траживања имају да га ближе прецизирају. 

2 Ј. Ердељановић, Доње Драгачево стр. 42. 

Овај ступањ развигка сматрам за прави или основни тип старовлашких 
села. Али има и таквих његових врста, које су у развитку одмакле, те имају у 
неколико и друкчија обележја. Оне су у вези са начином, на који ова села расту, 
и зато ћемо њега најпре изложити.  

Села старовлашког типа расту на два начина. По првоме се између старих 
сеоских кућа умећу нове, које постају услед дељења задруге, ређе услед досе-
љавања; умећу се куће и између појединих крајева или џемата. Услед овога 
бивају куће у селу једна другој ближе и подела на крајеве мање јасна. Али про-
цес не може под данашњим привредним приликама дотле ићи да село изгуби 
свој разбијени тип; настаје исељавање. Само кад из њих постану индустријска 
села и кад се распоред имања сасвим изгуби, могу се њихове куће сасвим саме 
по себи збити. Сашоравање, чешће у југозападној Србији овде онде вршено, 
насилна je мера, којом се у овом случају ништа не постиже. Други начин раш-
ћења je овај: чланови издељених задруга или досељеници настане се даље од 
села, на сеоском атару, и тако постају најпре раселице или поселице, из којих 
се развијају џемати. Ово je нека врста спољног рашћења или нарастања према 
првом унутрашњем рашћењу или урастању кућа. Оба начина рашћења су 
ишла и иду упоредо, а у новије време у Србији други превлађује.  

Готово сва шумадијска села су од првог устанка била оног основног ста-
ровлашког типа, који смо напред утврдили. Али су се услед првог начина раш-
ћења у њима куће све више збијале и сад су махом толико ублизу, да се она 
морају издвајати као засебна, шумадијска врста, старовлашког типа; тога про-
цеса има у северозападној Србији, па и у Старом Влаху. При томе су где-
где и поједини џемати тако ојачали да су постали самостална села, на другим 
су местима срасли, нестало je између њих празних простора и постала су велика, 
доста једноставна села. Ова шумадијска села имају и такве своје варијетете , 
по којима се највише приближују збијеном типу села. Нека су се развила у 
извесну врсту друмских села (Strassendorf), y којима je највећи број кућа око 
главног пута (нарочито друма), ма да их има и око других сеоских путева; али 
куће друмског села нису ушорене, нису у једној линији, већ увучене у двориште, 
даље од пута и неправилно растурене. Има даље шумадијских села са разре-
ђеним кућама, које су вшпе у близу но по осталим или нису збијене; она чине 
најближи прелаз збијеном типу села; оваква су само оба села, која су у близини 
великих вароши (на пр. Ресник, Кнежевац, Кумодраж итд. у околини Београда). 
Интересантно je, да села разређеног типа има око реке Љуберажде и у Луж-
ници (на пр. села: Сурачево, Љуберажда, Модра Стена, Мало Боњинце и др.).  

Док ова два варијетета праве прелаз селима збијенога типа има једна 
врста старовлашких села, која су слична идућем, власинском типу. To cy рашка 
и ибарска села. Она се састоје из малих група од кућа, које су ретко где више 
од 1 Km једна од друге удаљене, a y појединим групама су куће много ближе 
но и у шумадијским селима. И она су се развила из оних задружних насеља 
или „села". Она се, дакле, разликују од основног старовлашког типа и од ње -
гове шумадијске врсте.1 

У неким селима старовлашког типа, нарочито шумадијске врсте, збијају 
се и сашоравају куће око цркве, школе, суднице и механе, где je средиште села 

1 Интересантно je да су оваква бугарска села у Родопама, нека и по Балкану. Групе од 
кућа зову по народном колибе или кошаре, а турски (као и ми) махале. To ce види из Јире-
чекових радова (Das Fürstenthum Bulgarien и Cesty po Bulharsku) и из радова П. Хр. Кон-
стантикова о Чегшну (Сборникв књ. XIV и XV). Путујући прошлога лета по Поречу и Ки-
чеву у западној Македонији видео сам да и тамо прсвлађује овај тип сели. 
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и сеоског Јавног живота; Taj процес je наспорен, ако кроз село води важнији 
пут. 

Од особитог je интереса географско распрострањење овога типа села. Њих 
има поглавито у области нашега народа, нарочито у његовим југозападним 
и западним крајевима. Од осталих народа Балканског Полуострва има села 
разбијеног типа код Арбанаса, и то планинским крајевима северне и средње 
Арбаније, од црногорске границе до Елбасана. Али типска разбијена села су 
у Малесији између Скадра и Призрена. И код Бугара има разбијених села, али 
ређе; таква су висока балканска села, нека у Средњој Гори и у Родопама. Код 
Грка, Цинцара и Османлија (дакле без потурчењака) нема села разбијеног типа. 

У области нашега народа таква села превлађују у Шумадији. Истина око 
Београда су збијена торлачка села. Махом су збијена села и у београдском 
Подунављу. Али одмах од Винче, Калуђерице, Кумодражи, Зуца и Лештана 
настаје шумадијска врста старовлашког типа села. Прави старовлашки тип 
почиње тек у северној суподини Рудника од села Јарменоваца, ма да и север-
није од њега има села старовлашког типа (на пр. Топола). На северозапад од 
Шумадије у сливу Колубаре и ваљевској Посавини села су старовлашког типа. 
Исто je тако у целом Подрињу осим Мачве, где су куће у првој половини 19. 
века утицајем државне власти сашорене, затим су се даље према овим приме-
рима и угледањем на Срем и сама по себи сашоравала. На источној страни 
Шумадије престаје тип старовлашких села, већ по оним странама планина, које 
су Морави окренуте. To ce најбоље види на путу од Крагујевца до Јагодине. 
Села Горња Сабанта, Сугубина, Ратковац и друга, која су на развођу између 
Лепенице и Белице и у горњем сливу Белице још припадају старовлашком типу. 
Мало испод њих je село Бунар збијенога типа. 

Од Шумадије на југ најдаље je продро старовлашки тип села. Таква су села 
целе копаоничке области, сва у ибарском сливу на западу, и у горњој Топлици 
на истоку од Копаоника; тек у долини Западне Мораве изнад Трстеника по-
чињу збијенија села, али су ова ограничена на њену релативно уску долину, 
затим улазе високо у долине Расине и Треботинске Реке; на више су, на обема 
странама Мораве, села разбијеног типа. Само њих има по ужичком и рудничком 
округу, даље по целој новопазарској области до Косова и Метохије, затим у 
Брдима црногорским, ма да овде има и збијенијих села. 

Херцеговина je у том погледу мешовита; у Површи су искључно села ста-
ровлашког типа, а превлађују и у Рудинама, али су у свима карсним пољима 
и у карсним улегнућима села мање више збијена. Услед тих карсних облика 
села разбијеног типа je мање у ниској жупној Херцеговини, Хумнини. У ис-
точној и средњој Босни има готово једино села разбијеног типа. Међутим у 
западној карсној Босни готово их нема. И села мухамеданских Срба су махом 
разбијена, ма да се код њих јавља већа тежња за збијеним селима и мести-
мице их има. 

Власински тип 

Назвали смо га по реци Власини у јужној Србији, у чијем je сливу најбоље 
развијен. Он ce no неким особинама слаже са старовлашким типом, по дру-
гима се од њега јако разликује. 

И власинско село заузима велике просторије, увек je на више брда или 
брегова, готово никад у долинама и дели се на крајеве или џемате, од којих 
сваки држи сам бар једно брдо и један су од другога често више удаљени но 
и крајеви старовлашких села. И код њих све куће џематске припадају једној, 

ређе неколиким издељеним задругама. Али су куће у џематима у густо, често 
јако збијене, као у селима збијенога типа. 

Овај тип села на првом je месту, и више но и један други, зависан од пла-
стике земљишта. Где год се та села јављају, ограничена су на земљиште састав-
љено из гранита и кристаластих шкриљаца. Такав je и терен око Власине и 
Љуберажде, у коме смо овај тип села утврдили. Осим лужничке котлине нема 
у овом земљишту нигде равни, једино где-где малих кључева. Долине речица 
Мурговице, Тегоштице, Бистрице, Љанштице и других, које су богате водом 
и брзе, сасвим су узане; међутим су све огромне релативне дубине, често по 
200—300 м. Потоци и речице, које су њихове притоке, имају урвинасте долине. 
Између таквих долина дижу се многобројни, већином завршкасти брегови и 
брда. Кристаласти шкриљци допуштају водама да се удубе, ерозија je овде 
врло јака и земљиште je особито поентирано и изломљено. Долине, дакле, 
не вреде много, ваља обрађивати стране њихове, нарочито ова уравинастим 
долинама раздвојена брда, која су од врхова под њивама, ливадама или шумом. 
Природа земљишта je, дакле, узрок што ово становништво живи у разбијеним 
селима власинскош типа. Једна породица или задруга настани се на једном 
брду и њега експлоатише. He само да су та брда згоднија за настањивање и зем-
љораднички и сточарски рад од долона, које су урвинасте и водоплавне, већ 
једна породица или задруга мора да се ограничи на једно такво брдо; јер je 
велики губитак времена сићи с таквог често 30°—40° стрмог брда у урвинасту 
долину, па се затим пењати на друго, исто тако стрмо. За одилажење и вра-
ћање треба пола дана; и зато, кад се намножи и издели задруга! на једном брду, 
њени одељени чланови се морају стално настанити на другом, да би га могли 
експлоатисати. Отуда кашто један џемат или крај држи два, па и три брда. 

Што су куће на брду, у појединим џематима, сасвим ублизу, то je no етнич-
кој особини овога народа, који иначе прави само збијено село, јер су сва шопска 
села збијена и ова власинскога типа су оаза међу њима; и по томе се види да je 
власински тип села условљен на првом месту природом земљишта. 

Села власинског типа прелазе границу и има их по планинским крајевима 
Знепоља у Бугарској. Даље су таква села по високој области врањске Пчиње, као 
и у изворној области Пчиње у Турској. У високим планинским крајевима се-
вероисточне Македоније, по странама планине Осогова, на десној обали реке 
Брегалнице, сва су села овога типа. 

Она прелазе и у ћустендилски крај у Бугарској. Док су до сад поменути 
крајеви једна географска целина, има у Србији још једна мала, од ових области 
удаљена оаза власинских села испод Бабина Зуба у огранцима Старе Планине 
(на пр. село Црни Врх, Ћуштица, Равно Бучје и Јаловик Извор). 

Скопски   тип 

Назвали смо га по скопској котлини, где су, нарочито по скопској Црној 
Гори, типска села ове врсте. 

1 У области села овога типа има много више задруга но у збијеним селима, која су у 
њихову непосредном суседству и истога су становништва. Тај начин обрађивања и у ошпте 
експлоатисања географски самосталних целина иде на руку развитку и одржању задруга; 
несумњиво je и то од значаја, што су ово планински, забачени крајеви. Пластика, дакле, 
потпомаже развитак и одржање задруш. Али, и овом приликом да напоменемо, да се ове 
задруге по унутрашњем уређењу разликују од старовлашких, да на Балканском Полуострву 
према тим унутрашњим особонама има више врста wcipyia, и да их треба још, и то на зем-
љишту, проучавати. 
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Ова су у највећој супротности према претходним типовима. Село — куће 
сеоске — заузима најмањи простор. Куће су тако збијене, да се кашто једна 
на другу наслањају, местимице (на пр. у селима скопске Црне Горе) су, дакле, 
збијеније но у нашим варошима; ово су са цинцарским селима и варошима и 
византијско-турским чаршијама најзбијенија насеља Балканскога Полуострва. 
Око ових села махом нема правих окућница са вртовима, баштама, њивама 
итд. или, где их има, сасвим су мале. Имања су им изван села, у пољу и планини, 
и махом на парцеле подељена. Сва села скопскога типа су у јаругама, долина-
ма, равницама и карсним улегнућима, ретко се, одавде почевши, пењу и уза 
стране брда; сасвим су ретко на висинама, па и тада су увек везана за удуб-
љења. 

Збијене куће су без реда једна поред друге постављене, јер вијугави и криви 
сокаци не уносе правилности у распоред кућа; обично у средини овога села, на 
укрштању вијугавих улица, има мало већи празан простор (ту je кашто црква) 
и зове се средсело; ту игра оро или коло, и то je место јавног сеоског живота. 
Махом оваква села, у целини узета, имају правилне облике, најчешће окруШсте 
и овалне (на пр. село Бунар у јагодинској Белици). Ипак се и у најзбијенијем 
селу скопскога типа издвајају гушће групе сродничких кућа, и зову се маха-
лама, махом no тим породицама; али има и правих топографских махала, које 
су унеколико самосталне, између њих ипак има мало празног простора, обич-
но су потоком одвојене, најчешће се зову горња, средња, доња, али и по топо-
графским назвањима. Увек цело село има једно гробље (ако није становништво 
разних вера). 

Ипак има знатних разлика и међу селима овога типа. У колико имам 
прегледа над Балканским Полуострвом најзбијенија су цинцарска села, a y 
области нашега народа она у скопској Црној Гори, затим шарска и хомољска. 
По највише су разређене куће, нарочито je подела на махале јаснија и међу 
њима има знатнијих празних простора у селима Велике и Западне Мораве и 
сокобањским у Србији, затим у косовским, метохијским и слободним селима 
Преспе и ресенске равни. Најдаље су у том погледу одмакла херцеговачка и бо-
санска села збијенога типа, јер су у њима куће толико разређене и толико се 
издвајају поједине породичне групе, да се она јако приближују шумадијским 
селима разређеног типа. 

Села скопског типа ретко и само до извесне мере (која je различна у по-
јединим областима) расту уметањем нових кућа међу старе; она поглавито 
расту с поља, на ободу као, агломерацијом, и то дометањем нових кућа, на-
растањем. Кад и ту нестане простора, онда праве ново село: махом на појата-
ма и бачилима. 

Овај тип села je на Балканском Полуострву најраспрострањенији и де-
таљном студијом се у њему морају издвојити многе врсте; при томе треба на-
рочито пазити на општи облик села и распоред кућа према друму. 

Нису ограничена само на области нашега и бугарскога народа, већ су ове 
врсте готово сва грчка, цинцарска, османлијска села као и она јужне Арбаније. 

У Србији су скопскога типа села у Морави и у доњем делу Западне Мо-
раве, затим она у источној и јужној Србији. Где-где се и по осталој Србији у 
оазама јављају, и тада je увек у њима досељено торлачко или шопско ста-
новништво. Таква су торлачка села око Београда (Раковица, Јајинци, Бањица, 
Мокри Луг), затим села у београдском Подунављу, у Шумадији на пр. села 
Сипић, Црни Као и друга. 

Скопскога су типа и села по Метохији, Косову и скопској Старој Србији, 
и то не само по равницама већ и она по планинама; таква су на пр. и српска и 

арнаутека села у високим шарским жупама Сиринићу и Средској или висока 
шарска села на путу од Тетова у Призрен. 

Изузевши Осоговију, у којој станују Шопи, таква су и готово сва маке-
донска села, и она у највишим планинским крајевима (не up. y Малешу, Мо-
рихову, Меглену итд.). 

Има села скопскога типа и у југозападним крајевима нашега народа, али 
су таква услед карста. У ту врсту спадају села Катунске Нахије у Црној Гори, 
многа села у Херцеговини, нарочито у Хумнини, затим у западној Босни; сва 
села у многобројшш и великим карсним пољима такође су овога типа. 

Мачванско-јасенички тип 

Има га на Балканском Полуострву поглавито у Мачви и смедеревској 
Јасеници, затим где-где и у босанској Посавини. To су ушорена села, у којима 
има правих и дугачких улица. Куће су слично онима у сремским и банатским 
селима или у неколико варошица Србије правилно поређане с обе стране дру-
ма или важнијега сеоскога пута. На тај начин она су по распореду кућа друм-
ска села; али готово никад нису куће овога типа на сокак изнешене већ су уну-
тра у шљивак увучене; она су, дакле, слична поменутој врсти шумадијских 
друмских села. 

Има разлика између мачванског и јасеничког типа. У првом, који je прод-
ро и у шабачку Поцерину, има две главне улице, које се секу под правим углом, 
у облику крста; село, дакле, има у главноме крстаст облик; махом има и 
више споредних, с овим двема паралелних улица. Али се увек знају две главне 
улице и главно раскршће, око кога има највише слободног простора. На њему 
се диже велики крст, кашто познате крстаче, као по старим гробљима. Ту je 
сеоско зборно место, ту игра коло, ту су школа, судница, механа, магазе, ко-
вачница и по која боља кућа. 

Јако се разликују од села збијенога типа, не само овом правилношћу улица, 
већ и тиме, што су куће врло разређене; у шабачкој Поцерини често онолико 
исто као и куђе села шумадијскога типа. Она су и била у почетку и још у 
првим десетинама девегнајестога века разбијена села старовлашкога типа, па 
су се с почетка утицајем државне власти, а доцније угледањем на Срем и 
једно на друго све више ушоравала. 

И села јасеничког типа имају махом правилне улице, разликују се од мач-
ванских у томе, што се улице под оштрим угловима секу, где-где има село услед 
тога звездаст облик; осим тога су куће у ближе но у моравским селима.

1
 

Овде онде има у Стигу и доњој пожаревачкој Морави по неко село готово 
ушорено, као што je на пр. Салаковац у Млави или Драговац у Морави. 

Читлучки тип 

Овде увршћујемо читлуке и читлучка села. To cy истина вештачки типови 
села, којих je било и раније међу балканским Словенима, али која су свој да-
нашњи облик добила поглавито у турско време и утицајем Турака (Османлија)

2 

Али су она толико распрострањена по целоме Балканском ПолуострЕу, осим 

1 Изгледа да су и ова села била разбијеног типа, јер нека од њих имају два или више  
гробља (на пр. смедеревско село Глибовац). 

2 Позната cy no имену многобројна властелинска села наших споменика: али ми ire 
знамо ништа о њихову облику, распореду кућа и унутрашњем уређењу, ма да je вероватно, 
да су Турци и од овога усвојили. 
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Србије, Грчке, Црне Горе и Далмације, да их морамо као засебну врсту села 
сматрати. Истина се читлуци и читлучка села у Босни и Херцеговини махом 
не разликују од слободног села, али су сасвим различна у Старој Србији, Маке-
донији и Тракији. 

Читлучко село има овде облик паралелоХрама или квадрата или je састављено 
из делова такога облика. Стране паралелограма или квадрата чине низови од 
чипчијских станова, малих, бедних, који се састоје махом из једне сувоте, и 
сви су под заједничким кровом. Село изгледа као утврђење, у које се може ући 
кроз вратнице и мала врата. Унутра су обично у једноме углу, беговски ста -
нови, селамлук и харемлук, и каткад се у средини слободног, становима огра-
ђеног простора диже дрвени чардак лепог изгледа, на коме преко лета бег и 
његови сејмени тефериче и надгледају рају, која ради; обично je поред чар-
дака и гумно. (Види скицу на стр. CXXI). 

Сличних читлука има гдешто и у Босни и Херцеговини, али су њихови 
типски облици у Македонији и скопској Старој Србији. Има их која су права 
утврђења. Најлепши читлуци ове врсте, од оних које самјавидео,јесу Бардовце 
у скопској и Толос у сереској котлини.  

Обично се село састоји из више оваких читлука, који припадају разним 
беговима. 

Врло често спојни зидови чипчијских станова нису стране квадрата или 
паралелограма, већ je читлук заграђен зидом, најчешће од ћерпича или набоја, 
ређе од камена и у том затвореном простору су растурене кметске и беговске 
куће, овакви читлуци нису готово никад усамљени, већ их тек више чини село. 
Али и у овим областима има и обичних збијених села, која су читлуци; њих 
овде не увршћујемо, јер по типу спадају у групу скопских села.  

О узроцима типова 

На развитак сеоских типова на Балканском Полуострву су утицали раз -
новрсни узроци. Ja ћу обратити пажњу на главне од њих. Али, пре тога ваља 
издвојити читлуке и читлучка села, насилне јединице, које су постале под ути-
цајем познатог аграрног система. Слично овима су ушорена села добила свој 
тип поглавито утицајем власти и угледањем. И тип власинских села ћу искљу-
чити, што мислим да се може довољно објаснити пластиком земљишта.  

Али остају оне две највеће групе села: старовлашка разбијенога типа и 
скопска или збијена села, са њиховим различним врстама. Прва су осим тога 
готово увек по брдима, косама и странама њиховим, друга поглавито у јару-
гама, долинама и у опште удубљењима. Тип и положај су, дакле, код ових села 
у тесној вези. — Географско распрострањење ова два типа села je изложено: 
прва заузимају у главноме северозападни део Полуострва, затим северну и 
средњу Арбанију, друга остали већи део Полуострва. Ваља изнаћи узроке, услед 
којих су се развила та два типа села, и у томе je главни проблем, о коме ћу 
изнети своје претпоставке и мњење. 

Може се лако доћи на мисао да се тражи веза између ових типова и прво-
битног становништва Балканскога Полуострва, Илира и Трачана, тим пре што 

1 Изгледа да je у западном делу Балканскога Полуострва било много више романи-
зованог трачанског становништва но што се обично узима. Зато између осталог говори и 
географска номенклатура. У југозападној Србији и целом Старом Влаху има много имена, 
која на романизовано становништво упућују; њих има поуздано онолико, колико je K. Јиречек 
нашао у западној Бугарској, Средњој Гори и Знепољу; позната су даље таква особна имена 
у споменицима, и то из западних области нашег народа. 

се области разбијеног и збијеног типа села у многоме слажу са њиховим гео-
графским распрострањењем.1 Даље, многи испитивачи своде разбијени тип 
села у средњој Европи на Келте, од којих би био примљен; и то може наве -
сти на горњу претпоставку. Истина, изузевши катуне или управо живљење по 
катунима, ми ништа не знамо о типу илирских и трачанских насеља. Била би 
врло алватна конјектура на основу њихових данашњих насеља о старима што 
закључивати. Али и кад би се то претпоставило, не би било поуздано решено 
питање о географском распрострањењу разбијених и збијених типова села, јер, 
док су аромунска и села и катуни збијенога, арбанашка су и разбијеног и зби-
јеног типа; даље, у Старом Влаху, где je тако много трагова романизованог 
трачанског становништва, има само села разбијеног типа. 

Утицајем Илира и Трачана није, дакле, могућно објаснити типове села. 
Ми морамо сада у овом погледу остати на земљишту врло непоузданих хи-
потеза, и само тако схватајући ово питање, ja додајем још неколике медитације. 

Балкански су Словени дошли као завојевачи и били су можда или на раз-
вЕГЈенијем или на истом културном ступњу као затечено становништво. Није 
вероватно, да су они под таквим приликама примили сасвим нове начине наста-
њивања, на које не би били сами раније навикнути; под примитивним културним 
приликама овакве се народне предиспозиције, које се тичу материјалне културе, 
врло тешко мењају. Али je несумњиво затечено становништво морало и у овом 
погледу донекле утицати на Словене,1 још више што су међу њима наступила 
етиографска стапања; мера се тих утицаја сада не може одредити.  

Исто тако се отима од прецизности и питање, да нису словенска племена имала 
и у овом погледу разне предиспозиције, и донела на Балканско Полу-острво и 
разне типове насеља. Ми немамо сада поузданих података, тако тврде 
историчари, на основу којих бисмо добили представу ни о првим словенским 
насељима на Балканском Полуострву, још мање о насељима у старој домо-
вини. Ипак je несумњиво, да je y овом погледу морало бити разних етничких 
предиспозиција. Старовласи носе сада собом свој разбијени, а Шопи, и Торлаци, 
свој збијени тип села где год им je могућно. У томе мора бити и етничког мо-
мента, онако исто као што се на њега, између осталога, морају свести збнјена 
села Цинцара, Грка и Османлија. Даље смо често истицали супротност између 
северозападних и југоисточних делова Балканскога Полуострва. To, што су 
већина села у првој области разбијена, a y другој збијена, упућује јамачно и на 
етнички моменат; даље се између њих виде разлике у распореду имања и по-
ложају куће према сеоском имању; на послетку смо обраћали пажњу и на 
разлике које изгледа да постоје и у начину заузимања земље. Што ми на ос -
нову ових знатних разлика не изводимо поуздане закључке о разним етничким 
предиспозицијама Словена, који су населили западне и источне делове Полу-
острва, већ само наговештавамо етнички моменат, видеће се из даљег излагања. 
Словенска племена су дошла у ново земљиште, које je разних пластичких 
особина и климе,2 врло различне плодности и погодаба за живот. Осим тога  

1 Првобитно je име за пастирско село кашун, које и сад то исто означава у Црној Гори 
и суседним областима, а познато je и из споменика и из  географске номенклатуре, да je 
раније било много више распрострањено. Оно je страно, версватно затеченог становништва, 
и по томе се већ види да тај начин настањивања (а можда и начин сточарског рада) није  
првобитно словенски. Види и Јагића у Archiv-y XV, с. 111. 2 Клима, колико сам могао запазити, утиче једино на положаје  села; нисам нигде  
запазио да утиче непосредно на тип села; на њене посредне утицаје сбраћена je пажња на 
стр. XXIV. 
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постало село разбијеног типа. У многим случајевима, где пластика земљишта 
није повољна за села разбијеног типа, а она су ту, може им се тип објаснити на-
сељавањем по крчевинама.

1
 

Карактерисани и ограничени културни појаси, у које je подељено Балкан-
ско Полуострво, нарочито противност између патријархалног културног по-
јаса и осталих, од утицаја су и на типове насеља. Највише пада у очи, да je 
северозападна, највећа област патријархалнога живота и главна област села 
разбијеног типа, којих готово нема у области византијско-цинцарске и тали-
јанске културе; овде су села збијеног типа. 

Оно по чему се патријархални живот разликује од осталих културних по-
јасева и чиме би утицао на типове села, јесте друштвена организација и егно-
графска свежина, које су у вези. Није при том главно племенско уређење, јер 
je оно ограничено на сасвим малу област у којој су села разбијеног типа, не 
само код Срба већ и код Арбанаса; али разбијени тип села има много веће 
географско распрострањење, но што je велика област племенског живота. 
Готово je тешња веза између типа села и задруга, јер географско распростра-
њење правих задруга у многоме се слаже са облашћу села разбијенога типа; 
видели смо даље, да су оне гомилице од кућа из којих се ова села састоје, на-
сеља задруга. Нема сумње да овом типу села иде на руку и сточарски начин 
живота, ма да га он сам не прави, јер je сточарство ограничено на мали про-
стор, и изван њега има села разбијеног типа; на послетку, против великог ути-
цаја сточарства на тип разбијених села говори и то што онако типски сточари, 
као што су Аромуни имају збијена села и катуне. Ове и друге особине патријар-
халнога живота помажу развитак и одржавају села разбијенога типа. Оне, дакле 
помажу тежњу за растуреним настањивањем, која je унутрашња, етничка осо-
бина народа и племена те области. И у томе je, мислим, једини значај патри-
јархалнога живота за разбијени тип села. На против под утицајем византијско-
цинцарске, као и далматинско-млетачке културе несгаје етнографске свежине, 
а све основне особине њихове иду на руку развитку села збијенога типа. Ко-
лико je њихов утицај у том погледу јак види се по томе, што код Тоска има 
већ и збијених села, која нарочито превлађују у најјужнијим деловима Арба-
није. У Херцеговини, под истим приликама, села постају збијенија,  што су 
ближе мору и утицају далматинско-млетачке културе. Ове две културе, дакле, 
мењају и етничку предиспозицију, али изгледа да су у већем делу њихове об-
ласги иггак само потпомтале урођену тежњу за селима збијенога типа. 

Није искључено да су на збијени тип села утицале и етнографске мешавине 
јужних балканских земаља. Несразмерно су више измешани народи у Маке-
донији, скопској, косовској и метохијској Старој Србији, Тракији и Источној 
Румелији но у северним балканским земљама, и под таквим етнографским 
приликама могло je y сваком погледу бити више примања и узајамних утицаја. 
Даље je y овим јужним областима била чвршћа и више насилничка турска 
управа, која je и на тип насеља могла утицати. Као да су и утицаји последњих 
двеју врста потпомагали развитак и одржавали села збијенога типа, нарочито 
у поменутим деловима Старе Србије. 

Даље je јасно, да утицајем нове културе, која с развија у ослобођеним 
балканским земљама, поглавито услед веће сигурности, притицања станов- 

1 Већа плодност појединих делова исте области утиче и у неколико мења поглавито 
на тип старовлашких села. Услед тога су окућнице мање и куће су једна другој ближе; старо-
влашка села су, дакле, мало збијенија и поглавито се тиме могу објаснити оне мале разлике 
у типу појединих села. Велики регионални утицај плодности на типове села, дакле, на оне 
велике разлике, о којима je овде говор, не види се.  

s 



66 САБРАНА ДЕЛА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА АНТРОПОГЕОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ БАЛКАНСКОГА ПОЛУОСТРВА 67 

 

ништва и интензивније земљорадње, постају гушће куће и у селима разбијеног 
типа; старовлашка села прелазе услед тога у шумадијска, а ова у своје разне 
згуснутије врсте. 

По овоме се види де je проблем о развитку разних типова села врло ком-
пликован, даље je јасно, да се он не може једнострано решавати и извесни 
типови сводити само на једну врсту узрока. 

У северозападној области села разбијеног типа на Балканском Полуострву 
састали су се сви они узроци, о којима смо доказали да су повољни развитку 
села старовлашкога типа: и пластика земљишта, и шуме, и патријархални жи-
еот. Изгледа даље, да народи и племена тих области и по својој етничкој пре-
диспозицији теже да праве разбијени тип села. Зато су овде изузеци од тога 
типа села сасвим ретки и, где се спорадично јаве, могу им се узроци поуздано 
наћи; то су или пластика земљишта, поглавито карст, или утицај старих кул-
тура или становништво другог порекла, досељено на области села збијенога 
типа. А где изван оне своје главне области спорадично искрсне разбијени тип 
села, може се увек свести на један или више горњих узрока, нарочито на ггла-
стику земљишта и шуме. 

Тиме би био објашњен и збијени тип села на истоку и југоистоку Полу-
острва. Тамо најпре нема оних погодаба које су повољне за развитак села раз-
бијенога типа. На против постоје сви они утицаји, који помажу развитак села 
збијенога типа, нарочито потпуна власт старе византијске културе, чврсте 
турске управе и етнографских мешавина. И овде изгледа, бар у великом делу 
области, да становништво има етничку тежњу за збијеним селима. 

Типови вароши и варошица 

Они су у најтешњој вези с она четири културна појаса Балканског Полу-
острва. Разне културе освоје најпре вароши, које су управо њихови типски 
представници. 

Отуда можемо најпре издвојити медитеранску групу вароши и варошица. 
У свом приморју Средоземнога Мора имаЈЈ вароши у главноме сличан тип, 
сличне куће, где-где и начин живота и рада. Од балканских су вароши такве 
оне на обалама Јадранског, Јонског и Белог Мора. Али међу њима има разлика, 
њихов изглед и живот мења се према разним културама и према различним 
народима, који су на обалама настањени. Према томе могу се на Балкан-
ском Полуострву издвојити ове три главне врсте: далматинско-млетачка, 
арбанска и грчко-медитеранска. 

Далматинско-млетачки тип 

Њему припадају све далматинске вароши до Котора; пружа се и према 
унутрашњости Полуострва и његови се утицаји осећају све до Ливна у Босни, 
и далеко уз Неретвину долину у Херцеговини. Те су вароши у стешњеним по-
ложајима, под кршним брдима. Оне у приморју су на обали малих драга или 
на узинама и на ртовима, око којих су с обе стране делови драга (Задар, Ду-
бровник, Цавтат итд.). Њихови услови за живот нису данас повољни, немају 
продуктивне околине и залеђа и добрих комуникационих веза с унутрашњошћу 
Полуострва. На кршном брду je град или руина, махом из млетачког вре-
мена, а под њима je варош, врло уских, али махом правих улица, које су често 
сасвим стрме; иде се уз брдо по каменитим степеницама; на раскршћима има 
малих слободних простора — тргови или piazza. Све куће су од камена зидане, 
по правилу са два или више спратова, с много прозора. 

Оне су изгубиле своју велику важност са променом комуникационих пра-
ваца и са премештањем културног центра из јужне у западну Европу. To cy 
махом вароши у опадању, које чине тужан утисак, утисак пропалих грандеца, 

У средњем веку, и доцније задуго имале су оне услед друкчијих саобраћај-
них прилика каткад велики значај, на пр. Дубровник, Котор и друге. Ово je 
била културна страна Балканског Полуострва. Владао je искључно кириџијски 
саобраћај, а њему не сметају много ни уске улице ни лоше комуникације с уну-
трашњошћу. Међутим данас ове вароши не могу одржати свој тип; ако се у 
њима развије живљи рад, он ће разорити ове тесне средњевековне улице и да-
вати варошима све више средњеевропски тип; то се већ види на деловима по-
јединих вароши, које су услед нових комуникација ступиле у живљи додир са 
средњом Европом. 

Арбански тип 

Почиње од црногорских вароши Бара и Улциња, па преко Скадра, Леша, 
Драча допире до Валоне. Међу пристаништима се истичу: скадарска лука Ме-
дова (San Giovani di Medua), врата за увоз и извоз северне Арбаније; Драч, 
културна капија средње, а Валона, јужне Арбаније. Називамо их арбанским 
типом само по земљи и по већини становништва, иначе у њима нема готово 
ничега специфично арбанскога осим несигурности. У њима се мешају утицаји 
турски и талијански, местимично превлада један или други. И изнад њих има 
по правилу град или рушевине старог, разноврсног порекла. У Скадру чар-
шија има поглавито турски тип, али нису здања из дрвенарије, већ превлађује 
камене зграде, често велике куће с два и више спратова, талијанскога типа. Леш 
je готово потпуно турскога типа, напротив чаршија Драча више талијанскога. 
У Валони су готово оба утицаја равномерна. У Бару и Улцињу превлађују 
још турски тип; роба у дућанима je готово сва талијанска. Али je y свима ва-
рошима врло јак талијански културни утицај, нарочито школе талијанског 
језика, који се и иначе често чује; даље се одликују многобројним католичким 
мисијама и пропагандама, које такође шире талајански језик; на Балканском 
Полуострву нема их нигде више, но у овим арбанским приморским варошима. 

Грчки медитерански тип  

Он није једноставан, али му грчки језик, грчко-левантински начин живота 
и рада и покретљивост, управо узрујаност становништва, дају свуда поглавито 
грчко обележје. 

Вароши јонских острва по типу се највише слажу са далматинским, а и 
стајаде су дуго под млетачким утицајем; или изгледа да имају јаче везе с ос-
талим културним народима но далматинске вароши. Слична je и Патра на 
копну са јако збијеним великим каменим кућама и тесним улицама, које се 
пењу уза стране огранака Воидије и Олоноса; она je поред Трста, Солуна и 
Пиреја трговачки најживља варош ових приморја, нарочито услед трговине 
са Коринтом. Још и Мегара, велика варош у очајнички голом и кршном по-
ложају, чије куће потпуно покривају два брега, има тип грчко-медитеранских 
вароши. 

Међутим су у многоме друкчије вароши у турскоме приморју Белога 
Мора до Дарданела: Солун, Кавала и друге. Истина и оне у основи имају тип 
грчко-медитеранских вароши, али и византијско-турских чаршија, у некима 
последњи утицај превлада. У Солуну услед јаких поморских веза и многих 
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странаца има и других утицаја; осим тога су овде на начин живота и рада у 
чаршији од великог утицаја шпански Јевреји. Напослетку се издваја нови део 
вароши са многобројним вилама и баштама, који се зове Каламарија, засебни, 
специфично левантински господски крај, као они на Принкипима. Мање je 
у том погледу компликована Кавала, чије пристаниште има врло разноврсну 
и лепу позадину, последње, али још високе огранке Родопа, безбројним доли-
ницама у косе и ребра подељене. Она се састоји из града, у коме je стара 
варош и из нове вароши са чаршијом. Велике, од камена зидане куће, пењу се 
високо уз брда, те варош, као већина медитеранских, амифитеатрално изгледа. 
Мање je кућа у којима превлађује дрвена грађа. Све куће се одликују много-
бројним прозорима, карактеристика медитеранских кућа, особито грчког типа. 
Али улице су врло вијугаве, неке врло стрме. Уз њих се такође пење степеница-
ма, чаршија није чиста, и по свему томе виде се и турски утицаји. Иначе Грци 
превлађују, и у њиховим je рукама (донекле и у рукама шпанских Јевреја) сва 
трговина; после њих je највише Турака. 

Византијско-турска група 

To cy најмногобројније вароши Балканскога Полуострва, јер тај тии 
влада у целом византијско-цинцарском културном кругу, дакле, осим Босне, 
Херцеговине, југозападних делова Србије, високих балканских вароши у Бу-
гарској и румелијској Средњој Гори; све остале вароши у унутрашњости Бал-
канског Полуострва припадају овоме типу. Поменуто je, да Грци, Цинцари и 
Турци имају склоност и тежњу за оснивањем вароши, већу но балкански Сло-
вени и Арбанаси. Томе je узрок што су византијски Грци најкултурнији еле-
менат ових крајева и што су поглавито они и Цинцари били до скора главни 
трговци и занатлије. И код свих Мухамеданаца Балканскога Полуострва види 
се склоност за варошким животом; узроци томе појаву могли би се испитати 
проучавањем, турског живота у Малој Азији, у чистим турским областима. Али 
се ипак може рећи да je то што су на Балканском Полуострву били власничка 
класа припомогло да се код њих развије склоност за варошким животом. И 
зато у области византијско-цинцарске културе има релативно више вароши, но 
у исто толикој области других културних појасова. 

Познат je изглед ове византијско-турске чаршије. Веће вароши имају бе-
зистане и велике базаре. Свима су заједничке уске, вијугаве, прљаве чаршије. 
Састављене су из јако збијених дућана, који се један на други наслањају, у 
грађи превлађује дрвенарија, имају ћепенке и кад се отворе, све се у њима види. 
Познат je даље онај седећи начин рада по ћепенцима и око мангала. Изван 
чаршије куће су све заграђене зидовима, иде се кроз вијугаве улице, између 
зидова, као кроз градове, и у двориште je махом немогућно завирити. По-
зната je и она роба по чаршијама, европски бофл, нарочито енглески и тали-
јански, али више него то, дају раду у чаршији тип нарочити занати, којих или 
никако нема или су ретки по варошима других културних кругова. Главни 
занати стоје у вези са кириџијским транспортом, који je карактеристичан за 
византијско-цинцарски културни круг; то су многобројне налбанте, ковачи, 
самарџије и седлари; иза њих долазе кујунџије, пушкари и ножари. Са меди-
теранском климом овог културног круга у вези су многобројне ћумурџије, 
јер у чаршијн, па и по кућама, често нема пећи већ су мангали, за које треба 
ћумур. Поред овога има и других заната и трговине са земаљским произво-
дима, кашто и са бољом и кориснијом европским робом, али оне не чине ону 
специфичну црту византијско-турских вароши. 

И у осталој Европи je злочест утицај великоварошког живота на станов-
ништво и махом дегенерира оно, које се у варошима за неколико генерадија 
задржи. Међутим cy y варошима византијско-турске групе, и ако су оне мање, 
ти злочести и деструктивни утицаји исто тако јаки, као у европским центрима, 
ма да су друге врсте. Становништао ових чаршија несумњиво дегенерира, по 
чаршији се виде згурена и измождена лица, која су типови физичке малакса-
лости и прави декаденти. Томе су на првом месту узроци; претерана збијеност 
чаршије, оскудица сваке хигијене, седећиви начин рада и разноврсни рафин-
мани; последњи су често карактеристика старих изнемоглих култура, и рафин. 
мани ових вароши јамачни cy y вези са старом византијском културом; изгледа 
да су их, осим Грка, Османлије највише примили. Плодност се исцрпи или врло 
ослаби махом са другом или трећом генерацијом, која остане у вароши, на-
рочито код Цинцара и Турака, ако не буде укрштања. Варошани се одржавају 
поглавито долажењем словенског живља са села и услед тога настаје слави-
зирање вароши готово у већем делу области византијско-шшцарске културе. 
To се на пр. на Скопљу, Штипу, Велесу да корак по корак пратити, a y новије 
времс je тај процес захватио и Солун.

1
 Био би врло интересантан и важан за-

датак испитати у овом правцу вароши византијско-турске врсте и пропратити 
њихове етнографске процесе и промене у њихову етнографском саставу. 

Још су од злочестијег утицаја погледи на живот и морални појмови ста-
новништва. Осећања дужности, као што je поменуто, готово никако нема, за-
једнички рад, нарочито рад који целину и заједницу диже, готово je непознат. 
Влада онај ситан морал, који само себе гледа, све je основано на малим под-
валама и често je људска природа дотле изопачена, да се ретко на кога може 
човек ослонити. Добит je главно и оправдана су сва средства, која томе воде. 
Ова чаршија je била од деструктивног утицаја, a y многоме je и сада, на све 
балканске народе, нарочито с тога што чаршија у мирним временима води 
друштво и што се поглавито из ње регрутовала прва интелигенција, ситног 
огромног егоизма, скроз изопачена. 

Ja не сводим ове особине византијско-грчког утицаја само на Грке и Цин-
царе, није ми место да узроке поменутих особина ближе испитујем, али je не-
сумњиво да je свему овоме много допринео и насилнички турски систем. Бал-
кански су Словени за те особине најмање криви, јер су били поглавито сеоско 
становништво, али су их, доселивши се у вароши, потпуно усвојили. И сад 
немаразлике у том погледу између појединих делова становништва византијско-
турских вароши.

2
 

Има у Епиру, југозападној Македонији и јужној Арбанији цинцарских и 
цинцарско-тосканских чаришја, које се од византијско-турских у неколико раз-
ликују. У овим областима управо нема цинцарских села, они од сваког свог 
насеља праве лепе и веће вароши, у којима се поглавито од готовине живи. 
Јер познато je да су Цинцари типски, најбољи печалбари Балканског Полу-
острва. Они иду у гурбетлук или печалбу по целој средњој Европи и по Ле-
ванту, мање их тамо остане, више их се, после једне или низа година, враћају, 
махом обогаћени, своме завичају. Овде они живе у варошима, које су нај-
здравије од свих у унутрашњости Балканскога Полуострва. 

Те су вароши увек на великој висини и лепим положајима (види одељак 
о положају), обично на врло стрмим странама планина и брда. Махом праве, 

^ У кеколико je томе узрск и оскудица сигурности у селима, а всћа сигурност у варсшима. 
" Овде ће се свакојако дати издвојити више врста варсши, јер има разлике и у спољ -

ном изгледу и духу разних чаршија, овога културнсг појгса. Неколике напсмене у тсм 
правцу дају прсматрааа на следсћим листовнма. 
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али врло стрме, калдрмисане улице су такве, да се уз њих тешко иде. Куће и 
дућани су јако збијени, од камена озидани, најчешће плочом покривени. To cy 
лепе грађевине, унутра често средњеевропског уређења. Чаршија je много 
чистија од византијско-турских, куће су још чистије. У овим насељима има 
где-где по нешто од оног комодитета и од оног културног живота, који су 
Цинцари, бавећи се дуго у гурбетлуку, усвојшш и пренели. To се у мањој мери 
види и по цинцарско-тосканским варошима, нарочито у Корчи и Љесковцу. 
(Епир), чије су чаршије утицајем тосканског елемента у неколико друге врсте. 
Често cy y неколико засебне врсте вароши са становништвом, етнограф-ски 
или верски различним, које живи у одвојеним деловима вароши, и они се где 
кад знатно по изгледу разликују; такве су истина многе вароши по Турској, али 
су неке због удаљености и јаке одвојености оних делова особито каракте-
ристичне, као на пр. Пазар (Јениџе-Вардар). Чудновате cy no неке арбанске 
вароши, на пр. Ђаковица, које су на махале оштро подељене и неке од махала 
имају због крвне освете засебне чаршије.

1
 Има вароши, које су нека врста при-

времених тргова, као што je Пекиње на Шкумбији, у коме се само један пут 
недељно Држи пазар, иначе се чаршија не отвара. 

Северозападне вароши 

Северозападни део Полуострва, са западном Србијом, Босном и Херце-
говином, сјеничким и пљеваљским крајем и Црном Гором (без приморја и 
Подгорице) представља сада и етнографски најчистију област, у којој су аси-
милациони процеси одавно извршени. Османлија je y њој увек било мало; 
а и сад их je најмање, а готово je увек остала без Грка и Цинцара. Није било, 
дакле, оних страних елемената, који су стварали остале балканске чаршије по 
унутрашњости Полуострва. И с тога гледишта и у томе смислу могло би се 
овде говорити о самосталном типу вароши.

2
 Али je било сграних културних 

угицаја. Кроз ову област су пролазили они трансверзални путеви, са јадран-
ског приморја према средишту Полуострва, најчешће су њима ишли Дубров-
чани. Њих je, осим тога, према подацима путника из 16., 17., и 18. века било 
у знатном броју по многим трговачким варошима Полуострва. Услед близине 
са далматинско-млетачким културним појасом и угацајем приморских трго-
ваца и њихових колонија није могао тип ових вароши остати самосталан. Име 
пијаца, тако одомаћено по варошима северозападних области, приморског je 
порекла, као и понешто од старе варошке ношње и варошког живота. Било je 
и по најчистијим нашим варошима и оних чарпшјских Турака, ерлија, који су 
такође на тип и живот ових вароши били од утицаја, неке су поглавито они 
створили. Општа je особина ових вароши, да из њих излазе најбољи трговци 
у нашем народу. 

1 Ово су места шииске анархије, у којима само за неко време испадне за руком каквом 
енергичном старешини да успостави неки сношљив ред. Махале са чаршијама су и спољни 
знак анархије. Мени се дешавало у Пећи и Ђаковици, да ме један заптија (жандарм) сме да 
прати само кроз своју малу, кроз другу мора други. Ово су вароши под оружјем; сва je 
чаршија наоружана мартинкама и револверима. И због малих повода се узбуне и одмах  
потече крв. Хришћанско становништво je без сигурности и без   икаквих права, нарочито 
Срби. Бесни Арбанаси, и из вароши и са села, убијају и новчано уцењују имућније Србе, све 
што им треба узимају из њихових дућана, а не плаћају, чак истерују с имања и из куће. Пре- 
ма томе je живот и дух ових чарпшја друкчији, но ма којих других и вредело би га ближе 
испитати. 

2 Таквих варопга има и у северној Бугарској. 

Али тип ових вароши није једноставан. Има их, које су постале на разним 
основима и под различним приликама. Највише je индивидуалисана босанско-
херцеговачка врста вароши, које су постале поглавито под утицајем наших му-
хамеданаца. Њихива чаршија je слична византијско-турској, са вијугавим улица-
ма, ћор-сокацима, ћепенцима и дрвеном грађом, али су вароши китњастије од 
оних византијско-турског типа, још се више разликују о другим особинама. 

Најбољи je представник тих вароши Травник. У њему су готово све куће 
само при дну подзидане, иначе су од дрвене грађе, даском покривене, са по-
знатим дивананама, ћошкама, камеријама, лонџама, које се над Лашву над-
носе; прозори су са дрвеним густим решеткама или мушепцима. По вароши су, 
и по самој чаршији, многа тулбета везира, паша и друтих знаменитих Турака. 
Све су ове вароши богате текућом водом али их Травник надмашује, јер у 
њему (као у Водену или Беру и Његушу у Македонији) тече вода скоро кроз 
свако двориште, и на све се стране чује жубор потока и вада. Још се одржала 
и још je тако китњаста и стара варош у Сарајеву, на левој обали Миљацке. 
Особито су лепи Маглај и Добој. 

По описаном изгледу чаршије види се да су јој мухамеданци дали обе-
лежје. Код посавских и подринских вароши осећали су се и у турско време јачи 
средњеевропски a y западној Босни и ниској Херцеговини далматинско-мле-
тачки утицаји. 

Што се унутрашњег живота чаршије тиче, ваља истаћи оно велико пове-
рење и честитост међу трговцима. Изгледа да je то потекло од босанско-хер-
цеговачких мухамеданаца, али га je потпуно примило и хришћанско становни-
штво. Тих особина je било у великој мери и у Србији, нарочито северо-западној, 
која je са Босном у погледу варошког живота била врло слична. Интересантно 
je да из Херцеговине (нарочито ниске, Хумнине), источне Босне и подринских 
и ваљевских крајева излазе најпредузимљивији трговци — ове северо-западне 
области Полуострва. 

Можда ће се у овој северо-западној области моћи говорити и о средње-
вековном типу вароши. Неке од њих су се даље развијале на месту старих под-
грађа, која су остала економска средишта своје околине; изнад вароши je, 
дакле, по правилу рушевина старога града. Такви су Олово, Добрун и Сре-
брница у Босни, можда и Столац у Херцеговини итд.

1
 

Има на послетку, нарочито у Србији и Црној Гори
2
 вароши, које сумешо-

витош типа, нарочито старе вароши, турске паланке и касабе, које су преина-
чене под утицајима нове културе и сдободног живота. Највшпе су средње-
европског типа нове вароши и варошице, које cy y Србији после ослобођења 
основане, као Обреновац, Петровац, Младеновац, Горњи Милановац итд.

3
 И 

1 У Бугарској cy, no К. Јиречеку, те врсте: Трново, Габрово, Котел и Брацигово. 
2 Исти je случај са северном Бугарском. 
3 Од 1868. године указима у Српским Новинама ова су села у Србији (на основу § 6. 

закона од 16. јуна 1866. год.) проглашена варошидама: 
Брза Паланка 26. марга 1868., Љубовија, Брус, Текија и Жтубица, истим указом 8. јуна 

1871., Баточшш 26. септембра 1872., Бајина Башта 26. септембра 1872. Ражањ 26. септембра 
1872., Петровац 23. маја 1873., Бољевац 27. септембра 1875., Кожетин 5. марта 1880., Ариље 
30. октобра 1880., Наталинци 4. фебруара 1881., Голубац 27. марта 1881., Велики Поповић 
20. јула 1882., Шопић 9. септембра 1882., Рековац 29. октобра 1882., Деспотовац 20. јуна 1882., 
Топола 27. јуна 1882., Жабари 27. јуна 1882., Кучево 20. јула 1882., Варварин 19. децембра 1882., 
Рошчица 29. априла 1886., Сурдулица 16. јула 1887., Колари 2. фебруара 1890., Бшрдан 22. 
фебруара 1892., Косјерић 22. фебруара 1892., Алексаидровац 23. марта 1893., Младеноеац 4. 
августа 1893., Гуча 4. августа 1893., Сопот 4. августа 1893., Сараорци 22. марта 1896., Лаиово 
22. марта 1896., Божевац 22. марта 1896. (Ове су ми податке из Српских Новвна прикупили 
Ј. Ердељановић и Р. Николић). 
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у Црној Гори се преиначавају и стварају нове варошице готово самосшалног 
типа, као што су Жабљак, Шавник, Андријевица итд.

1
 

Обележио сам оне главне типове вароши на Балканском Полуострву, које 
сам до сада запазио. Мислим да према овим погледима ваља детаљно изу-
чавати поједине балканске вароши. Тиме ће се верификовати и установљени 
типови, а доћи ће се и до нових погледа и нових типова. 

Али поред ове антропогеографске методе треба и с историјске стране ис-
питивати балканске вароши, ма да на том пољу има већ радова, нарочито 
темељних радова Јиречекових и Новаковићевих. Треба између осталога, изу-
чити историјски развитак не само главних трговачких центара, већ и мањих 
вароши и пропратити их од римске епохе до данашње; при томе ваља обраћати 
пажњу на смене становништва, етнографска стапања, нарочито на словенизи-
рање вароши. Географско гледиште мора остати водиља, особито смена глав-
них комуникационих линија, затим смене културних утицаја (види стр. XXIV). 
Тежња je, да се да велика слика о постанку, развијању, слабљењу и пропадању, 
у кратко о животу балканских вароши. 

Кућа 

У сваком селу, ма кога типа било, има дворова^ или дворишта или авлија, 
који су махом ограђени оградама разне врсте и у њима je кућа са зградама или 
стајама; око дворишта je окућница или поткућница.

3
 Она група од зграда je 

различна у појединим областима Балканског Полуострва, и по врсти зграда 
и по њихову кроју и грађи; по томе се могу запазити утицаји етничког мо-
мента, разне климе, културног стања и занимања становника. Оне, дакле, имају 
велики значај за наша испитивања, а међу њима прво место заузима кућа. 

За њу се везују многобројни проблеми, често од врло велике важности. 
Приликом путовања по балканским земљама, ja сам овда-онда разматрао и 
куће и тако дошао до извесних погледа, чију вредност треба даље испитивати, 
јер су ми проматрања ове врсте била најспореднија. 

Кућа српско-хрватског народа, изгледа и свих јужних Словена, имала je 
првобитно само једну просторију, била je једнодељна, једноћелична. To je ми-
нимум простора и сувоте, који je за живот потребан, и зато je тако морало бити 
и код других народа; и сада сиромашни сељаци имају чешће једнодељне куће. 
Али je интересантно, и у томе je значај ових испитивања, што се у извесним, 
етнографским свежим земљама Балканскога Полуострва, очувао тај првобитни 
појам о кући и облици куће, који су првобитнима блиски. 

Прави народни појам о кући везан je за ону највећу просторију, у којој 
огањ гори и у коју се најпре споља улази. To je ,,кућа" у најужем смислу и 
изгледа да je најстаријег значења. Синоними су с овим појмом „кућа" називи: 
дим (можда и дом) и огњиште, оба у вези с огњем, који једино у тој сувоти гори. 

1 Утврђен je тип средњевековних балканских вароши са градом и подграђем или тргом, 
затим привремени тргови и панађури. Од XIV века се јављају имена пазар и пазариште; од 
1446. год. почињу се већи тргови звати варошима. Од инвазије Турака старе се вароши из  
основа мењају, многе нове постају. 

2 Изгледа да се назвање двор у овоме смислу нигде непосредно не употребљава, али  
се ипах сачувало. Познато je да „изићи на двор" значи „изићи у авлију". У Херцеговини и 
Босни постоје њиве придворнице и подворнице, које су око дворишта или испод њега. Моја 
ученица гђца Софија Вучићевићева нашла je y народним песмама доста стихова, где се двор 
у смислу варошке (сада и сеоске) авлије употребљава. У Брдима црногорским кажу за двор 
сада: милћ. 

3 Њу у Рудииама и требињском крају зову 3ipaga илн oipaga (саопштење Ј. Дедијера). 

Код мухамеданаца Босне и Херцеговине се кашто име оџак у истом смислу 
употребљава.

1
 У Васојевићима, где су куће често на два спрата, у доњем или 

при земљи je огњиште, a y горњем су собе, али само се доњи део, огњиште, 
зове кућом.

2
 Полазећи од ове основне просторије кућа се у нашем народу раз-

вијала додацима и прилепцима у хоризонталном или вертикалном правцу, како 
у којој области. Сви ти додаци имају нарочита имена и ниједан се не зове 
кућом. У неким крајевима се врло дуго одржала она једнодељна кућа, а уло-
iy остава и соба су вршили вајати. Јасно je, дакле, да je успомена на прво-
битни појам куће потпуно очувана, и по њој се види да je наша кућа првобитно 
била једнодељна. Историјска испитивања имају да утврде (ако за то има по-
датака) појаву појединих додатака уз ону једнодељну кућу и њихов хронолош-
ки ред. Али се и испитивањем данашњег облика и унутрашњег кроја кућа у 
областима разних култура и трагањем за ранијим облицима може ово утвр-
дити. У Србији и Босни се уз „кућу" најпре јављају мале сувоте као додаци 
у хоризонталном правцу, и служе с почетка само за оставу, па се и зову ос-
тава, затим ћилер, сулдрма, хуџера; доцније узму служити и за ноћивање (не 
ноћива се, дакле, једино у „кући" поред ватре, или у вајату) и добијају име 
собе^ или одаје. У свима овим додацима, као и у вајату, не гори огањ.

4
 

Са тим развијањем се и појам куће проширио и под њом се сада осим 
„куће" разуме цела зграда, са свима додацима. Још je шири, али поглавито 
сеоски, народни појам, по коме се под кућом не разуме само она главна зграда 
са додацима, већ и све стаје или зграде, које су око куће; она се према овоме 
идентификује и са појмом породице или задруге. Таква иста шира значења 
имају и синоними дим, Дом, хлеб, оџак.

5
 Тиме се може да објасни, што се нека 

мухамеданска села у Босни и Херцеговини, која су постала из задруга или оног 
најширег појма о кући, зову Оџак или Оџаци. Са тим ширим појмом je y вези 
и назив кућићи или оџаковићи, само шти садржи и значај породице или за-
друге.

6
 

Као да je ова једнодељна кућа била или једнака или врло слична по об-
лику код свих балканских Словена. У многим областима Балканскога Полу-
острва има успомена о том најстаријем облику куће, a y неким планинским 
крајевима je он и до сада очуван. Такве су махом оне куће, које се зову сибаре, 
лубаре, бусаре, пошрпаче, криваче (кривуља), куће на кривуљама итд. Оне увек 
имају само једну просторију, a y облику и грађи има међу њима незнатних раз-
лика. Ja сам видео сибаре у рашко-ибарској области, око Мучња и у сиринићкој 
жупи под Шар-планином. Све су биле истог облика и готово од исте грађе. 
У облику круга, који нема више од 2 m пречника, пободу се облице, сибе или 

1 У неким крајевима Хрватске, Славоније и другим кућу зову хижа. 
2 Поп Богдан Лалевић из Васојевића мијавља: тако кад се сједи у соби, каже се: „Изиђи 

у кућу и донеси воде!" 
3 И Маџари кажу соба (szoba). 
4 О овом најужем појму куће види и Карића: Србија стр. 134. и 135. 
5 Исти су појмови о кући у Хрватској и Славонји. Тако Ј. Ловретић пшпе да се у селу 

Отоку (у винковачкој околини, у Славонији) кућом назива: 1) зграда у којој живи поро- 
дица и авлија са свима зградама у њој, 2) сва чељад у кући; 3) само главна зграда са со- 
бом и кућом; и 4) само кухиња, (Zbornik II, стр. 91—459 и III стр. 26—64). Слично je no K. 
Јајнчеровој и у околини Сиска, у селу Тробарјеву. Кућа се овде зове хижа, и означава не 
само зграду него и чељад у њој. Интересантно je, да се овде кућа и штала обухватају за- 
једничким именом сшајне. Али хижа означава и собу. (Zbornik III стр. 55—139 и 211 до 251). 
Види реферат Ј. Митровићеве Преиед IV, бр. 43. 

6 Значења речи кућа види и код М. Ђ. Милићевића: Живош Срба сељака, Етногр. Збор- 
ник I, стр. 5. 
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лемези, и тако се нагну, да се горњим врховима купасто приближе, али не са-
стану; тај отвор je кровином заднивен и туда пролази дим. Преко облица до-
лази кровина, буково лишће, бујад или слама (вршевина или млаћевина), кашто 
и бусење, па опет облице. Осим поменутог заднивеног отвора за дим, имају 
и ниска врата. Сибара je, дакле, купастог облика, унутра са једном округлом 
просторијом, на чијој средини гори ватра, нема отвора, који би одговарали про-
зорима, без тавана и без друкчијег пода осим ледине. Неке су од тих најстари-
јих кућа призматичног облика, и унутрашња просторија има облик паралело-
грама; те су кашто покривене лубом, поглавито од липе.

1
 Сада врло ретко има 

по селима оваквих кућа, поглавито су у планини и служе као пастирске колибе; 
али се тврди да их je раније и по селима било. Практика je, коју ћемо чешће 
помињати, да старе куће, кад их нове замене, служе као зграде или стаје. Ин-
тересантно je да je пастирска зградица црногорских Брда (нарочито Васојевића 
и Дробњака), Полимља и Потарја, која се зове дубирог или савардак, врло слична 
са кућама и сибарама, и по облику и по грађи. С једном су просторијом и старе 
куће, које у Црној Гори зову кљетаре и фиџурице.

2
 

Ове најстарије куће су једнолике; ипак су на пр. у Херцеговини или Катун-
ској Нахији једнодељне куће од камена махом сухозидине. Диференцирање 
наступа доцније, кад се додаци почну развијати. Кућа се непрекидно удаљава 
од оног општег типа, и развитак je у поједшшм областима ишао у разним прав-
цима. Тако постају под утицајем разне кућне грађе, разне климе, услед раз-
личног економског развитка и социјалних прилика, услед етнографских ме-
шавина, а нарочито услед разних култура, специфичне куће појединих области. 
На основу досадашњих проматрања и обавештења могу угврдити велике раз-
лике и неколике главне типове кућа на Балканском Полуострву. To je за нас 
од највећег гаггереса и главни задатак антропогеографских студија о кући. 

1 Остале врсте ових кућа проматрали су моји ученици, и оне ће бити доцније описане. 
2 У неким крајевима Србије у турско доба je било и кућа, издубљених у меком камену, 

поглавито у бигру или мекшем кречњаку. Ja сам видео такве пећинске сшанове на месту Ду- 
брави, у атару села Клисуре, која лежи на путу од Беле Паланке према Пироту. Овде сада  
има око 20 вештачких пећина које су издубљене у бигру и изведене, у облику четвртастих или 
округлих соба са нарочито скривеним одељцима за храну и бољу успрему; последње шуп- 
љине су у поду пећинске куће, ту je мали отвор кроз који се једва може човек спустити, а он 
je покривен каменом плочом, да се не примети. У близини овога места Дубраве била je стара 
варош Куричесма или Стара Клисура (Види Премед геогр. лит. о Балк. Полуострву св. III, 
стр. 30), у којој je, веле, било преко 40 занатлијских дућана, највише „албантишша". Услед 
турског насиља Стара je Клисура расељена, као и многа друга места дуж цариградског  
друма, и 10 породица се населило у Дубрави и направило оне пећинске станове. Оне су 
овде дуго становале, а оставиле су своје пећине и преселиле се у данашње село Клисуру не  
баш пре давног времена, јер сам ja (1894. год.) наилазио на људе, који то памте. — Сличне 
иећинске вајате у бигру видео сам испод манастира Св. Стевана (алексиначки крај). Има 
их чешће у долини Неретве и издубљене су у конгломерату ове реке. Видео сам такве пе- 
ћинске стаје и на путу од Стоца у пол>е Дабар у Херцеговики, и то изнад реке Брегаве, опет 
У ксшгломерату. У Бугарској има између Рахова, Ломпаланке и Видина „троглодитских 
села" са подземним становима, које зову бурдељима (да их није било и у нашем дунавском 
селу Бурдељу ?). Ови су бурдељи у лесу и једно такво село код Ломпаланке описао je детаљно 
бечки геолог Тула. У неким шумадијским селима (на пр. у Сипићу) има меснссти, које се 
зову Бурдељине, и прича се да су ту гдешто у издубљеним пећинама људи становали. — Сви 
ови пећински сшанови се разликују од збешва i/o пећинама, којих je било по свима  нашим 
земљама, где има пећина. 

Било je на Балканском Полуострву и стаја на кољу (Pfahlbauten) нарочито по језери-
ма. Херодот их помиње на језеру Празијас у Македоннји. На западној сбали језера Преспе 
било je мнвго коља, старог, готово угљенисаног; 1899. г. ja сам само два од њих нашао. 
Место се зове Старо Село сад je у прибрежној плиткој зони; позната je варопгаца Наколец 
и место Накол на обали овог језера. 

Најпре се види велика разлика и готово оштра граница између камених 
кућа јужних балканских земаља са Далмацијом, Херцеговином (Хумнином и 
гРудинама) и Црном Гором (осим Брда, где je мешовито) и кућа поглавито дрвене 
рађе, затим од плетери и ћерпича северних балканских земаља.

1
 Области ових 

двеју врста слажу се с ограниченим голим и шумским крајевима, даље у глав-
номе с областима медитеранске и средњеевропске климе. Развитак и унутраш-
њи крај ових кућа je различан, али се и иеђуједном и другом од њих дају издво-
јити неколике врсте. 

У северним шумским земљама биле су куће готово дрвене грађе. У за-
падној Србији овакав je био даљи развитак куће, после оног најстаријег облика, 
који се још може утврдити. Као да се после њега одмах јављају брвнаре, лубом 
покривене, у пресеку облика паралелограма, на њима се издвајају платна и кров. 
Имају и даље само једну просторију. Било их je и кровином покривених и звале 
су се кулаче и сламаре; те су се морале полемезати да ветар сламу не разноси. 
Доцније се на њима јавља кров од шиндре или шашоваца са много швова 
или катова, тако да су те шиндралије врло високог и стрмног крова. Све су 
имале двоја наспрамна врата, велика и мала. Изгледа да су ове куће најчешће 
правили Осаћани, а несумњиво je од њих онај кров „на клис", којим су по-
кривене старе цркве у западној Србији (и таковска je таква). Али све ове врсте 
брвнара још немају темеља, биле су покретљиве, превлачене су с места на ме-
сто, кашто из једног села у друго.

2
 У брвнима je био мали прорез, који се даском 

или капком затварао. Дим je одлазио кроз кров и кроз тај отвор. Затим су 
постале баце, које имају неколико облика. Доцније се јавља интересантан дрве-
ни оџак, капић, јер je био купастом дрвеном капом наткривен. Он je каракте-
ристичан саставни део ових старих кућа, прешао je и на доцније облике кућа; 
пошто су куће у густим шљивацима, то се не виде, само изнад зеленила вири 
капић. Са његове купасте капе диже се високо дрвено копље са једном или две-
ма јабукама, и дрвеним

3
 крилом на врху. Кашто je капић био интересантним 

резовима украшен. 
Доцније ове брвнаре добијају и зидане темеље и та се врста њихова још 

где-где одржала по планинским крајевима западне Србије. Шиндрани кров и 
двоја наспрамна врата су се одржала. Али сељаци су махом направили новије 
куће, те су брвнаре постале „старе куће" или су преобраћене у вајате и качаре. 
Зато треба нарочито питати, да која од зграда није раније била кућом и на 
основу тих зграда утврђивати раније типове кућа.

4
 

Већ се код ових брвнара јавља додатак, који служи за успрему и оставу 
и зове се ћилер. Али се ноћива у „кући", око ватре и по вајатима, који, као што 
je поменуго, врше улогу соба. Доцније се уз њих јави и соба, и кућа постаје у 
потпуном смислу дводељна. Кућа постаје по том по грађи полубрвнара-полу-
плетара, и код њих je увек кућа од брвана, а соба од плетери или чатме. 

1 Утицајем нове културе јављају се и у области дрвених кућа ове више зидане куће  
али од цигље. To се нарочито види у Србији и Босни. Идући у овим земљама кроз речне 
долине са севера на југ јасно се види, како се Se само грађа но донекле и облик и унутраш- 
н>и крој куће мења под утицајем нове културе: зидане куће, црепом покривене, уступе место 
плетарама под ћерамидом, па на послетку брвнарама са високим шиндраним кровом. На 
тај се начин у неколико мења горња разлика између јужних и северних балканских земаља, 
У којима je још и пре 50—60 година јако превлађивала древена кућна грађа над 
осталима. 

2 Ja сам о таквим кућама у Јадру, као дете, често слушао. Било их je, no C. Новако- 
вићу, и у Мачви (Село стр. 140). 

3 У новије време од тенећке. 
4 Најбол>е осаћанске брвнаре зову у љубићском срезу „gyü.ie куће", по називању Р. 

Илића. 
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Унутрашње уређење ових брвнара и полубрвнара-получатмара je сасвим 
једнолико, и ja сам га представио на шематском пресеку кућа у западној Србији. 
Била једнодељна или дводељна, главни je онај део где ватра гори, „кућа"; 
соба се употребљаза само зими, а лети ретко ко у њу улази. Ближе једном зиду, 
ретко насред куће je огњиште. Изнад огњишта je прочевље по коме се ређају 
црепуље и седи око ватре, затим пепељак, за пепео. На огњишту су два већа ка-
мена, који се зову преклади, а где-где je између њих нижи камен, који се зове 
главња (око Златибора). Иначе се главњама зову они велики угарци, који се 
на прекладе налажу.

1
 Над огњиштем je дашчани или плетени таван, који се 

зове черен, на коме се кукуруз суши. Тавана изнад целе „кућне" просторије 
нема. Изгледа да се из черена развио таван. У собу се улази из „куће" кроз 
собна врата; у њој je земл>ана пећ са лончићима, која се из „куће" ложи. Док 
на „кући" нема прозора, већ само један или два мала, четвртаста отвора, која 
се даском затварају, на соби има уве, прозора, и на њима je y ранијим време-
нима била разапета трбушина или артија, затим су дошли џамови, стаклена 
окна. 

Као пример бољих кућа ове врсте описаћу кућу кнеза Милоша у Горњој 
Црнући испод Рудника, која je саграђена почетком XIX века и до сад се добро 
одржала. Она je 100—120 m изнад Осјачке Реке, на стрмој страни, усред вели-
ког воћњака. Градили су je Осаћани. Састоји се из „куће", собе и чардака, који 
je доцнији додатак; под кућомје с доње стране, дакле, управо под собом, под-
зидан подрум. Кућа je од брвана, а кров шиндрани од осам швова; на крову 
су с горње стране наткривена врата

2
, калкан, кроз који се улази на таван. Дим-

њак je капић, на чијем су копљу две јабуке. На кући су двоја наспрамна врата, 
горе лучно изведена. Сва je кућа, дакле, дрвена, и кључаонице на вратима, 
осим клинаца. Изнутра су зидани темељи, на којима леже брвна, припуштени; 
на тим су банцима широка брвна и на њима стоји посуђе; тај се банак зове 
атула

г
. Над огњиштем, а испред отвора собне пећи je грамада, уска нолица 

од камена, опет за посуђе и оставу. Око огњишта су два велика камена, који 
се зову преклади. Под je од плоче, које има у селу. Черена (који се иначе нађе), 
ни тавана нема. У брвнима има уских отвора, као пушкарнице или мазгале

2
. 

Изглед собе je познат, с таваном, земљаном пећи, земљаним подом; прозори 
су познате решетке од дрвених топлија, које су испреплетане и имају задебља-
ња у облику јабуке; око ћерчива je била разапета артија; затварани су кап-
цима. — Чардак, као диванана која je покривена шашовцима, ограђен je и 
удешен поглавито за теферич. 

Оваквих кућа, полубрвнара — получатмара са собом има и сада у прилич-
ном броју по Шумадији и Старом Влаху, негде и превлађују над осталима.

3
 

Кућа са собом постаје обичан тип, врло ретко има две собе, али се често 
пред кућом јавља сувота, која или није ограђена или je ограђена само ниском 
дрвеном оградом и зове се шрем, ајат, доксат. Кућа постаје у неку руку тро-
дељпа, са три сувоте, које су одвојене. To ce види и код полубрвнара, још чешће 

1 „Између преклада налази се један, мало више од огњишта издигнут плочаст камен, 
који се зове подиавље, на који се наслања тањи крај главње, а дебљи иде на прочеље, у врх 
куће". С. Тројановић, Старипска српска јела и пића, Етногр. Зб. II, 13. 

2 Изгледа да се још код првих брвнара јављају двоја наспрамна врата, и то због раз- 
новрсних до?«гаћих потреба, не због Турака, као што се то обично мисли. 

3 Иначе сс атулом зове онај горњи банак, одакле почиње кров. 
4 Тако и на вајату, који je из истог времена. 
5 В. Карић (Србија с. 137) описао je детаљно унутрашњи живот у шумадијској кући. 

О томе има података и код Каница (Serbien. Leipzig 1868). 

код новијих кућа, плешара, иод ћерамидом. „У Шумадију су лрву ћерамидару 
донеле ћерамиције из нишкога и пиротског округа, па се и данас тешке може 
наћи у Шумадији ћерана, на којима су радили сами домородци без ових дош-
л>ака из округа нишког и из Торлака" (М. Ђ. Милићевић). На овим се кућама 
најпре смени дрвени оџак зиданим. Прозор има не само на соби, већ кашто 
и на кући, сгаклена окна све више превлађују. 

Последњи облик, који се из вароши распростро, јесу зидане куће од цшље 
или ћерпича, црепом покривене, које се и по унутрашњем кроју све више изјед-
начују са варошким кућама. У њима нестаје оне „куће" у кравом смислу, имају 
ходник („конк"), кухињу и собе. Али, улогу праве сељачке куће често врши 
тако звана стара кућа, која припада једној од претходних врста. 

Још из прве брвнаре почеле су се јављати и засебне куће за госте, које се 
зову: конак (коначић), чардачић, оџаклија, башкалук и одвојац; у новије je вре-
ме превладало име шстинска кућа. Има их само у западној Србији. Намењене 
за госте и за скупљање домаћина, оне су друкчије од праве куће, али су се јако 
мењале и од значаја je те промене пропратити; сад их пред новијим зиданим 
кућама све више нестаје. По томе што већином носе турска имена и што су 
у западним, нарочито северо-западним деловима Србије, изгледа да су прим-
љене од босанских мухамеданаца; зато треба тражити везу између њих и по-
знатих мусафирана (мусафир = гост) и чардака босанских мухамеданаца. 

Али се није мењао само унутрашњи крој и грађа кућа, већ и посуђе и на-
мештај, и обе врсте промена иду у главноме упоредо. Има интереса и за наше 
студије пропратити на првом месту промене осветљења

1
, затим појаву кре-

вета
2
, столова, столица

3
 итд. 

Било je старијих облика кућа, где je стока под истим кровом с људима ста-
новала. Ту има разних мена: стока je y истој просторији, простор за стоку се 
одваја ниском преградом, под истим кровом су засебна одељења за стоку. 
Мени није могућно било ни приближно утврдити ове мене и довести их у везу 
са разним типовима кућа. Изгледа ми само, да ce y Србији стока махом (и код 
најстаријих кућа) одвајала и да je само тешка сиротиња где-где нагонила да 
људи са стоком кућу деле. 

Брвнара, описаних врста, je пшпска старија кућа за Шумадију и Стари Влах, 
ма да je има и у осталим западним, шумовитим крајевима Балканскога 
Полуострва. Од ње се знатно разликују куће моравске долине, целе јужне Срб-
је, скопске Старе Србије и источле Србије. Истина међу њима има варијација, 
често знатних разлика, али противност између ових и шумадијско-старовлаш-
ких кућа јако пада у очи, и, полазећи од тих великих разлика, може се устано-
вити општи тип кућа, који ћу назвати моравским. 

Моравска кућа je y пресеку често квадратна, здепаста, саграђена од пле-
тери или од ћерпича, ћерамидом или кровином (у ранијим временима и дас-
ком) покривена. Има карактеристичан плетен димњак, који je rope шири но 
при основи, махом није наткривен и зове се голомави; ређе je ћерамидом нат-
кривен и зове се комин; он je највећа противност шумадијском капићу. Ове 
куће имају по правилу три одељења, Шродељне су: ајат, кућу и собу, ређе само 

1 С почетка се луч палила, на жижак, лојане и друге свеће. Фењери су врло стари, и из 
вароши су и у села прешли. Од њих су старије зубље, које су се употребљавале при обила- 
жењу стохе. Изгледа да лукијерне Црне Горе и Херцеговине одговарају фењерима. 

2 Je ли и у нас гдегод било сталних озиданих кревета, као на пр. у Херцеговини и у 
црногорским Рудинама? 

3 Требало би утврдити разке врсте совра, синија, троножица итд. 
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два последња. Старијих облика ове куће сада нема, али изгледа да je раније 
у неким крајевима њеног распрострањења било брвнаних кућа, које су сличне 
шумадијским, али су оне рано уступиле пред овим типом. У областима живе 
комуникације и богатим, као у доњој Морави, оне се мењају и дотерују у сми-
слу варошких кућа, а негде су их ове и сасвим потисле. У Подунављу на њих 
утичу, где-где их и истисну, банатске куће од набоја. Овде су у неким селима 
измешане моравске и шумадијске куће, али првих, пошав Шумадији, брзо не-
стане; у Бегаљици има и једних и других, али већ у Малој Иванчи превладају 
куће шумадијског типа. Противно шумадијским, њих нису никад Осаћани гра-
дили, већ сами сељаци; у неким крајевима и селима има мајстора, који су се 
особито извештили у грађи ових кућа, као врањски и пиротски, нарочито Дар-
ковчани и Црнотравци, сељаци из ЖлЂне код Књажевца итд; у новије их 
време, као и све наше куће, граде поглавито печалбари из Старе Србије и Ма -
кедоније. 

Моравска je кућа готово искључно везана за села збијеног и разређеног типа, 
као што су на против брвнаре и полубрвнаре данас куће разбијеног типа села 
у Србији. Око моравске je куће мало двориште, обично по две-три стаје, мање и 
махом без укуса страђене, око старовлашке и шумадијске куће je велико дво-
риште и MHOio већи број великих и лепих стаја. 

Из овога се види, да се кућа у Србији, и шумадијског и моравског типа, 
развијала у хоризоншалном правцу, додавањем соба и тремова, и собе су пре-
дузеле улогу вајата, којих и услед тога све више нестаје. Од наших се кућа у 
неколико разликују босанске, а од обеју je јако различна херцеговачко-црно-
горска кућа, која се развијала поглавито у вертикалном правцу.  

У Босни се разликују куће хришћанског и мухамеданског становништва.  

Прве су према кућама западне Србије заостале у развитку, осим тога су 
се у неколико диференцирале. Прирорно je, што су оне у шумовитој Босни по-
главито од дрвене грађе, брвнаре са дашчаним кровом, најчешће шиндралије; 
тек их у најновије време јаче потискују плетаре и зидане. Грађа кућа се смењује 
онако као у западној Србији, само спорије. И босанске куће су махом призем-
љуше, под којима je често озидан подрум. Уз „кућу" се јављају прилепци и до-
даци у хоризонталном правцу; ћилери, хуџере и сулдрме за успрему, негде и 
нарочити додаци за марву, затим собе. Осим тога се често под кровом бо-
санске куће гради једна или више соба за госте и то се зове чардак. Кућа се, 
дакле, развија и у вертикалном правцу, и ако непотпуно, кржљаво, и у томе je 
главна разлика између куће у Босни и западној Србији. Дим одлази кроз баџе, 
зиданих оџака има само на гостинским кућама, које су ретке и зову се оџаклије. 

У главноме су исте и куће сеоског мухамеданског становништва. Међутим 
are, бегови и имућни Турци имају у многоме друкчију кућу.1 

1 Проф. градачког универзитета Р. Меритер штампао je две расправе о кући Босне 
и Херцеговине. Једну: Пучка кућа у Босни и ХерцеШшш, у Гласнику Зем. Музеја за 1899. 
стр. 187—236; ми о њој имамо исцрпан реферат Dr. М. Смиљанића у Прегледу балканске 
географске литературе св. IV, бр. 44. Друга расправа: Die Stellung des bosnischen Hauses 
und Etymologien zum Hausrath y Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss. in Wien Bd. CXLIV phil.-
hist. Classe, стр. 118. Moja горња извођења су независна од резултата проф. Мерингера, 
јер ja питање о кући схватам с антропогеографске стране, док je Мерингерова метода, на-
рочито у другој расправи, чисто филолошка. Те две методе се у осталом допуњавају. Ми 
ћемо дефинитивно резултате о балканској кући као и многим другим од ових проблема 
(види с. Ш), моћи изнаћи тек кад буде цела наша грађа наштампана. Али ће правци рада 
наших сарадкика бити разноврснији и потпунији, ако обрате пажњу и на поменуте две рас-
праве ученога германиста. 

Дворишта су ових кућа често калдрмисана, а увек ограђена високим зи-
дом или тарабом.1 У њима су махом две куће; женска или харем (харемлук) 
и мушка, која се зове конак, кавоџак, мусафирана. Ко нема засебног кавоџака 
прави над ахаром чардак и он му служи као гостинска кућа за мушкиње, и ту 
му долазе кмети. И у мушкој и у женској кући има готово редовно више соба, 
према броју ожењених мушкараца. Те су куће од плетери, ћерпича или су зи-
дане, често на два спрата, окречене, ћерамидом покривене и имају лепе, витке, 
зидане оџаке. 

Осим тога имају are и бегови на читлуцима куле и чардаке, где само лети 
излазе ради надгледања пољских радова на теферич, и зову се где-где изодне 
куће (сарајевски крај). Оне су онакве исте као варошке мухамеданске куће. 

И у унутрашњем уређењу, а још више у спољним украсима има у овим 
кућама и таквих утицаја, који су јамачно источњачки. На њих се можда могу 
свести диванане, лонџе и камерије разних облика, шарено обојене, негде са 
лепим дрворезима.2 

Тип босанских кућа, и хришћанских и мухамеданских, пружа се даље на 
јуто-исток према Новом Пазару, као што се види из описа П. Мркоњића. Му-
хамеданске куће су потпуно једнаке са босанским. Међутим су куће хришћан-
ског становништва, у овом нашем етнографском језгру бедније, нису развијене 
у вертикалном правцу, немају, дакле, оног чардака у крову и врло ретко до-
датке у хоризонталном правцу. To су кметске куће, јако изостале у развитку 
од оних у Србији. Томе je узрок и покретљивост кмета и некултурно стање, 
које се под турском управом одржава. 

Сасвим je друкчија кућа у области медитеранске климе и њених одјека, 
нарочито у Херцеговини, приморским деловима Црне Горе и њеној Катунској 
Нахији, затим су друкчије и двоспратне куће у јужној Македонији, нарочито 
од Демир-капије (старог Просека) на југ до Белога Мора; исти je случај са 
Далмацијом, приморском Арбанијом, Грчком и турским Епиром. Заједничка 
je особина свих ових медитеранских кућа; од камена су зидане и развиле су се 
и у вертикалном правцу. Али међу њима има врло знатних разлика и неколико 
типова у којима се виде и утицаји разних култура нарочито талијанске и утицај 
етничког момента. Ja ћу описати два, мени најпознатија, херцеговачко-црногор-
ски и јужно-македонски. 

Проф. Мерингер доказује да босанска кућа припада горњо-немачком типу (oberdeutsches 
Haus), тј. има кухиаску или кућу и собу; она je, дакле, кућа са две ватре, док je херцего-
вачка само са једном ватром, и то у камину. „Klar und deutlich zeugt das bosnische Haus 
die Entstehung der Stube, die durch Abtrennung eines Theiles des alten Eintritsraumes entstand" 
друга распр. стр. 2.) — Врата у босанско-херцеговачке куће воде увек у кухињу, а никад у 
собу. Кухиња нема тавана, већ само кућни кров, као што се то често и у алпијској кући види. 
Соба има увек таван. И својим тремом подсећа босанско-херцеговачка кућа на средње-
европску (прва расправа Премед IV). Интересантне су босанске куће на кољу (стр. 42. и 47. 
друге распр.), каквих je и код нас у неким крајевима раније било. Види и: Вид. Вулетић-Вук-
асовић. Преглед геогр. лит. III стр. 60. 

1 И ограда je различна и карактеристична у разним областима. У западној Србији,  
нарочито Шумадији и ваљевском и подринском крају ограда je плот или летке или жива 
ограда, ређе врљике. У двориште се улази кроз велике, лепе вратнице, које су са стране 
често подзидане и ћерамидом наткривене и кроз мала врата. Летки и живе ограде ретко  
има у Босни, врло су ретке и онако лепе вратнице, махом je обична ограда и капија, али 
се често виде и неограђене куће. 

2 Можда je мухамеданска босанска кућа слична нашој властелинској средњега века, 
у колико није промењена вером мухамеданском и источњачким утицајима.  
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Оба су типа кућа у збијеним или разређеним селима, те око кућа нема 
веће окућнице, никад шљивака и воћњака. Двориште je зидом или сувомеђином 
ограђено, кашто неограђено, нарочито у Македонији. 

Херцешвачко-црношрска кућа je, кад се узму у обзир само северне балкан-
ске земље, највећа противност описаној шумадијској и старовлашкој. Апстра-
хујем од најстаријих облика, који се зову кљетара и фиџурица и који се по 
унутрашњем кроју слажу са нашима најстаријима, само су од камена. Међу 
осталима се разликују куће приземљуше, које су или стајаће куће или полаче 
и куће на бојеве (спратове), које могу бити или стајаће или куле и чардаци; од 
свих ових се разликују, нарочито по унутрашњем кроју, мухамеданске куће. 

Обични сељаци имају већином приземљуше, које су по правилу дводељне, 
ређе једнодељне и тродељне. 

Једнодељна приземљуша, без икаквих унутрашњих преграда и призида, 
одговара ,,кући" у ужем или правом смислу или оној шумадијској једнодељној 
брвнари, само je од камена, најчешће ражаном сламом, ретко даском или пло-
чом или купом (црепом) покривена. Под je махом ледина или набијена земља, 

Слика   1. 
Шематски npecew 

LJ 

Kyfia брвнара са содом   ол алетери 
(Западна Србија) 

a = атуда  
Г -■ грамада; о = ог»ишт& са прекладом и 
плоче-вљем 
ВВ = велнка врата MB = мала       
» В = собна     > 

 

II 

ређе под каменом или плочама. Димњака махом немају, већ ако су плочом 
покривене, онда су две или три плоче на крову мало одигнуте, а зову се сачаци. 
Имају једна или двоја наспрамна врата. Најважније je y овој једноћеличној 
кући огњиште, које je увек уз један зид примакнуто и саграђено од набоја, ма-
хом од црвенице, карсне земље. Око њега су с обе стране кревети, од истог на-
боја, високи као и огњиште 2—3 dm. над подом; на њима се ноћива и седи око 
огња. Кашто су обзидани лепим тесаним камодом или су дрвеним дирецима 
оперважени. Иза огњишта и кревета, уза зид je пријеклад или пижуљ, такође 
од набоја или озидан, висок до 1 т.; служи за оставу; и по облику и употреби 
je, дакле, друкчији од наших преклада. Између њега и огњишта je кут, рупа 
за пепео. Изнад огњишта и кревета je черјен за сушење жита, као и у нас. При-
пуштен зид унутра у кући, на коме стоји посуђе и који одговара атули оне кнез-
Милошеве куће у Црнући, зове се банак. Атулом се овде зове горња раван зида 
кућњег одакле почиње кров.

1
 Има у зидовима малих четвртастих отвора, који 

се капцима затварају или само рубетином затисну. 

Где-где je предњи део, у који се с врата најпре улази одвојен од „куће" пле-
тером и зове се преткуће или харалук; овде се кашто и стока везује. Чешће je 
плетером одвојена засебна сувота, која с почетка служи за успрему и зове се 
осшава или хуџера; из ње се развије камара (соба), без пећи и оџаклије (камина). 
Ако je већа задруга, онда се кућа плетером подели на две половине и обе су 
само ,,куће" с огњиштем. У свима овим случајевима стајаћа кућа постаје део-
дељна. Доста често куће имају три дела: и преткуће и „кућу" и оставу (или ка-
мару) и тако, и другим комбинацијама ових делова, постају тродељне. 

Боља приземљуша, која je увек, плочом покривена и служи и као гостин-
ска кућа, зове се полача; у новије време имају je имућнији сељаци и поред ста-
јаће куће. 

Честе су и куће на два боја, које у неким крајевима, на пр. у Црмници, 
Цеклину и Суторини превлађују над приземљушама. Негде je само доњи део, 
она половина куће, која je на доњој страни, двоспратна.

1
 Тада je онај брду ок-

ренути, приземни део, „кућа", онаквог уређења, често са више делова, као што 
су описате приземљуше. У двоспратном делу je доле изба, коју где-где зову 
и машзом и у њој се држи стока; кашто je подељена плотом или зидом на 
одељке за разне врсте стоке. У горњем je камара, једна или више. Ако je сва 
кућа на два спрата, онда je y доњем изба

2
, a y горњем „кућа" са камаром, и 

може имати оне исте одељке као тродељне приземљуше. Покривене су плочом 
или купом и имају димњаке. Све двоспратне куће имају прозоре са стаклетом, 
који се капцима затварају као куће далматинских вароши. Двоспратне камене 
куће, велике и врло тврде, зову у Црној Гори кулама.

г
 Те су куле друкчије од 

арнаутских по Метохији и око Скадра, које ћу доцније поменути. 
Од овог главног, једноликог типа херцеговачко-црногорских кућа у не— 

колико су друкчије васојевићске куће у Црној Гори. Истина до облику и уну-
трашњем кроју оне су овога типа, али се разликују по положају према поткућ-
ници, по шљивацима и воћњацима, који су око њих, по грађи и по неким уну-
трашњим појединостима. Тим особинама се оне мало приближују нашим ста- 

1 По обавештењу, које сам добио од Обрена Козића, од манастира Дужи. 
2 Такве куле зову у Дробњацима: куле на ћелици (С. Томић). 
3 За тај се део често чује и назив: коноба. 
4 Црногорци воле да имају лепу кућу. С. Томић вели: ,,има случајева да сељаци све 

своје имање потроше око грађења куће, па после остану скоро прави просјаци". 

 

Једнодељна ириземљуша јужне 

Херцеговине 
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ријим старовлашким и шумадијским кућама и чине ирелаз од херцешвачко--
црногорске старијој старовлашко-шумадијској куЋи> 

Куће Васојевића су махом у врх поткућнице и око њих je ca свих страна 
шљивак или воћњак са јабукама, крушкама, трешњама итд. Има кућа, које су 
већим делом од дрвене грађе, а кров им je већином од ражане сламе. Имају 
спољни облик кућа на ћелици; и овде je доњи део изба, укопан у земљу и ози-
дан сухозидином. Горњи део je сав од брвана. и то je права „кућа", кућа над 
избом. Као и све старије старовлашке куће, имају двоја врата: веља и мала. 
Испред вељих врата има, као и у Шумадији, целом дужином куће ајат, који je 
у неких кућа над избом, на дирецима. Черенје што и код нас. Нема око огњишта 
кревета, који су тако карактеристични за камене херцеговачко-црногорске куће. 
Место кута je обичан пепељак. Пријеклади су као код нас и истом служе, про-
тивно пријекладима кршне Херцеговине.2 

Још остаје да напоменемо чардаке и мухамеданске куће, којих има по-
главито по Херцеговини

3
 и у неколико се разликују од сличних зграда у Босни, 

нарочито по грађи, јер су камене. 
Чардак je херцеговачка гостинска кућа и имају га само задружније и имућ-

није породице. Увек je на два боја, доле изба, горе соба, једна или више. Бар 
у једној соби има оцаклија или камин, у коме се кава пече и око кога гости 
(мушки) поседају; имају, дакле, и димњаке зидане, обично витке и лепе. Кров 
je од плоче или купе, никад од сламе. 

Куће обичних мухамеданских сељака су као и хришћанске. Друкчије су 
куће имућних мухамеданаца и бегова.

4
 Њихова су дворишта високим зидом 

ограђена и имају велике, горе лучно сведене капије, које су скоро непрекидно 
закључане. Нема сухозидина, све су од лепо тесаног камена и окречене. Увек 
су плочом покривене. Готово су редовно на два боја, али у доњем или изби 
не стоји стока, већ су ту амбари и ћилери. У горњем су собе. Пред кућом je 
увек хајат, позната сувота, и он je поплочен. Изнад хајата je диванхана. На 
собама су редовно стаклени прозори. Једна од њих, која je на углу и нешто 
изнешена, зове се ћошак или ћошка; то je соба за госте и теферич, јер има и 
лепе изгледе. Готово у свакој соби има оџаклија (камин) и услед тога су на овим 
кућама многи витки димњаци. Дуж дуварова собних су сећије са јастуцима, на-
чињене од дрвета, покривене ћилимима. Свака кућа има бар једно засебно 
одељење за купање, хаманџик. 

Разликују се од свих досадањих облика арбанашке куле, које су ипак срод-
не са црногорским кулама и овим беговским мухамеданским кућама. Типске 
су по Метохији и Подриму, нису тако тврде и лепе по арбанашком приморју 
и у јужној Арбанији. Њих je врло тешко испитивати. Ja сам сеоске куле само 
с поља гледао, једино сам у Ђаковици био у једној од кула Риза-бега.

5
 

1 Како ме je поп Богдан Лалевић (који ради опис Васојевића) известио, око свих  
кућа има клијет, која потпуно одговара нашем вајату и по грађи и по употреби, а вајата 
нема око кућа херцеговачко-црногорског типа. 

2 „На челу огњишта у два ћошка забодена су два велика камена; У богатијим кућама  
пријеклад je од гвожђа и на крајевима има израђену главу од лава, хрта или друге које жи- 
вотиње; на њега се наслањају главње при налагаау ватре" (поп Лалевић). 

3 Вредно би било знати какве су те зграде по Црној Гори, у колико их je било и у ко- 
лико су се одржале. 

4 Познато je како je те куће тешко испитивати, али нам их je обећао испитати Обрен 
Козић од Дужи, од кога сам добио и ова обавештења. 

5 Задружни и имућни Срби такође имају куле, на пр. у селу Ораховцу у Подриму, али, 
бавећи се другим послом нисам у ове српске куће свраћао. 

По свој Метохији и Подриму села су доста збијена, и где има кула, оне 
су, дакле, у близу, ретко зидом ограђене, чешће плотом са трњем и живом 
оградом. Куле имају у пресеку облик квадрата или правоугаоника. Све су 
озидане од великих, добро отесаних каменова, и зидови су им често од 1 ш. 
дебели. To cy високе и велике грађевине на два спрата. Већином немају никак-
вих прозора, него само уске пушкарнице или мазгале. Доле су „кућа" и собе 
за момке, на горњем спрату су одаје за породицу и госте; неки врло имућни 
имају засебну кулу за харем и на тим има врло малих прозора. У неким со-
бама има оџаклија, и зато на кров од ћерамиде или плоче има лепих витких 
оџака, који су често разним бојама ишарани. На врх куле или на њеном јед-
ном крају често стоји караула. Ту су, дакле, као насељене зградице, обично 
као кубе наших цркава, ређе четвртастог пресека, и оне имају мазгале и по 
који мали округао прозор, са кога се на непријатеља у случајевима крвне осве-
те мотри. Неки од главних вођа, као Риза-бег, имају засебну караулу у дво-
ришту, она je као звонара наших цркава, али од камена и служи кашто и као 
сахат-кула. 

Из описа се види да су ово више тврђаве но куће за становање; то су куће 
за бој, и зато су оне најтврђе и најчешће у поменутим областима највеће анар-
хије и насиља на Балканском Полуострву; услед тога се и њихов облик у не-
колико разликује од осталих кула у суседним крајевима. 

У Македонији има различних кућа, и по кроју и по грађи. 
У одељку о типовима села описали смо интересантне, махом једнодељне, 

врло ретко дводељне (са „кућом" и одајом) чифчијске куће, које су све под истим 
кровом. 

Слика 2. 

Б В 

 

ABB 

= 

ЧИФЧИСКИ станови 
У      £= чардак 
г = гуино 

x  =  хлебне пећи 
c =  селамлук 
xt — харемлук 
A  —  дућан 

Остало су беговске стаје 

Читлук Толос у источној Макелонији (екициран аигуста 1S98. г.). 
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Међу осталим кућама, било у чифчијским, било у слободним селима, има-
две врсте: поземљуше и двоспратнице. Прве су различне по грађи у равним ма-
кедонским областима, али, противно северним земљама, брвнара-шиндралија 
нема нигде. Осим тога су куће јужне Македоније знатно веће, од кућа северних 
балканских земаља; особито су велике у ђевђелијској котлини и солунском 
пољу. Македонске поземљуше су у планинским крајевима (на пр. у Морихову, 
Осоговији, Малешу) плетаре (од „плота"); у великим котлинама, које су много-
бројне у Македонији, оне су махом зидане од ћерпича (скопска, тетовска, би-
тољска, солунска, сереска и друге котлине), сасвим ретко од камена. Често су 
облепљене, али неокречене, покривене кровином, ражаном сламом и ћера-
мидом. Сасвим су ретке куће од једне просторије, без тавана, с огњиштем у 
средини, и ту je зими стока заједно са људима.

1
 Много je више кућа са два 

одељка: пондилом, у коју се најпре улази и у којој се махом стока држи; пон-
дила се негде зове и обор; други je део „куће," где гори ватра. Та су два дела 
одвојена или преградом од дрвета или плетеним зидом, који je махом 1,5 т. 
висок. У кући се често држи поред посуђа и жито. На среди je велико огњиште, 
и део његов, на коме су хлеб у „црепнама" пече, зове се среднопол; на ЈедноЈ 
страни од огњишта спавају старији, и тај део куће зове се натланик, с друге je 
стране огњишта, где млађи спавају, катиште. У зидовима су махом само мали 
отвори, који се капком затварају. Ако су на кући двоја врата, онда се једна 
зову голема, друга мала. Ретко je уз кућу одаја или одајче; у охридском крају и 
и дебарском Дримколу има кашто и пријатељска одаја (гостинска соба). Са-
свим ретко има и уз пондилу мали, плетеним зидом одвојен простор, који се 
зове изба, и у којој се држе каце и какве оставе. Пред големим вратима има ка-
што трем. 

У свој Македонији има двоспратних кућа, нарочито су честе у јужној. 
Оне су махом од камена, ређе од ћерпича озидане, обично неокречене, имају 
многе мале стаклене прозоре, даље димњаке, док су ови на поземљушама врло 
ретки. Оне су различног унутрашњег кроја. Ja ћу описати једну кућу ове врсте 
из села Острова на Островском Језеру, а другу из села Слатине у Поречу, 
које сам ближе разгледао. 

Код прве се доњи део зове пондила (у дебарском Дримколу: клет или изба), 
подељен je на делове, од којих се у једном држи стока, а остали служе за оставу 
хране и успрему и зову се земник ћелар (наш ћилер) и амбар; на горњем je cirpa-
ту највећа просторија полатна, у коју се са степеница најпре улази и служи истом 
као и ћошка херцеговачких мухамеданских кућа; око ње су одаје с оџаклијама 
или мангалима. 

И у поречкој двоспратној кући je доле пондила за стоку, а уз њу кашто 
и изба за успрему. Из пондиле воде степенице на горњи спрат. Ту се станује: 
у њему je негде само „кућа" са једном одајом, у задружних и имућних сељака 
и са две или више одаја.

1
 

Типове кућа, који су на предњим листовима поменути, ваља још оштрије 
утврдити и тачно обележити њихово географско распрострањење. Али није 
само то задатак будућих испитивача. Горњим резултатима нису исцрпени све 

1 У гњиланском Измрнику такве куће зову чурљивице, а у Прекорупњу у Метохији 
грабуљаче. 

2 Куће сеоског турског становништва су сличне описаним поземљушама бол»е врсте. 
Али имућнији Турци имају двоспратне увек окречене куће. Има врло лепих беговских кула 
по читлуцима и читлучким селима. Ниједну од тих мухамеданских кућа нисам ближе раз- 
матрао. 

типови кућа ни у нашим земљама, а само je дирнут један од осталих балканских 
типова кућа. Осим тога, имају да се реше и многа друга питања, као о фор-
мирању типова кућа, о утицају разних „мајстора" Балканскога Полуострва на 
распрострањење појединих типова,

1
 на послетку ваља упоредно проучити по-

једине кућне делове.
2
 

Кућне зграде или стаје 

Око сваког типа кућа има већи или мањи број зграда. Неке од њихових 
врста су антропогеографски готово као и кућа важне: за нас су најважније 
специфичне зграде појединих области. 

Највећи број зграда имају куће западне Србије нарочито куће горњег и сред-
њег Подриња, ваљевске области, Шумадије и Старога Влаха; тај велики број 
везан je, дакле, за старовлашко-шумадијску кућу, нарочито за њен унутрашњи 
крој; има везе и са типом села, са задругама и са разноврснијим економским 
животом.

1
 Кад je већа задруга, онда куће са споредним зградама чине овде 

велико насеље, које изгледа као самостално село. Ради примера ћу навести 
скуп зграда. Прошићеве задруге у Јадру, у селу Коренити, у мали Радинко-
вачи. Ови Прошићи су се пре 120 година доселили из Бијеле Ријеке у Херце-
говини. Њихово je двориште усред огромног шљивака и ограђено je плотом. 
У њему су две куће: стара, брвнара-шиндралија и нова од цигље зидана, цре-
пом покривена. Око куће су четири вајата, од којих je велики вајат простран 
као кућа. Даље, имају два велика млекара, три чардака за жито, амбар, две 
казане за печење ракије, две пушнице и једну магазу за суве шљиве, велики 
сувотник за кола, наслонице за стоку и на послетку хлебну пећ. На сред 
дворишта je под липом велика совра, на којој се лети ручава, нарочито кад je 
моба. Има, дакле, око 20 зграда, које чине импозантан утисак. 

Много je мањи број зграда око моравске куће, у селима збијенога типа. 
Уз њу никад нема одвојца, вајата, млекара (старовлашког) и магазе, а од ос-
талих зграда које су у примедби наведене, има их само по 2, 3, највише 4. Још 

1 Помињали смо поједине области мајстора или зидара Балканскога Полуострва: Осат, 
Дебар с Рекама, шарске жупе, нарочито Сиринић и Средска, Дарковчане, Црнотравце,  
Књажевчане; у јужној Херцеговини су главни мајстори Поповци из Погова Поља, затим 
Бокељи, и њихов утицај на типове кућа. To треба даље испитивати и пазити колико се они у 
појединим крајевима прилагођавају клими, тежњи и захтевима становншитва и грађи од 
које се праве куће. Поменуто je да су за старије шумадијске, старовлашке, подринеке и ва- 
љевске куће особито важни Осаћани, и ту би босански крај требало с овог гледишта испи- 
тивати. 

2 Ради лакшег праћења појединости доносим (стр. CXVI и CXXI) неколике шемат- 
ске пресеке кућа. Њих треба да раде сви сарадници. 

3 Ово су главне зграде, којих у западној Србији има уз кућу, у пољу и планини; по- 
следње две врсте зграда су неподвучене; у загради су синоними: 

Одвојац или шстинска куће (башкалук, чардак, конак), вајат (зграда, стаја, стасина, 
клет, ижина), млекар, хлебна пећ, амбар (ћилер, стасина), кошара (ар, јар, штала), качара 
(бачвара), плевња (племња, плевара у крајевима, који су ближе Морави), чардак или кош 
за жито (салаш), казана, пушница (сушница, мишана, ошафана), мтаза за суве шљиве, 
кочина (свињац), кокошињак, сувотник (шупа), трап, пивница, појата, колиба (станарница), 
кућер (кућар, кућара). И у пољу може бити кућа за ноћивање, чардака за жито, млекара, 
кошара, кочина итд. У Крајшш, Хомољу, средњој и доњој Млави итд. има пољских ко-
либа, које се махом граде као и куће и зову салаши. 

У источној Босни су око куће ове исте врсте зграда, само се неке друкчије зову, на пр. 
кош je где-где кукуружњак; ошафана се каже и јемчшана итд. 



86 САБРАНА ДЕЛА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА АНТРОПОГЕОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ БАЛКАНСКОГА ПОЛУОСТРВА 87 

 

je сиромашнија зградама македонска кућа, уз коју по правилу иду само плевња 
и хлебна пећ.

1
 

Мали je број зграда и уз херцеговачко-црногорску кућу, и оне се и по 
грађи и кроју кашто знатно разликују од наших старовлашко-шумадијских. 
Овима су ближе и мало je већи број зграда у црногорским Брдима; она, као 
сточарски крајеви, имају готово искључно сточарских зграда, и око куће и 
у планини.

2
 

Из овога прегледа се види да има зграда, које су заједничке свима типовима 
кућа и свима областима, али има и карактеристичтх зграда, којима се одликују 
поједини крајеви. Ма да су махом у вези једино са различним економским 
животом сељака, оне каткад, као такве и по своме кроју, имају у себи етнич-
кога. Треба уочити такве зграде појединих области и утврдити особине њи-
хова кроја и употребе. Овде остаје пространо и интересантно поље за рад 
будућих испитивача. Ja ћу поменути само по неке од тих карактеристичних 
зграда. 

Тако су вајати и млекари карактеристичне зграде северо-западних крајева 
нашега народа, у неколико и гостинске куће или одвојциЈ> Њих има по подрин-
ским и ваљевским крајевима, Шумадији и Старом Влаху.

4
 

Вајат у тим крајевима још врши и улогу остава и соба. To je зграда мла-
ђих ожењених задругара и девојака; ту се држи најбоља особина, за њу су ве-
зане најлепше успомене сељачког живота. Природно je, што су наши најбољи 
приповедачи, који су се бавили о животу народном ових области, тако често 
вајат помињали. Ако у другим областима и има зграда, које по употреби у 
неколико одговарају вајату, оне немају онај значај као у поменутим облас-
тима. Вајат je no правилу мања зграда, од брвана, даском покривен, увек само 
од једне просторије, у којој се никад ватра не ложи. 

Млекар je исто тако од брвана, ређе плетен и тада je око један метар на 
сохама од земље дигнут, шиндром покривен, најчистија зграда поменутих 
крајева. У вези je донекле са њиховим сточарским начином рада, нарочито са 
справљањем скорупа, и зато га има и по новопазарским крајевима, црногор- 

1 Ово су све зграде македонске куће: илевња (племња) за сено, сламу, шашу и плет- 
вину; кош (кошгра) за пченку (кукуруз); житник (амбар) за стрма жита (ређе засебна згра- 
дица, чешће под кућним кровом); кошара; хлебна пећ или вурна; девојачке куИарице, мале 
колибе, колико кућери, праве их у буњишту, а сламом покривају; у њима девојке у друштву, 
преко зиме израђују своје хаљине; видео сам их у Поречу и скопској Црној Гори. 

2 Ово су главне зграде, којих има уз херцеговачко-црногорску кућу. 
Чардак или гостинска кућа; полача (в. стр. CXVII); јањило, президани део ДВОРИШЈЛ 

са наслоном за ситну стоку и котцем за јагњад; кланица или паљар за стоку и сточну храну; 
која je махом изван дворишта, али не далеко од куће; озидано гумно, које, поред обичне 
употребе, служи и за састанке и игре; салаш за кукуруз; говедарница; кокошар; трап за кртолу; 
у.игник и дрварница. Имају још колибе и торове на становима или катунима. 

Уз куће црногорских Брда je врло мало стаја, тим више их je на катунима. У прве спа-
дају: појата за стоку и сточну храну; кошара и gyöupoi (савардак) за стоку и чобане; кош 
за коломбоћ (кукуруз); уљаник; шрап. Многобројне су сточарске зграде на катунима. Има 
их зимњих и летњих, као: стаја за чобане и стоку (зимско боравиште); колиба, летња стаја 
за чобане; млекар; прибој и слон за сгоку; торина, дубирог (савардак); кућара и пружина, 
мале стаје поред торова за ноћивање чобана. Ближа обавештења о овим зградама види у 
расправи С. Томића о Дробњацима. 

3 Области шљивака имају своје  карактеристичне  зграде   иушнице, мтазе  и  казане, 
али су оне у вези једино са радом на шљиви, и, ма да су нарочито честе у тим северо-за- 
паддим крајевима (главним областима шљивака), њих има и икаче гдегод шљива расте. 

4 Помињата je клијет васојевићских кућа. 

ским Брдима и источној Босни. За њега вреди исто што и за вајат, нису зграде 
других крајева, које би се млекаром звале, овај исти млекар.1 

Гостинских кућа има само у западним деловима нашега народа, наро-
чито у Подрињу, ваљевском крају, Шумадији, мање у Старом Влаху, Босни и 
Херцеговини. Поменули смо да могу имати везе са мусафираном босанских 
мухамеданаца, или, изгледа да су им узрок и етничке особине тих народних 
делова. 

Специфичне су зграде северо-западне Србије собрашице и чардачићи, ко-
јих има само око цркава и манастира, целе су од дрвене грађе, са великим сов-
рама у средини, а око њих су клупе. Негде их има у тако великом броју, да из-
гледају као село. To су зградице народних сабора и народнога весеља. Сваки имућ-
нији сељак има у тим крајевима код цркве или манастира своју собрашицу, и 
у њој он гости своје сроднике и пријатеље уз саборе и преславе.

2
 

За јужну кршну Херцеговину, нарочито за сву Црну Гору, осим Брда, 
карактеристично je велико гумио. Оно je обзидано високим (1—1,20 т) зидом, 
од најлепшег отесаног камена, и попођено најбољим плочама, које се могу 
набавити; у средини гумна je мали камени стуб. Сасвим je, дакле, друкчије од 
гумна осталих крајева, с којим je no облику слично. Скупо стаје, често je 
од куће. Обична употреба му je скоро споредна постала, то je место игре, ве-
сеља и скупова. 

За сву Херцеговину, црногорска Брда и за југоисточне крајеве Босне спе-
цифичне су зграде клатце, које се зову и појатама и паљарима. Оне су од дрвене 
грађе или су зидане, али увек на два спрата (као куће херцеговачко-црногорске): 
у доњем je стока, а у горњем сточна храна. Сасвим су, дакле, друкчије од ко-
шара западне Србије и од плевњи источне Србије и других крајева. За црно-
горска Брда, херцеговачку Површ и Рудине и за новопазарске крајеве карак-
теристичне су купасте пастирске колибе, у којима се и стока држи и зову ду-
бирози или савардаци; оне су, као што je поменуто, по грађи и кроју сличне са 
кућама сибарама.

3
 

Северо-источни делови Србије, с оне стране Мораве, имају карактеристич-
ну зграду појату, која се разликује од зграда истога имена у другим крајевима. 
To je сточарска зграда, која се диже у планини, далеко од куће, грађа и облик 
С
У ј°ј јако променљиви: кашто je као и кућа тих крајева, чешће налик на ко-

либе станова и катуна северо-западних области Полуострва
4
. По томе би се, 

дакде, о њој могло говорити заједно с осталим сточарским зградама, али по 
томе појата није од нарочитог значаја. Њена je важност и нарочита карактери-
стика у томе, што она у поменутој области у многоме врши улогу куће. Чељад 
једне куће у северо-источној Србији проведу скоро већи део године на појати 
но у кући села збијенога типа. Има и таквих села (на пр. Рудна Глава у По-
речу), чији сељаци стално на појатама живе, у село или кући слазе само о праз-
ницима или по позиву власти. Кућа збијенога села je овде, дакле, нека врста 

1 Уз куће села власинскога типа има готово увек млекар, који се зове хладник; али он 
није исто што и шумадијски.  

2 пивнице су карактеристичне зграде виноградарскихкрајева. У великиом броју их има 
у Крајини и Жупи; у последњој се њихове групе зову пољанама. 

3 кућер или кућар или кућара, мала дрвена кућица на саоницама, толика да се у њој 
човек може пружити, јавља се у свима сточарским областима или крајевима, где има сто- 
чарства. Увек je поред тора, премешта се с њим, и у њој спава чсбанин; у свим таквим об- 
ластима има и слонова и прибоја. 

4 Око појата су често и капнпе и шошшци зимске зградице и наслони за стоку. 
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празничне куће; права сељачка кућа je појата. Има напослетку и таквих села, 
чији сељаци већином немају куће у селу, већ једино појате (такво je на пр. село 
Танда у Поречу). Појата овакве улоге не иде даље на југ од Ртња, а и на том 
простору јој значај са севера на југ опада. Према овоме изгледа да je појата 
у вези са распрострањењем влашког становништва, код Влаха она има потпу-
но горњи значај, али су се и Срби поменуте области научили појатском начину 
живота. У овом правцу ваља значај и порекло појате даље испитивати. С тим 
je y вези, али још важније ово питање; да нису појате и појатски начин живота 
старије од кућа у селу, да, дакле, није становништво ових крајева најпре рас-
турено по појатама становало, па тек доцније сишло и направкло збијена села 
у долинама и јаругама? 

Врсте сточарства, станови, катуни, мандре  

Области сточарства и сточарског живота су на Балканском Полуострву 
данас јако сужене. i Истина, око свих високих планина има становништва, које 
се поглавито о сточарству бави, али су ретке велике области, у којима би прев-
лађивао сточарски начин живота. Тако у Бугарској има сточарског становни-
штва око Балкана, Риле, Родопа. Има га и у Србији око високих планина Ста-
рога Влаха, у ужичком крају, око Копаоника и Старе Планине и других нижих. 
У већој мери га има по Пинду, по највишим македонским и старосрбијанским 
планинама, нарочито на северним огранцима Олимпа, по Малешу и Пија-
нецу, у Морихову и око високих планина Даутице, Солунице и Јакупице на 
северо-западу од Велеса. Затим на Шар-планини и арбанашком Корабу. Још 
има у знатној мери сточарства и по високим планинама југо-источне Босне 
и нарочито по Површи и Рудинама у Херцеговини. Али највећа област тип-
ског сточарског рада јесу црногорска Брда са суседним крајевима новопазар-
ског санџака и северна Арбанија. Док наша испитивања довољно одмакну, 
моћи ће се и картографски издвојити сточарске области на Балканском Полу-
острву, затим разликовати крајеви са разним врстама сточарства и сточарског 
рада. 

Сточарства, дакле, има у свима планинским областима Полуосшрва, осим 
тогамеђу свима народима његовим. Али се њиме искључно баве на првом месту 
номадски Цинцари, који себе зову Аромунима, а Срби и Бугари их зову разно-
врсним именима, како у којој области, затим према разним особинама њиховим 
и њихове стоке, и по племенима

2
; осим њих се претежно сточарством баве 

наша племена црногорских Брда, Миридити и малисорска племена северне 
Арбаније, нарочито: Клименти, Хоти, Груде и Шаља, Хумљаци у Херпего-
вини, затим турска племена Јуруци и Коњари у Македонији

3
. 

1 Према резултатима, до којих je С. Новаковић у Селу дошао, изгледа да je y нашој 
држави средњега века било сточарство знатно више распрострањено но данас у истој облас- 
ти. Било je много Влаха и Арбанаса, који су се једино о сточарству бавили. Села и катуни  
се у Душанову Закону једнако помињу, као два облика насељених места; и према њихову 
бројном односу изгледа, да je сточарство било врло распросттањено и да га je било и у 
јако насељеним областима. По путописима и према свима подацима, које имамо, чини ми 
се да je у турско доба још више ојачало, као што je и иначе било врапања првобитнијим 
начинима рада и живота (в. стр. XLVI). При крају XVIII и у XIX веку je јако и нагло опа- 
дало. Од великог je интереса на основу података, прецизним начином ове промене про- 
пратити. 

2 Та су имена: Црновунци, Ашани, Карагуни, Каракачани (у Србији  и   Бугарској),  
затим Куцовласи, Бели Власи, Арнаутски Власи, Саракачани и Фаршероти (у Македонији). 

3 Међу тим турским племенима сточарством се баве нарочито они што станују у  
Сариђолу, југо-западно од Островског Језера, и они на левој обали Вардара између Штипа 

Главне области сточарских Цинцара су Пинд, Рпир и Акарнанија; њих je 
врло темељно проучавао Вајганд

1
. Има их доста по високим и травним плани-

нама Македоније, нарочито на Караташу и Дурли испод Олимпа (око мес-
ности: Путинел, Дрезилово итд.), на Пајаку између Ђевђелије и Пазара (Је-
ниџе-Вардара), на Перистеру, око Јакупице, Даутице и Солунице, по Пирину 
итд. По Бугарској и Србији их je све мање, ма да су они у овим земљама је-
дини право сточарско становништво. У Бугарској их има нарочито по Бал-
кану, и ja сам њихова планинска насеља видео испод Кома и Сребрне у Старој 
Планини; има их и по планинама око Самокова и Ћустендила. У Србији их je 
највише око Старе Планине; ja сам видео ова њихова насеља: у Понору изнад 
села Дојкинаца, на Говешкој Пољани, недалеко од Понора на преседлини Слипу 
испод врха Доброг Јутра и на планини Видличу и Високу. Има их даље на 
Сухој Планини, на Варденику, на Копаонику, Гочу и Јастрепцу

2
. Црновунаца 

нема на Шар-планини, даље по свој Старој Србији, по северној Арбанији, Бос-
ни, Херцеговини и западној Србији, ма да су те земље врло згодне за сточар-
ство. Докле људско памћење допире, они нису у ове земље ни долазили, она-
ко исто као што се чаршијски Цинцари нису настањивали по варошима поме-
нутих области. Ова констатација je од интереса. Кад би се картографски пред-
ставило географско распрострањење сточарских Цинцара, њихових врста и сто-
чарског рада, видели би се и други интересантни проблеми. 

Сточарски Цинцари немају правих села, ма да се махом враћају на иста 
места, истим колибама. Они су лети по планинама и станови су им друкчије 
врсте но осталих сточара Балканског Полуострва. Познат je изглед њихових 
станова по планинама Србије и Бугарске, јер je често описиван. Цинцарски се 
стан састоји из 10—20 колиба, које су сасвим у близу; поједине колибе су врло 
сличне описатим сибарама, дакле, купастог облика, од кровине, са лемезима, 
имају само једна врата, а унутра једну просторију. Праве поглавито качкаваљ, 
кашто je мало даље од стана велика качкаваљница; мање граде масло, кајмак 
и урду. Наши Цинцари слазе у јесен у долине: нишавску (пиротско и белопа-
ланачко поље), у Топлицу и Западну Мораву

3
, а бугарски у маричку равниду и 

у неке од суббалканских котлина. 

Као тип јужних цинцарских станова, који су у неколико друкчија од ових 
северних, поменућу оне на планини Караташу испод Олимаа, које сам посетио 
зими 1901. године. Ова планина се од Ђурђева-дне насели цинцарским сточа-
рима, и они тек у позну јесен слазе одавде у тесалијско, солунско и каљарско 
поље, где презиме. Ja сам од њихових многобројних насеља на Караташу ви- 

и Радовића, око планине Плачковице. Њихов сточарски живот je друкчији но осталих бал-
канских сточара, и зато би га вредело ближе проучити. Живе у великим селима, не иду са 
стоком изван своје околине, немају оног планинског живота на стану или катуну.  

1 Gustav Weigand. Die Aromunen 1 Bd. стр. 334. Leipzig 1895. O Цинцарима има пода- 
така и у другим мањим Вајгандовим расправама (види Преглед геогр. лит. св. I—III.). 

2 Прве ваљане податке о Црновунцима у Србији изнео je М. Ђ. Милићевић. О онима 
на Копаонику дао je опширан опис Dr. С. Тројановић На Копаонику — Отаџбина књ.  
XXI); испитивао их je и Dr. Манојло Смиљанић, који тврди да ће у Србији бити Црновунаца 
500 душа (Die Hirten und Hirtennomaden Süd-und Südostserbiens. Globus LXXIV 1898). Оба 
последња гшсца су скупили што се зна о начину њихова сточарског рада и то допунили сво- 
јим проматрањима и обавештењима (Тројановић у Старинска српска јела н пића. Акад. 
Наука Етн. Зборник II). 

3 На зимњем станишту су Цинцари изложени опасности да се изгубе, јер се кашто 
стално настане и онда брзо претопе у српско или бугарско становништво. Тако ми je мој 
ученик Ћ. Милић казао да посрбљени Ашани чине знатан део села Лопаша у Жупи. У за- 
главском селу Белом Потоку се две мале зову „грчке мале'", и вероватно на исти процес 
упућују. Кад се ira ово обрати пажња наћи ће се лоуздано и више примера. 
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део два, на Путинелу и Дрезилово. Њихове колибе су као мање куће плетаре, 
од прућа оплетене, изнутра блатом облепљене, а ражаном сламом покривене; 
ретко je која од неотесаног камена озидана. Све имају у пресеку облик пара-
лелограма, а разне су величине, од једне просторије на чијој je средини велико 
огњиште. Колибе су у близу, поређане у редове између којих су улице, тако да 
цинцарски станови изгледају као сашорена села; они их зову мандре. Уз мандру 
су торови за овце. Праве поглавито масло и качкаваљ, затим обичан сир и ки-
село млеко; скоруп не праве

1
. 

Осим ових сточарских Цинцара има их, који живе у правим селима или 
таквима, која чине прелаз од села мандри. Поред Ливада на Пајаку таквих 
села има и у Меглену у Македонији, али највише у Пинду. Сасвим се по жи-
воту и занимању разликују од ових сточарских и полусточарских они Цинца-
ри, који живе у великим селима и високим варошима, које смо помињали. 
Поглавито се ови Цинцари разилазе по свету као занације, ханџије, трговци, 
и разносе по Балканском Полуострву византијско-цинцарску културу. 

Има великих сличности између сточарскога живота код Цинцара и ос-
талих сточара Балканскога Полуострва. Али има и разлика, које су од великог 
интереса и на које треба обраћати пажњу. Па ћу неке наговестити, да их не 
бих доцније код сваког племена помињао. Арбанаси и сви западни крајеви 
нашега народа праве сир, скоруп, кисело млеко, не бућкају млеко и не ваде 
масло, или бар врло ретко. Обрнуто je код Цинцара, у источним деловима 
Србије и у Бугарској. Овде се скоруп ретко одваја, млеко се бућка и добија 
масло или прави качкаваљ. Даље, има разлика и у уређењу стана или катуна 
или мандре, као што ће се из даљих саопштења видети, и те разлике нису у 
у вези једино са климом и шумовитошћу; оне нису истакнуте и зато на њих 
треба да обрате пажњу будући испитивачи. Ваља, даље, дубље ући у начине 
сточарског живота, оштрим проматрањем запазити финије разлике и утврдити 
разне врсте и разне ступњеве сточарства на Балканском Полуострву, обра-
ћајући при том пажњу и на ранија сточарска стања. 

У неколико je друкчије сточарство код Арбанаса, код којих се такође у 
многоме одржао стари начин сточарскога рада. Сви сточарски Арбанаси имају 
стална села, лети издижу са стоком у планине, које су у близини села, зими 
слазе у жупно јадранско или јегејско приморје или у котлине Старе Србије и 
Македоније. Нема, дакле, међу њима онаквих номада као што су прави сто-
чарски Цинцари. У свој северној Арбанији превлађује сточарство, али су го-
тово искључно сточари поменута малисорска племена, која станују између 
Пећи, црногорске границе и Скадра, затим у многоме и Миридити између 
Скадра, Призрена и Леша. По свима планинама ових области има њихових 
мандри или бачила, а лети слазе у приморје, нарочито око ушћа Бојане и на 
кршне али ниске и жупне планине Мал Ренцит и Какаричит. Ja сам лети ви-
део њихове зимске мандре. Тада су ова приморја и планине пусте, нема по 
њима ни човека ни стоке, али се свуда наилази на трагове сточарског борав-
љења. Виде се растурени и један од другога удаљени малисорски станови, око 
којих су дворишта сувомеђинама ограђена. Има станова, који су по изгледу 
и грађи слични херцеговачким, мали, ниски, саграђени од сухозидина, а сла-
мом покривени. Ближе Бојани има већ расејаних кућа (станова), које су од те- 

1 На Пајаку има поред мандри и велико цинцарско село Ливаде, са 600 кућа, снако 
као што су нека од великих цинцарских села у Пинду. To насеље, које чини прелаз од мандре 
правом селу, испитао je мој учеиик П. Јанковић. Таквих насеља je било и по Караташу и 
шга су напуштена у почетку овога века услед зулума Али-паше јањинског. 

саног камена озидане, ћерамидом покривене. Око н>их су торови, кошеви за 
жито и воћњаци. Сви су били широм отворени, ма да je y њима остало по-
нешто од кућњег посуђа. 

Сточни Арбанаси Дибралије и Љумљани, чија стока лети пасе по Ко-
рабу и Шар-планини, слазе с њоме зими у Полог и друге македонске котлине. 
Ja сам их још у пролеће виђао око Пазара у солунском пољу. У јесен се ог-
ромна крда њихових оваца сретају на путу између Скопља и Тетова. Гоне их 
на продају у Серез, Солун, Цариград, а остало непродато презими по жупном 
приморју Тракије и источне Македоније

1
. 

Интересантно je поменути, а и у вези je ca сточарским сељакањем, факат, 
да за сточарска племена Балканскога Полуострва и највише планине нису етно-
грифске границе, јер их не могу зауставити. Арбанашки сточари из Љуме и 
Дебра прешли су Шар-планину и спустили се у тетовеку котлину, они из Ру-
гова у Метохију, други пак у новије време прелазе у свима правцима скопску 
Црну Гору. Нема сумње, да je при том од значаја велика животна снага и моћ 
експанзивности арбанашких племена, или су били од утицаја и други узроци, 
нарочито на начин инвазије. Сточару je лако прећи планину, по којој се он не-
прекидно креће. Мора да je пређе, јер зими сдази у жупне котлине, које су с 
њене друге стране, па их то намами, да се у тим котлинама и стално настане. 
тај економски, сгочарски узрој je најважнији и он највише чини, да и врло ви-
соке планине Полуострва често нису етнографске границе. 

У северо-западним крајевима Србије, где се данас не зна за сточарске Ци-
нцаре, „Арнаутин" je име, које се и у смиелу чобанина и човека богата стоком 
употребљава. И сада народ ових крајева зове Сјеничане и Пештерце Арнаутима, 
а за све становнике новопазарских и сјеничких крајева, који су у тако великом 
броју населили Стари Влах и Шумадију, каже се да су дошли из Арнаутлука. 
Многи делови села и у ниској Шумадији зову се арнаутски крајеви (на пр. у 
космајским селима Рогачи, Бабама итд.). Па и саме Ужичане, који су до скора 
у великом броју са стоком слазили у Јадар и Мачву, звали су тамошњи људи 
Арнаутима. И сад се у Јадру каже „сточан као Арнаутин''. И Крагујевчани су 
српске досељенике из Старе Србије који се населише у ердоглијској мали, звали 
Арнаутима

2
. 

С арбанашким je врло слично сточарство црногорских Брда. Кучи се у 
том погледу ни по чем не разликују од суседних арбанашких племена. Лети им 
je стока но племенским комуницама и другим планинама, а зими слазе с њоме 
у црногорско приморје и око Подгорице. Остала племена ценогорских Брда 
имају ттунско сточарење, не слазе сада у равнице, које су изван области њи-
хова племена. Али су до пре 50—60 година неки од црногорских Брђана терали 
стоку на зимовник у босанску Посавину, Србију и Стару Србију, и то у ок-
тобру, а враћали су се о Ђурђеву-дне

3
. Тада су они били чисти сточари, ретко 

1 Интересантна су села у Рекама, изнад извора Вардарева: Галичник, Леуново, Ники- 
форово, Маврово, чије се словенско становништво бави само о сточарству и печалби. Врло 
су велика и подељена на мале са јако збијеним кућама. У н>има je сачуван неки, врло стари 
начин сточарског живота. О њима ће нас обавестити мој ученик С. Томић, који их je ближе 
испитивао. 

2 И у источној Србији није ретко име Арнаут, и јамачно je y вези са досељеницима из 
Старе Србије, којих тамо има у великом броју. Тако се неке сеоске мале зову арнаутске,  
а река која протиче кроз варошицу Бол>евац, зове се Арнаута. Један низ вртача на Бељаници 
зове се такође Арнаута. 

3 П. РовинскЈи, Черногорјн, Том 1Г, част I 1897. каже да су слазили Бањаии, Пивљанн, 
Дробњаци с Језера, Васојевићи. 
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су се гдекоји помало земљорадњом бавили. „Има и данас људи, који памте 
кад се у Васојевићима није сејало ниједног струка коломбоћа (кукуруза), ни 
поврћа, осим купуса и дувана, као и то кад није било ниједне питоме воћке; 
најлепше и најплодније земље у равницама и долинама река биле су пасишта".

1
 

Али je и сад сточарство у Брдима тако претежно занимање, да се Брђани 
могу сматрати као готово чисти сточари-. Колико у селу има кућа, толико 
готово има и станова у катуну, јер ретко која кућа нема стоке. Катуни су у пла-
нинама или око планина, удаљени од села највише до 5—6 сати хода. Увек су 
на земљишту племена, не на туђем као цинцарски, кашто и хумљачки у Хер-
цеговини. Катунима се зову гомиле станарских колиба, и обично у једној ка-
тунској групи има 10—30 станова; те су групе оних сељака, чије су куће и у 
селу у близини. Станови су у већини Брда од дрвене грађе и унутра подељени 
на два дела; у предњем je огљиште, око којега се седи и спава, вари млеко и сири, 
задњи се зове млијечњак, у њему се разлива вареника у карлице, стоје каце са 
сиром и скорупом и кисели се млеко. Око стана су торови, дубирог, кућер и 
телечар за телад. Ово су летњи станови. Месност око станова или катуна зове 
се катуниште. 

На катуне се излази, издш на планину, крајем маја или у јуну. Сви који 
изиђу на планину зову се планинари за разлику од домара, који у селу остају. 
Тај весели и готово безбрижни живот, у најчистијем ваздуху, обично на виси-
нама од 1500 до 2500 m. y близини густих четинарских шума и најбољих из-
вора, међу биљем, чији мириси под пријатним планинским сунцем крепе и 
освежавају, описали су П. Ровински и С. Томић. И сад je само тако. Али су у 
ранијим временима око катуна вођене љуте, локалне борбе између Брђана и 
суседних арбанашких племена, и оне су предмет многих народних песама; 
то je земљиште, на коме се до истраге борило племе с племеном, кућа с кућом 
чобанин са чобанином; услед тога су овде наступила знатна етнографска ста-
пања и поремећаји. 

Крајем августа се већ мора остављати планина, и то се зове здт или сјавак. 
Пошто неко време, обично месец дана, стоку око кућа по ливадама напасају, 
крећу се око половине септембра опет у планину, али остају много ниже од 
катуна, и то само до половине октобра; то зову ићи у повратке. Мали снег je 
већ пао, чобани га греслом^ разгрћу, и по таировинама ккировилима пасе стока. 
Тек се после овога наместе у зимњим становима и мучно зиму нроведу. 

Али људи се множе, села постају тесна, на катуништима се подижу нова 
села, простора je све мање, и сточарство црногорских Брда мора опадати пред 
земљорадњом, ако се не уведе рационалнији сточарски рад; али ће тада све 
више нестајати сточарских обичаја и у опште патријархалног живота. Зато 
треба похитати и до детаља проучити сточарски живот црногорских Брда. 

По Македонији и Старој Србији бачевање je ретко, ма да се готово свуда 
зна за бачилишта (месности), бачила, бача и бачицу. Али они разумеју под ба-
чилима (као и суседни шарски и корапски Арбанаси) само чобанску колибу, 
трла, разне наслоне за стоку који се зову: слон (слончић), аргач и ајат и справе 
за бућкање млека, које зову шин или бутин (стап црногорских катуна). Према 
томе се види, да данас и у поменутим крајевима превлађује појединачно сто- 

1 Саопштење попа Богдана Лалевића. 
2 Главни аихов мал je ситна стока. За овце, по Ровинском, имају ови наши сточари 

46 имена. 
1 Дрвена спрапа ча разгртање снега. 

чарење, не оно заједничко, сеоско, ма да и овога има, као у скопској Црној 
Гори, око простране Јакупице, Даутице итд. 

У Србији нигде не издиже на планину цело село. У западној Србији излазе 
са стоком чобани појединих сточних сељака, који се у већој мери ипак и земљо-
радњом баве. To cy они растурени, појединачни станови западне Србије

1
. 

Састоје се из колибе, тора, струге и кућера и махом се помешају. Унутрашње 
уређење колиба je онакво исто, као и по црногорским Брдима. На овом сто-
чарском ступњу се сељаци већ почињу тако здруживати, да „на млеко" или на 
неки други начин погоде планинштака, који сву стоку чува

2
. 

У источној Србији има поред појединачних станова и оног сточарског 
удруживања и рада, који се зову бачије и бачевањв. Тај начин рада je познат из 
описа М. Ђ. Милићевића и Др. Симе Тројановића. 

У ниској и жупној Херцеговини, Хумнини, и средњој, кршној, која се и у 
Црну Гору продужава и зове Рудинама

1
, сачувала се једна особита врста сто-

чарсгва, која се од досадашњих у неколико разликује и изгледа врло стара. 
To je хумљачко сточарство, јер се сељаци из Хумнине зову Хумљаци. За њи-
хове жупне области нису ни потребни зимски станови, они зиму проведу око 
села. Али су им летњи станови или сшанине удаљени по 3—4 дана хода од села, 
дакле, у врло уДаљеним областима, које нису њихове. Они cy no травним пла-
нинама југо-источне Босне, на пр. Игману и Бјелашници изнад Сарајева, на 
Трескавици и другим планинама; затим су им летњи станови по планинама 
високе херцеговачке Површи, на пр. на Чврсници, Зелен-гори, Волујаку с Маг-
лићем, Прењу с Глоговом

4
 итд. На ове удаљене планине издужу са стоком Хум-

љаци и Рудињани
5
 сваке године. Долазе на планине почетком јуна, а слазе 

после Велике Госпојине. Преки путеви, којима они са стадима пролазе или на 
коњима мрс у село сносе, познатн су под именом хумски или хумљачки путеви. 
Њихова кретања су, дакле, слична са кретањима Црновунаца, само што ови 
немају сталних села. Њихово сточарење je нека врло стара навика, јер имају 
великих незгода терајући стоку по неколико дана на планину и стерујући мрс; 
веле да их и сама стока на то нагони, јер нема у то време мира, до год je не 
дотерају на планину. Травне планине су њихова својина, или ,,од старине", 
или cy je од неког бега купили. Држава им од окупације наплаћује траварину 
и услед тога je почело опадати хумљачко сточарство; они се обрћу другим на-
чинима рада. 

Хумљачке станине су готово увек непосредно уз горњу границу шуме, у 
близини извора и заклоњене; врло често cy y вртачама и увалама или поред 

1 Они имају и летње и зимње станове. У Шумадији je тога сточарства, нарочито у 
ниској Шумадији, готово нестало. Али je тај сточарски шумадијски живот описао М. Ћ. Ми- 
лићевић у Јовану Ђаку, и по томе знамо да га je скоро много било. 

2 Неке суватске планине код нас трговци закупљују, као Златибор. Они купе 100—300 
волова и узму за тај џелеп чобанина, који се зове џелебџија; најстарији џелебџија зове се 
ћаја. Сељаци не могу по тим планинама лети стоку пасти, већ око сена имају само зимње 
станове, са колибом за чобане и слоном или кошаром за стоку.  

3 О границама ових области види: Ј. Цвијић: Морфолошке и јлација.ше сшудије о пла- 
нинама Босне, Херцеговине и Црне Горе. Глас Академије LVII. 

4 Ja сам 1897. године посетио хумљачке станине на Трескавици. Цео јужни и југо-- 
западни део простране висоравни je својина хумљачка ,,од старине", своје земљиште су 
по висовима ограничили као неким стубићима од наслаганог камена. Даље сам их видео 
у Црном Пољу и Тисовици на Прењу, и на Глогову, испод Вилинца и Тулбе на Великој  
Чврсници, у Тежовиици на Малој Чврсници, на Вратницама у Волујаку и око Трновичког 
или Волујачког Језера (на црногорској страни). 

5 И кад су Рудиљани, каже се махом за стаиове да су хумљачки. 
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глечерских морена, на којима има и извора и добре траве. Махом су на висини 
од 1400—1600 т. Станине су им мале и ниске колибе од сухозидина, даскама 
или сламом покривене. Имају само једну просторију; у којој се ипак издвајају 
два дела: у предњем je огњиште са посгељама, у задњем je мрс, наћве, a no 
негде има изнад тога дела и таван за успрему. На станинама су врло ретко 
одрасли људи, већином жене (планинка се на Чврсници зове стопаница), де-
војке (чобанице и козарице) и деца

]
. 

Имена насеља 

Разноврсна je вредност л разна je научна употреба географске номенкла-
туре. Нас се не тиче њена лингвистичка вредност, осим изузетно, кад резул-
тати тих испитивања стоје у вези или потпомажу антропогеографска питања. 
He можемо се обазирати ни на народну етимологију географских имена, за 
коју ће испитивања мојих сарадника дати богате грађе фолхлористичке вред-
ности. Имена села, као и сва географска номенклатура, имају за нас одређен 
значај и ja ћу их само с те стране прегледати. 

Она могу да послуже као петрефакти, по којима се распознају старији, 
кашто сасвим ишчезли народни слојеви, затим раније културне прилике и ра-
нија физиономија земље, поглавито њена шумска одећа. У неким случајевима 
се може по именима села извести закључак о начину насељавања, затим о 
пореклу данашњега становништва. Јер у давању имена има етничкога, специ-
фичнога за поједине области, које се по тиме знатно разликују. Несумњиво je 
на пр. да je источна Србија сиромашнија географском номенклатуром од за-
падне и да je јужна Македонија међу словенским земљама Балканскога Полу-
острва у том погледу најсиромашнија. Даље je познато, да насеља често носе 
браствена и породична имена и интересантно je да je таквих имена много 
више у северо-западним крајевима нашег народа но у осталима; у Србији су 
њима богатији Стари Влах и Шумадија него ли источна Србија. Између тих 
истих области има разлика и у именима река. Истина велике реке имају по 
целој Србији и по целом Полуострву самостална имена, независна од имена 
села

2
. Али само у западним деловима нашега народа имају и мање реке често 

самостална имена, док су у осталим крајевима Балканскога Полуострва њихова 
имена готово увек изведена по именима села

3
. 

Али готово сви закључци ове врсте, изведени по географској номенкла-
тури, нису прецизни и имају пуне вредности само онда, кад се потврде другим, 
поузданијим проматрањима. Ипак ћу ja ca неколико напомена обратити пажњу 

испитивачима на извесне ipyue географских имена и на значај, који оне имају 
или могу имати, тим пре што извештачи и сарадници дају махом у погледу 
имена само податке народне етимологије. Ограничићу се скоро искључно на 
имена села

1
, из којих се поменуте групе ипак виде, а испитивачи појединих об-

ласти треба да с овог гледишта размотре сву географску номенклатуру своје 
области. 

Нарочиту пажњу треба обратити оним именима, која упућују на старо 
станоеншитео. Тако у свој Србији и суседним земљама има имена, која ука-
зују на поромањено становништво; Корњет, Корона, Бонта, Негришор, Бргу-
ле, Латинац, Латинка, Латинско Гробље, Стари Влах, Власи

2
 и др. Има и 

таквих, која су у вези са Куманима и Печењезима (села Кумани и Куманица, 
варош Куманово, врх Кумановска Стража; стари Кумодраж, садање село код 
Београда, звало се Куманово; затим село Печењевац итд.) или са другим на-
родима, као Саси (ердељски Немци), Немачка Стража, Мађаре, Гркиња, 
Црновунци, Турчин, Арбанасци, Арбанашка итд.)

3
. 

Многобројна су млађа имена турско1 порекла: Ћуприја, Вакуф, Тузла итд. 

Има имена за села, која су дата по обласним именима или областима на-
uiei и суседних народа. Из њих се може готово поуздано закључити о пореклу 
становништва. Интересантно je географско распрострањење ових имена; оно 
се често слаже са границама и областима, докле су допрли новији досељеници 
појединих народа или њихових делова; али могу и случајно или погрешно 
бити дата. Таква су имена села и заселака: Бошњаци и Бошњак, Црногорци 
и Црногора, Дробњаци, Сјеничани, Хрвати, Бугариновац, Сремчица, Никшићи, 
Пећани, Моравци, Брђани, Борњани, Бањани, Србовлах, Македонци, По-
дримци, Доњани, Брежани, Прекодолци, Арнаут-Поповац. Те су врсте и имена 
мала: осатска, ерска, дробњачка, личка, хрватска, бугарска, арнаутска итд. 
Имена Хрвати и Бугари као и остала ове врсте знак су, да се населкло станов-
ништво у неколико или сасвим страно народној средини

2
. 

На старија насеља, друкчије врсте од данашњих, и на друга културна ста-
ња упућују имена: Град (Гради, Градац, Градска, Грачаница, Градашница, 
Градиште), Трговиште, Варош, Палилула, Чаршија, Подтрађе, Паланка, Ца-
рина, Мисача, Бискупље итд. 

Релативно je знатан број оних географских имена, која су назвата по ру-
дарству и по врстама руде као: Рудник, Мајдан, Самоков, Златокоп, Бакар-
ница, Железник (Железница), Злата (Златар, Златари, Златарић, Златарица 
Златанци, Златово, Позлата).

5
 

 

1 Обраћам пажњу етнографима на начин певања, тсоји се зове жанске iyc.-ie (Чврсница) 
и има неке сличности са тиролским јодловањем: једна девојка пева, а друга узвикује, и то je 
узвикивање карактеристично. 

2 О овој теми je с лингвистичког гледишта писао Др. Т. Маретић (Imena rijeka i ро- 
toka u hrvatskim i srpskim zemljama. Nastavni Vjesnik knj. I str, 1—24, за 1892. r.). 

3 O значају топографских имена за географску терминологију бавио сам се огапирно 
на другом месту (Преглед геогр. лит. о Балканском Полуострву III, 35) и дошао сам до ових 
резултата. Топографска имена се могу   с коришћу употребити као извор за географску 
терминологију у ова три случаја; 1) као индикације за даља испитивања имена у смислу тер- 
мина, 2) за термине, који се сада у живом говору не употребљавају, или се фосилизовани 
налазе у географској номенклатури, и 3) као нове потврде за термине, који су другим ме- 
тодама утврђени. Види о овом и Ј. Цвијић, Ilpu.mi /еографској термино.шшји нашој. — Про- 
светни Гласник за 1887 г. — Др. М. Шеноа: Prilog za hrvatsku geogr. terminologiju. Nastavni 
Vjesnik IV, 47—61. 1895. — Д. Франић: Dva priloga za geogr. terminologiju. Nastavni Vjesnik 
IV 282—288, 1896. 

1 Ja сам ове групе утврдио још 1893. употребљујући Решсшар имена варошн, варо- 
шица, се.т, заселака и општииа у Краљевини Србији (попис од 31. децембра 1890.), који je 
издало наше Статистичко Одељење; доцније сам га разним белешкама допун>авао. Ради 
уштеде простора нећу наводити округ и срез за поједина села, пошто je то у поменутом ре- 
гистру лако наћи. 

2 Томашек узима да су трачанска имена: Бер (трачко Бероја), Orbelos (старо име за 
Рилу и Пирин), Родопи, Тимок, Места итд. Die alten Thrakier-Sitzungsber. d. Kais. Akad. 
d. Wiss. in Wien, phil.-hist. Classe Bd. CXXVIII, CXXX и CXXXI. 

3 Познато je како у Грчкој има много словенских имена. 
4 Због тога се јамачно и Српско Село под Рилом, Недалеко од Самокова, тако про- 

звало. 
5 Међу именима ове и претходне врсте у Србији су најчешћа Градац и Рудари. Као 

да имена ових двеју врста, нарочито прве, има много мање у Црној Гори, Хернеговини и 
Босни но у Србији. 



96 САБРАНА ДЕЛА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 
АНТРОПОГЕОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ БАЛКАНСКОГА ПОЛУОСТРВА 97 

 

Многа села су постала од чишлука, кашуна, сшанова, иојаша, ирњавора, 
метоха итд. и нека су то и у имену сачувала или су постала на месту неког ста-
рог села: Читлук (Чифлик), Станови, Катун)

1
 и Катуниште, Салаш, Прњавор, 

Метох, Селиште, Теверич, Вакуп, Појата, Мајур, Гладна
2
 итд. 

По ранијем или садањем занимању становника добила су своја имена ова 
села: Рибари, (Рибарић, Рибарице), Седлари, Сарачи, Угљари, Ковачи, Ко-
лари, Ђерекаре (Соколари, Ратари, Крчмари, Копљари, Камењари, Гробари, 
Пољаци, Кожари и Кожухари, Вратари, Винарци, Дрводеља, Капиција, Грнчар; 
или крајеви села: Качарски, Гочобијски, Ћурчијски, Мутавџијски итд. 

По разноврсним људским творевинама добила су имена ова села: Црквина 
(Црквине, Црквица, Црквена Мала, Црквара), Манастирица, Манастирско, 
Двориште (Дворишта, Дворани, Дворица, Дворска), Кула, Кулина, Звечка, 
Међа, Придворица, Лончаник, Ћелије, Чубура, Шанац, Стража, Тавник, Тор-
ник, Триброд, Трпеза, Умка, Брод, Биљег, Бунар, Владичин Хан, Гувниште, 
Старо Корито, Нова Корита, Скела, Бела Црква

3
. 

Често се јавља лросто име села с разним предикатима на пр. Големо, 
Ново, Рађево, Кнез, Краљево, Петрово итд.; од свију je најчешће име Ново 
Село. Има и имена: Села (Добра Села), Населак, Сеоце, Засеље, Доброселица 
итд. 

Династичких имена из старијег доба у нашем народу управо нема, осим 
апелативних: Жупањац, Краљи, Царево Село

4
 итд. Тек од почетка нове српске 

државе давата су поред ових и династичка имена, која ћемо доцније поменути. 
Верских, хришћанских имена je релативно мало у нашем народу. Највише 

их je y јадранском приморју, све су ређа идући од њега на исток према Босни 
и Србији. У опште их je више по острвима и у приморју Балканског Полу-
острва но у унутрашњости, као што je К. Јиречек утврдио; Македонија стоји 
бројем таквих имена у средини. Та су имена махом дата по црквама и мана-
стирима, преношењем моштију појединих светитеља, негде и колонизацијом

5
. 

1 У црногорским Брдима су многобројна села постала од катуна, а тако и по Кашун- 
ској Нахији, где je цела област по катунима назвата. 

2 Г. Љ. Ковачевић ми je саошптио, да су гладе наших споменика колибе. Према томе 
би име села Гладне, западно од Деспотовца могло бити по томе изведено. 

3 По нека се од досадањих имена могу из једне групе у другу пренети; то се може 
учинити само ближим познавањем историје насеља. Можда име Крћевац (сада село код То- 
поле), на чијем су месту за време првог устанка биле штале и трла Карађорђева, доводи  
своје име од крчити. Иначе код нас скоро Нема имена, која би по крчевинама била изве- 
дена, ма да су многа села у крчевинама постала. Крчевина се каже и требеж, а крчити 
требити; бићејамачно у северо-западним крајевима имена овога корена. И лаз значи исто, 
што и крчевина; лаз je често топографско познање у западним деловима нашег народа. 

4 Интересантно je ипак поменути да cy y Србији по краљу назвати 4 села, засеока и 
варошице, затим има и брдо Краљевица; по кнезу их je названо 6, по жупану и деспоту 
по 3, по владици и кадији по 1. Највише je села добило име по попу: 14 села и 7 заселака. 
—• Од назива за сродство се у именима села јављају само баба (више у смислу стара жена) 
и маћија. По баби je названо 17 села и 1 заселак, осим тога има планина и врхова, који се  
зову: Баба, Тресибаба, Бабин Hoc, Бабин Зуб итд.; можда cy no сталежу дата имена села 
Отроци и Мерошина. 

5 Та je имена с познатом темељитошћу проучио К. Јиречек (Das christliche Element in 
der   topogr. Nomenklatur der Balkanländer. Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss, phil -hist. Cl. 
Bd. CXXXVI c. 98. Wien 1897). Таква cy имена на пр. Срјадец или Софија, сремска Митро- 
вица (Св. Димитрије, Росаф (скадарски град), a y Грчкој и Пинду: Санторин (место старо- 
га Thera), Santa Maura (место Левкада),_Самарина од Св. Марија. Речи са sanctus гласе 
у арбанашком приморју шип и ше, на пр. Sin Gjergj (Св. Ђурђе), Sin Ghin (Св. Јован), Se Meri 
(Св. Марија), а од Бара до Истре, cyiii, су или ст, на пр.: Стиван, Стоматра (Св. Марта), 
Суторина (Santa Jrini). Суторман (S. German или S. Roman), Сушаг, Сустипан, Супетар. 
По имену свеца je и позната царинарница средњега века: Свети Спас. 

Али се број имена претходних врста губи према браственим и породичним 
именима села, по којима су још чешћи крајеви или мале села назвате; то су по-
зната имена села на ћи, -ће, -ац, -ци,-це, -re, нека и од оних на -ови и-ово. 
Поменута je разлика, која у овом погледу постоји између западних и осталих 
делова нашега народа

1
. 

Још je већи број оних имена за села, која се могу назвати природна имена 
и изведена су најчешће по вегетацији, ређе по животињама, затим по пластици, 
хидрографији и стенама. Осим незнатних изузетака (као Мачва, Метохија, 
Хас, Азбуковица итд.) код нас су и обласна природна имена назвања. Области 
су добиле имена по речним сливовима, пластици и жупности и вегетацији, про-
тивно осталој јужној Европи, где су таква имена махом културна. Да потсетимо 
на наша неколика имена ове врсте: Јадар, Ресава, Заплање (Загорје), Подго-
рина, Шумадија, Жупа, Хумнина, Површ, Рудине итд. 

Међу овим природним именима највише их je изведено по комплексима 
дрвећа и жбуња по поједином шумском дреећу, по воћкама и биљу. У Србији су 
преко 500 имена за села по поменутим знацима изведена

2
. 

Од разних вегетацијских група најчешће су дата имена по трну и трњацима. 
Таквих села има око 26. После Tora долазе она имена села, која су дата по гори 
и шуми. Има их 16. Долазе и ова вегетацијска имена: Луг 7 села, Гај 7, Дубра-
ва 5, Лес 3, Црни Врх 3, Честа 2, Ливада 2; по једно се село зове по: дрвету 
(Дрвник), жиру, воћњаку, винограду, шушњару и зеленику. 

Међу шумским дрветима je највише села назвато по букви, која je нај-
чешће шумско дрво. Таквих села има 27. По бресту су назвата 24 села, по церу 
и врби 21, по липи 21, по дрену 21, по грабу 20, по лески 18, по брези 17, по 
бору и дубу 16, по тополи 12, по глогу 11, по јохи 11, по јасену 10, по јаблану 
9, по клену 7, по јасици 6, по сиби 5, по јавору 3, по габру, рују и ракити по 1 
или 2 села. 

Од воћака je највише имена дато селима по ораху 22, no крушци 16, по 
трешњи и Дубу и лози 11, по шљиви 9, по јабуци 2. 

Од биља je највише дато имена по трски, божуру и луку по 5, по бобу, 
коприви и ражи 5, по лану 3, по врежи 2, затим 1 или 2 по дувану, гавезу, ку-
пусу, зукви, папрати, перуници, сити. По житу има 3 села назвата. 

Многа насеља имају хидрографска имена. Највише их je назвато непосред-
но по реци, око 30; међу овима су најчешћа с предикатом бела (5). Око 14 села 
назвата су по пошоку, опет најчешће с предикатом бели (4). 

Али je y именима села заступљена готово сва хидрографијска терминоло-
iuja, затим су многа назвата по особинама воде. Врелом се зову око 10 села и 
заселака наше статистике, а Извором 8. Има села, која се зову и: Ушће, Ставе, 
Сливје, Пријевор, Претоке, Кључ и Криви Вир. 

Водом и Водицама назвато je 8 села и заселака, 14 села зову се Слатина, 
око 14 Баре, затим долазе имена по глибу и пиштољинама, и другоме: Блато, 

1 И међу овим именима биће их доста, која cy no презименима старих Влаха изведена, 
али се то може примити тек, пошто се у сваком поједиком случају историјским извором  
документира. Тако je Новаковић у Селу (стр. 45.) поменуо да су имена: Шил-еговац од 
Влаха Шиљеговаца. Мириловићи (Билећа) од Влаха истог имена, а тако и Пилатовци (Би- 
лећа). Ово je случај код старих села, која су постала од влашких катуна. „Али за сва го- 
тово села, којима су имена од присвојких придева, може се скоро за извесно знати, да су 
или основана од каква властелина или баштиника, или да су му припадала" (Новаковић,  
Село стр. 144.). Таква су имена: Белошевац, Видово, Витково, Брајковац, Бранковина итд.  

2 По попису од 1890. године. 
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Блаце, Кал (Као), Сопот
1
, Сопотница, Мртваја, Сушица. Два се села зову 

Језеро и три Локве (или Локва). 
По скоковима и по особинама воде добила су имена ова села: Скакавци, 
Белица, Бистрица, Мутница, Честобродица и др. Око 14 села зову се: Бања, 
Бањица, Бааска итд. 

Многобројна су села добила имена по земљишту, нарочито по њешвим 
пластичним особинама, и у именима села имамо заступљене многобројне мор-
фолошке термине. 
По равнима, пољима, пољанама, рудинама, долинама, падинама и лука-ма 
има назвато око 100 села. Има доста села назватих по планини (Планина, 
Планиница итд.), по брду (Забрђе, Забрдица, Побрђе итд.) по брегу или обали 
(Забрега, Забреж, Обреж). По Хуму (Хум и Хумка), по врху (Врх, Подвршка, 
Црни Врх итд. по гребену, по делу (коси), и по глами има назвато око 40 села. 
Нека села су добила имена по облицима брда, брегова и врхова и то: по 
камену и стени око 9 села, по плочи, столу, трпези око 7 села, затим по кику, 
хриду, оштрељу, полиму, стрменитости и кршности око 10 (Стрмац, Стрме-
ница, Стрмово, Стрмостен, Стењевац итд. 

Мали број села назват je no облицима долина: по ждрелу, клисури, клису-
рици, просеку, прострузи итд. затим по преседлинама (Превалац, Преслап). 

Има села назватих по карсним особишма: Велики и Мали Вртоп, Пониква, 
Пониквица, Понор, Суводол итд. 
По животињама, које и данасживе добило je y Србији око 140 села своја 
имена. Међу сисарима највише je дато имена по коњу и то 19, по волу, псу, 
курјаку, или вуку и кози по 5, по медведу 4, по јелену, хрту, крави, свињи no 3, 
затим по јежу и срни по 2, по биволу, кошути, мачки, твору (село Таор) по 1. 
Даље je дато по жаби 8, по риби, 7, по скобаљу 2, по шарану, змији, гуш-теру, 
скакавцу по 1. 

Међу тицама je највише имена дато по врани и то 18, по орлу и голубу 
по 6, по славују, соколу 4, по јастребу, кукавици и пауну по 4, no шеви, сови 2, 
по врапцу и по жуни (село Жлгне) по 1. 
Осим тога je no пчели дато 10, по зољи 1 и по црву 1. Има у Србији имена, 
која су дата по туру (bos primigenius) и no забру (bison europeus) изумрлим 
животињама, од којих се само у овим именима одржала успомена. Истина 
остаје у извесним случајевима сумња да ли je име изведено од тура или je 
измењени остатак латинскога turris). Таква су имена села: Турековац, Турјани, 
Турица, Турија у Србији, много су чешћа у Босни (Турово, Турјани, Турија, 
Турићи, Турић итд.)- По забру je код нас названа Зуброва Река, притока 
Раванице, код Градачца у Босни има Зуберово Брдо, а код манастира 
Поганова планина Зубер

2
. 

Имена села се претачавају u мењају. Нарочито настају скраћивања имена; 
осим тога се услед неких узрока може име толико променити да изгуби значе-
ње, које je y прво време имало. 

1 Fr. Miklosich, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae  1862—1865. стр. 
СОПОТЂ puteus fistularis, вода пиштаница. Према томе je име селу сопот по води или управо 
пиштољастом земљишту. 

2 Види о том и К. Јиречека: Slavische Chroniken der Moldau Archiv f. slav. Phil. 1894. 
c. 89. Овде су наведена и нека имена из Македоније, Бугарске и Далмације, као: Тураница 
(река у Осогову) Турија (села код Хлерина и Казанлика), Туралево код Кратова, Турјане код 
Сиња, Турјановци код Трна. 

Тако се село Кладурово у пожаревачком округу звало у нашим споменици-
ма Кладоруб; село Брзоди у пожаревачком округу звало се раније Брзоводе; 
познато je да се Јагодана звала Јагодна; данашње село Комирић у Рађевини 
звало се за време аустријске окупације Вукомирић. У то доба се и данашње 
село Стана Ријека у ваљевској Подгорини звало Станина Ријека итд. Још и 
1838. г. звало се Жарково код Београда Жарково Село. У турско време да-
нашња варошица Лешница звала се просто Касаба, врло ретко Лешница (по 
реци). Данашње ваљевско село Бровић звало се у Вуково време (харачки спи-
скови у „Даници" Браовић. Тако je и име села Буковске преиначено у Буково, 
Цветојевац у Цветовац итд. 

У хрисовуљи од 1395. г. којом монахиња Евгенија и синови јој Стеван н Вук 
Лазаревићи поклањају манастиру св. Пантелејмона у Светој Гори извесна доб-
ра, помињу се „село Дучино, ripinpinmra" и ,,село друга üpinpiiiiHH Пар-
цанова"

1
  To су данашња села Парцане и Дучина у срезу космајском. 

После ослобођења Србије мењао je најпре сам народ имена оних села, која 
су на Турке подсећала. Тако се село, које je близу Црне Баре у Мачви и које се 
звало Али-агин Салаш, прозове Црнобарски Салаш, Оџино Село Причиновић, 
Муратовац-Матијевац итд. 

Многобројне су промене у именима села извршене званичним путем „по 
изјављеној жељи њихових становника". Нарочито су мењана турска имена и 
и она, која су служила на подсмех околини. Нова су имена таква села добијала 
најчешће по члановима династије или у опште по цару, краљу, деспоту; друга 
су добила стара историјска имена, или она која су сами сељаци преддожили. 
Тако се Ново Село, прозове Наталинци, Коњска Михајловац, Свиње — Пе-
тровац, Бок — Александровац, Карановац — Краљево, Гургусовац или Ти-
мочка ПалЛпса — Књажевац, Кожетин — Александровац, Влашки До — Ца-
ревац, Шопић — Лазаревац, Куселини — Јевремовац, Бикотинац — Брани-
чево, Горња Крушевица — Кучево, Турчин — Горња Баточина, село Курилово 
назвато je Градац, Куке — Дрен, Трбовац — Драгојевац, Кукавица —Богда-
новац итд.

2
 

1 Гласник Учен. Др. XXIV, 272. 
2 Од 1856. год. указима у „Српским Новинама" промењена су имена овим селима,  

варошима и варошицама: 
Брусница и Деспотовица, чланак у „Срп. Нов." од 4. новембра 1856. год., бр. 203, који 

у главноме садржи ово: 
Правитељство je пре неколико година решило, да се варош окр. рудничког, која je y 

последње време случајно постала под именом Брусница, премести са свога места на друго 
удобније. Пошто je то и учињено, дато јој je име Деспотовица. Она je подигнута насред 
друма, који води из Београда преко Рудника у Чачак и у њој je саграђено ново окружно 
начелство, те je тако постала седиштем власти. Узрок томе премештању био je тај, што je 
Брусница, која je то име добила од једног села у својој близини, била на незгодном месту. 
те није имала никаквих погодаба за опстанак. 

У броју 212. и 220. од исте године, говори се о даљем напредовању ове вароши, о по-
дизању школе и других грађевина итд. 

У броју 46. „Српсхих Новина" од априла 1859. г. у кнез Милошеву указу стоји ово: 
Желећи спомен покојног војводе Милана овековечити, благоволила je Његова Светлост 
сагласно са закључењем савета решити да се варош Деспотовица, која то име носи од реке, 
што кроз њу тече, од сада зове Горњи Милановац. 

Курилово, у ср. карановачком, окр. чачанског, назвато je Грачац, Јаковац, у ср. тимочко-
заглавском, окр. књажевачког — Нови Јаковац, Бушиниџ, у ср. јасеничком, окр. крагујевач-
ког — Љубичевац, Коњска, у ср. подунавском, окр. смедеревског — Михајловац, Оџино село, 
У ср. посавском, окр. шабачког — Причиновић посавски, Муратовац, у ср. посавско-тамнав-
ском, окр. шабачког —• Матијевац, Оровица, у ср. азбуковачком, окр. подринског — Горња 
Оровица, Оровица (зас), у ср. азбуковачком, окр. подринског — Доња Оровица, Куке, у ср. 
колубарском, окр. београдског —• Дрен, Бок, у ср. пчињском, окр. врањског —■ Александро- 
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Тада je настало и стапање заселака у село онде, где није било правих села, 
а тај je процес ишао и од себе; доцније je то радила државна власт. Тада je име 
једнога краја или засеока или села превладало над суседнима, и по њему je 
село назвато.

1
 

МИГРАЦИЈЕ И ПОРЕКЛО СТАНОВНИШТВА 

I Значај и методе 

Становништво Балканскога Полуострва je од најстаријих времеиа било у 
непрекидном покрету, и то услед великих сеоба, које су или с поља долазиле 
или са Полуострва ишле, затим због многобројних унутрашњих сељакања. 
Услед тога je становништво Балканског Полуострва јако промешано, a c тим 
су упоредо ишли разноврсни етнографски поремећаји и стапања; даље je оно 
у неким областима густе насељености постало проређено, док су друге, у рани-
јим временима, готово пусте области, постале гушће насељене, и због овога 
и Других узрока једних насеља je нестајало или су ослабила, друга су постајала 
или нагло ојачала. Несумњиво су ови етнографски процеси и антропогеограф-
ске појаве биле јаке и у првим историјским временима и доцније, али je испи-
тивање тих старијих народних кретања и њихових последица задатак исто-
ријских стуДија, не наших проучавања; задатак je наших испитивача, да преме 

вац, Ново Село, у ср. лепеничком, окр. крагујевачког — Нашалинци (варошица), Бела Река, 
у ср. зајечарском, окр. црноречког, а дотле у ср. тимочком, окр. књажевачког — Горња 
Бела Река, Бела Река, у ср. зајечарском, окр. црноречког—Доња Бела Река, Војник, у ср. деспо-
товачком, окр. ћупријског — Деспотовац, Горња Крушевица, у ср. звишком, окр. пожаревач-
ког —■ Кучево — Бикотинац — у ср. голубачком, окр. пожаревачког — Браничево, Карановац 
(варопшца) у окр. чачанском — Краљево, Кожетин (варошица), у окр. крушевачком— Алек-
сандровац, Везулин-Чифлик, у ср. лужничком, окр. пиротског —■ Алексиндровац, Влашки До, 
у ср. рамском, окр. пожаревачког — Царееац, Шопић (варошица), у окр. београдском — 
Лазаревац, Трбовац, у ср. драгачевском, окр. чачанског — Дртојевац; Косовица, Припчево 
Брдо, Куманице и Бутково (засеоци), у ср. моравском, окр. ужичког — Косовица; Муселини, 
у ср. посавско-тамнавском, окр. шабачког — Јевремо ац; Црцавац, Калуђерица и Рапања Бара 
(засеоци) у ср. лесковачком, окр. врањског ■— Калуђерица; Бања (варошица), у ср. бањском, 
окр. тимочког — Соко-Бања; Кукавица, у ср. лужничком, окр. пиротског — Богдановац, Про-. 
во, у ср. моравском, окр. пожаревачког — Александровац, Турчин, у ср. лепеничком, окр 
крагујевачког — Горња Баточина, Бугариновац, у ср. добричком, окр. тошшчког — Jyi-Eoiga-
новац, Арнаут-Поповац, у ср. млавском, окр. пожаревачког — Велики Поповац, Петрово Село, 
у ср. кључком, окр. крајинског — Краљевац, Бљувановац, у ср. неготинском (пређе брзопала-
начком), окр. крајинског — Вељково, Србовлах, у ср. неготинском, окр. крајинског — Србово, 
КороШш, у ср. неготинском, окр. крајинског —• Милошево, Мокрање, у ср. брзопаланачком, 
окр. крајинског — Миланово, Бордељ, у ср. кључком, окр. крајинског ■— Љубичевац,БрлоШ, 
у ср. кључком, окр. крајинског — Милутиновац, Џеџерац, у ср. кључком, окр. крајинског — 
Давидовац, део с Конатицом, у ср. посавском, окр. подунавског на месту Колубара — По-
ЈБане, Церница, у ср. лесковачком, окр. врањског Миланово, Мшудица, у ср. хомољском, окр. 
пожаревачког — Милановац, Злокућани, у ср. лужничком, окр. пиротског Драшнац, Велики 
Бошњак у ср. посаво-тамнавском, окр. подринског — Драшње, Коњско, у ср. пчињском, окр. 
врањског — Миланово. 

Дата су имена овим државним имањима: државном добру до Пожаревца на Морави, 
на коме постоји заведење, државне ергеле — Љубичево; месту на Расини, где се подиже ба-
рутана — Обилићево. (Ове су и податке прикупили из Српских Новина Ј. Ердељановић и Р. 
Николић). 

1 Од 1868. год. указима у Српским Новинама премештена су поједина или два или више 
села и спојена у једно. Такве промене нису пре 1866. г. у Српским Новинама бележене. 

Јаковац, у ср. тимочко-заглавском, окр. књажевачког премештен на место звано „Са-
рајевски Поток" под именом Нови Јаковац; Кошеви, у ср. параћинском, окр. ћупријског, 
у село Сикирицу истог среза и округа. Копривница, у ср. беличком, окр. јагодинског, спојено 
са селом Багрданом под називом Бтрдан; Љубовија варошица, премшетена на место звано 
„Јабучје" под истим именом. (Прикупили из Српских Новина 1. Ердељановић и Р. Николић). 

Уиусшвима испитају новије миграције, њихов угацај на композицију балкан-
ског становништва и живот насеља. 

У колико те новије покрете могу сада прегледати, изгледа да су били осо-
бито често и јаки у турско доба, и сад су такви у турским областима; затим су 
у прво време, одмах после ослобођења, ојачали у осдобођеним балканским 
земљама. Кад се апстрахује од оних европских земаља, из којих се становни-
штво у врло великим масама у колоније или Америку исељава, у Европи нема 
етнографски тако немирне области, са тако честим новијим кретањима станов-
ништва и с тако знатним етнографским процесима стапања и поремећаја, као 
што je Балканско Полуострво. 

Ове миграције и етнографски процеси, који их прате, имају великог ути-
цаја на све предмете и појаве нашег иснитивања, и према томе су од великог 
значаја за решавање антропогеографских проблема о којима се бавимо. To 
посведочава сваки одељак ове расправе. Али су те миграције и етнографски 
процеси од исте важности и за све друге правце етнографског испитивања, о 
којима се ми овде не бавимо. Оне етнографске студије, које имају за задатак 
или тежљу да етнографске појаве објасне, морају се, држим, много ослањати 
на резултате о миграцијама и пореклу становништва; то je нарочито неопходно 
у земљама младе насељености и разноврсне етнографске комнозиције, као што 
je Србија. И по томе огромном значају, који ja питању о миграцијама и порек-
лу становништва придајем, види се с колико пажње и критичности, која се на 
све стране обзире, ваља вршити ова испитивања. О њима сам највише раз-
мишљао, она су била средиште ових наших студија, највећи део нашег рада 
у Географском Семинару њих се тицао, кореспонденција са сарадницима по-
главито се око њих креће. И ja се уздам, да ћемо у овом тако тешком правцу 
рада дати озбиљне резултате, разуме се у облму и за доба, које je y претход-
ним радовима обележено. 

Порекло досељеника може се сазнати непосредним или посредним начи-
ном. 

Прва метода je y претежној већини случајева сасвим поуздана. Она се са 
стоји у томе што се на основу записа или извора или испитивањем становни-
штва, нарочито старих и разборитих људи по селима, сазна порекло појединих 
породица. Последњи се начин може за све области употребити, он je најнлод-
нији, а за нас од највеће вредности; начин како истрагу треба предузимати и 
верификовати, детаљно je у Упуствима описан. А како се из ових испитивања 
појединих породица и појединих села наводе резултати о главним периодама 
насељавања неке веће области, види се из радова мојих ученика; из њих се 
даље види, како се за овај посао употребљују писмени извори, који су махом 
врло оскудни. 

Али резултати непосредне истраге нису увек сасвим поуздани. Истина 
народ ништа толико не памти (у неким крајевима и записује) као порекло и 
генеалогију своје породице. Већина сељака у Србији, нарочито западној, знају 
своје претке, често и главне догађаје из њихова живота, по 3—4 колена у назад. 
Има у селима разборитих сељака, који су се по природном дару толико ин-
тересовали, да знају порекло не само своје, већ и других породица свога, па 
често и суседних села. А кад се не знају имена удаљених предака и њихов живот, 
готово се увек зна јесу ли досељеници и одакле, или су старинци

1
 у селу; врло 

1 Старинцима називамо оне породице, које су од давнине у неком селу или су тако 
старе, да им се због старости не може дознати порекло. 
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je редак случај, да се само зна да су досељеници, а не зна се одакле су. У Србији 
су у већшш села млади досељеници, и већина породица, нарочито Старог Вла-
ха и Шумадије, није старија од 100—150 година; порекло се породица може, 
дакле, поуздано сазнати, као што ће се видети и из радова о поједаним облас-
тима. Али, има крајева, као што су црногорска Брда, па и остали делови Црне 
Горе, затим Херцеговина и већи део Босне, где су сељачка знања ове врсте 
још свежија и поуздашгја. Ми смо сва та знања о пореклу становништва на 
разне начине верификовали, и тако сам дошао до закључка, да се онолико ко-
лико je y предњим редовима речено, може сасвим поуздано казати. Да поме-
нем неколике од метода, које су најчешће употребљаване. Често се истрагом 
сазна да има јиш досељеничких сродника, с истим презименом и славом у 
областима, из којих су се доселили. Даље се сазна да су се при досељавању 
задруге или породице разделиле и населиле се у два или више села, која су 
једно од другог удаљена. Истрагом се и једно и друго до сад увек потврдило. 
Напослетку, и заостали становници у матици, области одакле je пошло кре-
тање, знају за одсељавање својих сељака, кашто знају не само област него и 
имена села, у којима су се населили; и у томе нисмо до сад нашли погрешака.

1 

Што сам ja ипак нагласио да сви подаци, који се добију непосредном истрагом, 
нису увек поуздани, то се може тицати само извесних случајева, које ћу сада 
поменути. 

По целом Балканском Полуострву, нарочито у северо-западним облас-
тима нашега народа и у крајевима великих историјских догађаја, има у народу 
традиција, које казују порекло и старину неких породица на 300, 400 и више 
година у назад. Познате су те традиције, по којима се обично доводи порекло 
породица од Немањића или од јунака и племића те периоде, или се тврди да 
су преци неке породице учествовали у косовској погибији. Има и друкчијих 
прича, у којима je неки измишљени исказ узет за истину и предавао се с ко-
лена на колено, и по којима се такође води лоза породица и преко 300 година. 
Овакве смо традиције бележили само ради фолклористичког интереса, који 
могу имати; за наша испитивања немају оне никакве вредности, што je једва 
потребно образложавати. Познато je како се догађаји у писаним споменицима 
нетачно утврде, кад нису одмах записани; зна се даље како човек и најсвежијег 
памћења представи нетачно ствар (и кад je био очевидац) после дужег времена. 
To мора бити и са пореклом породица, ма да се то народа највише тиче и ту 
махом истину врло пажљиво чува. При испитивању тако старих миграција 
морају се испитивачи ослањати једино на историјске споменике. Истина, ми 
смо изгледа оскудни изворима те врсте, оно што их има тичу се великих сеоба, 
врло ретко оних непрекидних мањих сеоба и појединачног сељакања, који су 
од тако велике важности за наша испитивања, и за историјску етнографију Бал-
канскога Полуострва; сасвим су ретки споменици, у којима се помињу пре-
зимена одсељених или досељених породица и махом се због промене прези-
мена не би могли употребити. Али су ипак историјска прошлост и политичка 
и културна стања, која су се смењивала у појединим областима, од велике важ-
ности за многе антропогеографске проблеме, па и за ове о пореклу становни- 

1 Остављајући на страну северо-западне делове нашега народа, где се ово озбиљно пра-
ти и тачно зна (у дробњачком селу Петњици су ми на пр. казивали о одсељавању Караџића 
у Јадар, у Тршић), мене je изненадило да се о том много зна и у потиштеној Македонији. 
У селима Граматику и Катраници у Караташу под Олимпом, сељаци су знали све њихове 
одсељенике у Србији, и међу њима има и старих породица београдских, које су се пре 80—100 
година доселиле. Цинцари то још тачније знају, нарочито се као цењена традиција прича, 
кад je неко из Мускопоља или Сереза, и то се кроз многа поколења памти. 

штва. И на њих ће обраћати пажњу они испитивачи, који се буду бавили о 
целим областима. 

Има даље посредних метода, по којима се о пореклу породица могу из-
вести закључци, који су вероватни. Оне се оснивају на антропогеографским и 
етнографским особинама становништва, које су многобројне, и ja ћу неке, 
најуочљивије, поменути. Њима се наша испитивања још тешње везују са чисто 
етнографским. 

Помињао сам оне знатне разлике, које се виде у положају села: једна су 
у долинама и јаругама, друга по брдима и странама њиховим; разни типови 
села су толико карактеристични за поједине области, да сам им по њима и 
имена дао; унутрашњи крој и развитак куће различан je y појединим областима, 
а наглашене су и карактеристичне зграде појединих крајева; друкчије су и 
сточарске стаје и цео начин сточарског живота и рада; распоред сеоског има-
ња око кућа je регионално различан; народни називи ових предмета и на-
чина рада су неједнаки и везани за одређено становништво, за одређене об-
ласти. У свему овоме има, дакле, етничкога, карактеристичног за поједине де-
лове народне и поједине народе, и антропогеографске разлике могу послужити 
као доста поуздане индикације за порекло становништва онде, где немамо не-
посредних извора; сасвим се поуздано може закључити о пореклу становни-
штва кад се више или све те особине стекну у извесној области, а знамо за које 
су народне делове карактеристичне. Многе од антропогеографских особина се 
дуже одрже не1о етнографске; и зато су оне од ових важнији знак за распознава-
ње порекла становништва. 

И унутрашње уређење задруга je различно у разним областима и може 
да помогне као индикација за порекло становништва. У нас и у осталих бал-
канских Словена има у том погледу неколико врста задруШ, које су каракте-
ристичне за поједине народне делове. Сасвим je друкчије унутрашње уређење, 
унутрашњи живот, појам и улога старешине у једној старовлашкој или шу-
мадијској задрузи, него ли у шопској или македонској. 

Гробља, и новија, а нарочито старија, су врло различна у појединим об-
ластима. Истина, ми немамо довољно археолошких и антрополошких резул-
тата, на основу којих бисмо разне врсте старих гробаља могли поуздано све-
сти на одређено становништво и на одређена историјска доба; таква су она 
гробља са великим плочама и каменим коцкама која у различним крајевима 
зову џиновска, грчка^ латинска, русалијска. Али се новија гробља, у којима су 
разни споменици и крстови затим карактеристичне велике крстаче, могу ве-
зати за поједине области и могу као индикација о пореклу становништва по-
служити. 

Из одељка о именима села се види, како и она могу да послуже као знак 
за распознавање порекла становништва. Даље су важна и презимена и надимци 
породица, јер су различни у појединим народним деловима, и дуго се одрже. 
Особито пада у очи разлика између презимена и надимака северозападних об-
ласти нашега народа и свих осталих.

2
 

1 Ових гробаља има највише  у Босни, Херцеговини, црногорским Брдима, новопа- 
зарској области и западној Србији (нарочито у дринској области). Често се претпостављало 
да су она богумилска, али против тога, између осталог, говори и то што их нема у   Македо- 
нији (ни око Бабуне), где се узима, да je легло богумилства. — По облику и величини спо- 
меника има великих разлика међу горе побројаним старим гробљима, и међу онима, које 
Народ истим именом назива. 

2 Интересантно je c тог гледишта разматрати прегледе породичних презимена уз рас- 
праве Ј. Ердељановића, Мркоњића и Томића, јер се све три баве о тим северо-западним об- 
ластима. 
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Има значаја и слава, као и други народни обичаји кад се изузме оно што je 
црквено у оним обичајима, где тога има. Истина, исту славу имају целе об-
ласти, само онде, где се одржао чист племенски живот; овде се и од досељеника 
тражи да узму општу племенску славу, као у Дробњацима и Васојевићима. 
Само je, дакле, за неке од северо-западних области нашега народа слава го-
тово поуздан знак за распознавање порекла становништва; на пр. сви Дроб-
њаци славе Ђурђев-дан, Васојевићи Аранђелов-дан; само у Херцеговини има 
породична слава Св. Сава. Слава није сасвим поуздан знак за порекло с тога, 
што су je и сељаци поменутих крајева у ранијим временима услед разних уз-
рока мењали, нарочито због крвне освете. За остале крајеве слава ретко кад 
може да послужи, и то само као индикација о пореклу становништва. 

Од велике би вредности могли бити за наша испитивања специфичности 
и нарочите одлике народних обичаја, као оних о рођењу, кумству, побратим-
ству, женидби, смрти, обичаји о Бадњем-дану, Божићу, крстоношама итд. 
Међу њима има знатних разлика у појединим деловима нашег и бугарског 
народа, али ми се чини да они у том погледу нису довољно проучени.

1
 

Детаљне дијалектолошке студије, које су на Балканском Полуострву ис-
том започете, могу бити од велике помоћи и нашим испитивањима. 

Познато je како je ношња различна и карактеристична у појединим, често 
н блиским крајевима, и главне врсте ношње су познате. Али се при миграција-
ма мушка ношња брзо изгуби и досељеници приме ношњу нове средине; ка-
што се ипак сачува успомена на стару ношњу; тако у Шумадији има разграна-
тих породица које се зову струкари, јер су носили струку, и увек су досељеници 
из Црне Горе, нарочито Пипери. Женска ношња се Дуже одржи, и она може да 
буде често важан знак за порекло становништва. 

Нема сумње да су различне и соматолошке особине становништва поје-
диних земаља, да су сталне и да се при миграцијама одрже. Ja сам помињао 
(стр. XXVII—XXVIII) разлике у расту и комплексији, које су где-где очигледне. 
Али ове особине нису на Балканском Полуострву довољно проучене, да би се 
на основу њих могли изводити толико прецизни закључци, какви су за наша 
испитивања потребни. 

Али je од великог интереса то, што се етнографске особине врло брзо из-
губе, досељеници се за кратко време изједначе са својом новом средином. To 
ме je при путовању запрепашћивало, нарочито онде где у једном селу има раз-
них досељеника и таквих који су на новом земљишту тек у другој генерацији. 
За кратко време je постала зелика разлика између тих досељеника и оних њи-
хових сродника, који су остали у матици. Огроман je утицај природних прилика 
на људе, а тако и утицај нове етнографске средине. Као што ce o сгену одре-
ђеног облика таласи истим начином ломе, тако се струје насељавања ломе, тару 
и прилагођавају новим природним приликама и новој етнографској средини. 
Ту je веза географије с оним етнографским испитивањима, која узроке истра-
жују. 

Ипак има разлика у овом географском и етнографском процесу прилаго-
ђивања и изједначавања. Те су разлике, колико сам до сад запазио, од три врсте: 
на прилтођивање и изједначавање утиче време становања, број досељеника, 
асимилациона моћ нове етнографске средине, као и различна отпорна моћ до-
сељеника. Утицај времена je поуздан и познат. Јасно je, што се и нојединачни 
досељеници брзо изједначе са новом средином, и за нас су најбољи примери 

1 To сам ближе означио у реф. о Животу Срба сељака од М. Ђ. Милићевића (ITpei.ieg 
ieoip. лиШ, о Балк. Пол. у св. II. стр. 19.) 

чврсти Личани, који ce no Шумадији редовно појединачно насељавају и необич-
но брзо са Шумадинцима изједначе. Процес прилагођивања и асимилације и 
онда брзо наступа, кад се два три села новог становништва населе у средини, 
која je етнографски у неколико друкчија. Веће групе новог становништва се 
много боље и дуже одрже. Али су врло интересантне оне даље разлике у аси-
милационој и отпорној моћи. У томе има знатних разлика између појединих 
делова нашега народа: становништво једних области се брже прилагођава и 
изједначава са новом средином других опет спорије, као што и обрнуто једне 
или друге средине разлнчном брзином асимилирају. Неколико примера су 
довољни да моја размишљања и закључке објасне. Шумадија je, као што ће 
се видети, етнографски разноврсне композиције, али у њој превлађују сељаци 
наших југозападних крајева, Сјеничани и црногорски Брђани. И они су се при-
лагодили природним приликама и у многоме су друкчији, но у својим мати-
цама. Али, ма да су измешани са досељеницима из разних области, они дају 
тип становништву, ти други досељеници се према њима изједначавају, и то 
врло брзо.

1
 Мени се према општем утиску (прецизно ће се то видети доцније) 

учинило да шумадијско становништво, од свега осталог у Србији, досељенике 
најбрже асимилира. Оно je у том погледу тако јако, да у неким селима бео-
градске околине где чини само половину становништва или и испод половине, 
опет се изједначавање према њему управља. Интересантно je проучавати, како 
се тај процес изједначавања брзо врши на шопским досељеницима у неким 
крагујевачким селима, нарочито Црноме Калу. — Напротив у источној Србији, 
где се такође вршило и опште прилагођивање, изједначавање становништва 
иде много спорије. У тимочком сливу има доста врло старих косовских досе-
љеника, нарочито у селима око Зајечара, и ипак се и данас распознају. Још се 
боље држе Сјеничани, којих je овде мало. Тако у селу Кривом Виру, на извору 
Црне Реке, има неколико породица, које су се пре сто и више година из Сје-
нице доселнде, па се и сада у многом погледу разликују од осталих становника 
овога села. 

Ja сам ове етнографске процесе, који су од великог теоријског значаја 
само зато и најкраће номенуо, да боље документирам претходна излагања, 
по којима се етнографске особине брзо губе и ретко се на основу њих може 
поуздано одредити порекло становништва. 

П Врсте и правци сеоба и узроци сељакања  

Има две врсге миграција: велике, које су по праввшу и вези са тешким 
економским стањем и имовном и личном несигурношћу, и мале, којима су 
узроци код нас, као и свуда, врло разноврсни. При првим миграцијама се ста-
новништво исељава у великим гомилама и махом далеко од свога родног краја; 
при другима исељавање бива појединачно или у малим гомилама, обично 
2—3 задруге, и исељеници се редовно не удаљавају јако од свога родног Kpa-
ja; ако се удаље, то се збива тек у току више година и постепено.  

Задатак je балканских историчара да испитају старе велике миграције. 
За наша испитивања je важно сазнати све области, које су у миграцији уче-
ствовале, број исељеника, правац њихова кретања, утицај на становништво, 

1 Ja еам у шумадијском селима виђао словенске досељенике од Велеса, Битоља, испод 
Олимпа, који су мали доведени, ту су 40—50 година, и толико су се изједначили да их ни по 
чему није могућно од Шумадинаца разликовати, ма да их ови чову и сада Цинцарима (као 
и све досељенике из Македоније). 
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преко чијих су области прешли, као и етнографске процесе који су после ми-
грације у матици и у новој области наступили. 

Сад се готово ништа не зна о миграцијама у нашој средњевековној држави. 
Изгледа да je Македонија насељавана Рашанима, има знакова, да су се Срби на-
сељавали по Арбанији, нарочито по Малесији и драчкој областн. Пошто су 
се државне границе према југу и југо-истоку шириле, јамачно je било и народ-
ног кретања у томе правцу. 

Највеће миграције свих балканских народа, нарочито нашега, настају од 
времена турске инвазије. Она je напредовала с југа према северу, осим тога 
су на северној граници Полуострва биле земље веће сигурности, и народна 
кретања су се са Балканскога Полуострва, према северу и северо-западу упра-
вила, правцем, којије супротан кретањима у средљевековној српској и бугарској 
држави. Као што се тежиште српске државе измицало према северу, тако су 
јамачно ишла и народна кретања. Затим су познате оне две велике сеобе на-
шега народа, услед којих су у великом размеру обесрбљени Метохија и Косово, 
а захватиле су и многе друге области; у то време, и доцније, било je и великих 
народних покрета из северне Македоније и скопске Старе Србије према северу. 
У Србији су настале знатне миграције и после Кочине Крајине, и ако не онога 
обима као што су биле поменуте две сеобе. Становништво Босне се гомилама 
исељавало у Славонију, Лику, северну и средњу Далмацију, а Херцеговци у 
јужну Далмацију, нарочито Боку и на многе друге стране. — Црногорци су 
прелазили на Истру и у Италију, а познате су и оне велике арбанашке мигра-
ције према Италији. По ово неколико примера види се колико су важне велике 
сеобе за промешаност народа

2
 на Балканском Полуострву и за његову историј-

ску етнографију
3
. 

За време првог устанка су се у Србију у великим гомилама досељавали 
сељаци од Сјенице, целог новопазарског краја, с Косова, затим од Ниша, Про-
купља, Пирота итд. Зна се како су се многи после пропасти од 1813. г. селили 
даље на север у Срем и Банат, али су се већина од њих после другог устанка 
и ослобођења Србије вратили. У нову, бујну државу српску, у којој je било 

1 Познато je да и код Задра има једно арбанашко село. 
2 Колико се био српски народ промешао услед ових великих и мањих сеоба, које ћу 

одмах поменути, види се и из извештаја егзарха Ратковића, из ксга се може сазнати порекло 
и сељакања попова северо-источне Србије. Истина су попови услед познатих узрока онога 
времена били врло покретљиви, али ипак тај извештај даје у главноме представу и о проме- 
шаности народа. По њему je y си. Србији било попови из ових крајева; 1) највише из Херце- 
говлне с црногорским Брдима, поименце их je било из „Херцеговине", из Колашина (у да- 
нашњој Црној Гори), из Дробњака, од Мораче, из Скендерије, од града Подгорице; 2) било 
их je доста и из Старе Србије; од Скопља, од Новог Пазара и Пећи; 3) затим из Угарске: 
од Суботице, из Карловаца, села Јаска, Неродина, Земуна, Беркасова, од Будима, Понекије  
из Влашке и од Видина. Неки су од њих, док су се станили, прошли по неколико области.  
Тако поп Радоје Планојевић, који je за време оне „визитације" бко у београдсксм селу 
Сибници, каже да je родом из села Превиша у Дробњацсма. Запспљен je y ПеГж. По том 
je дошао у манастир Ковиље у Старом Влаху, а одатле у село Брсксво, где je поповао. Из 
Брскова пређе у ћесарску државу, и то у рудничко село Таково; одавде je сишао у Сибницу. 
Има још три брата, од којих су се два доселила у рудничко село Станово, а трећи je   остао 
У турској области. Често се помиње да су народ и попови обрнуто из ћесареве државе бе- 
жали у Турску. Види о последњем: Dr. Драг. Павловић: Фииансије и привреде за време 
аустр. влад. у Србији. Глас XIV с. 7 (засебан отисак). 

3 Познато je да су услед ових кретања са ј. на с. Бугари прешли и у Банат, Влашку,  
и Ердељ. По пажљивим испитивањима Л.  Милетића (Седмиградскигв   БглгариЂ.   Сбор- 
ник XIII, 153—256. Софији 1896.) ердељски су досељеннци најстарији из XIII. века,   дошли 
као богумили, примили протестантску веру и порумунили се. 

мало становништва, а много слободне земље и привлачила je слободом и си-
гурношћу, наставили су се у гомилама досељивати сељаци из Старе Србије, 
Херцеговине, мање из Македоније и Босне. Зна се да je македонско становни-
штво у врло великом броју емигрирало у Источну Румелију и Бутарску после 
ослобођења ових земаља. Такав je исти случај између ослобођене Грчке и су-
седних области. 

Од турске владавине су се ослободиле периферијске земље Полуострва, 
од словенских Србија и Бугарска на северној граници његовој, и ослобођивање 
се из Србије наставило према јуту, најпре присаједињењем познатих округа 
1838., затим Нових Крајева. Зато су и даље велике сеобе и Срба и Бугара за-
држале стари правац кретања са j'yia према северу; то je и правац малих сеоба 
или сељакања, на које ћемо одмах прећи, ма да код њих има већих неправил-
ности. 

Само су турске сеобе друкчијега правца. И пре прелаза преко Дарданела, 
Турци су се, по позиву византијских царева, били почели насељивати у југу-
источном делу Полуострва. У већим се размерима тај процес наставио од 14. 
века, и цела шгемена турска из Мале Азије населила су се нарочито у средњим 
и источним деловима Балканскога Полуострва. Кретање je, дакле, и код њих 
било у главноме с југа на север. Али као што je правац словенских емиграција 
на Балканском Полуострву постао супротан после турске инвазије, тако су 
и сеобе Османлија и погурчењака узеле противан правац, са севера jyiy, после 
ослобођења балканских словенских држава. У том су се правцу исељавали 
Турци из Србије, Бугарске с Источном Румелијом; потурчењаци Босне, 
Херцеговине и Црне Горе, иселили су се и селе се према јуто-истоку у ново-
пазарске крајеве, осталу Стару Србију, Македонију, прелазе, као и Османлије, 
и у Малу Азију; према југу су се кренули и они Арбанаси, коју су истерани из 
јужне Србије. 

Од истог значаја су за наша испитивања и за етнографску композицију 
појединих области Балканскога Полуострва мале мтрације и њихови разно-
врсни узроци. Пажљивим испитивањем таквих сељакања, која се памте, и 
њихових узрока добијају се, поред осталих главних резултата, ослонци и по-
гледи за старе миграције исте врсте. 

Међу узроцима сељакања најважнији су ириродни, нарочнто економски. 
Кретање становништва из планинских крајева у равнице и жупније области 
сталан je процес, који траје од најстаријих времена. На Балканском Полу-
острву су и овом кретању разни узроци. Прираштај становништва рађањем 
у многим планинским областима je већи но у равницама

1
. Али и при истом 

прираштају нестане у планинским областима пре простора, јер je земља сла-
бија и сточарство, коме треба много простора, по правилу je главно занимање. 
Исељавање je наспорено, ако су племена или народни делови у планинским об-
ластима јаких физичких и духовних особина, експанзивни, не боје се света и 
светске утакмице. Услед ових узрока постаје главно, спољно кретање планин-
ског становништва, махом према удаљенијим, а плодним и културнијим кра-
јевима. Али поред овог главног, има у свакој планинској области и два уну-
шрашња кретања: 1) становништво гушће насељава своје долине и равнице; 
2) његова стална насеља се све више пењу на висине, од катуна и станова по- 

1 Ово треба даље на основу статистичких податак (где их има) испитивати. Мени je 
у многим планинским крајевима пао у очи несразмерно велики број мушкиња према жен-
скињу; а поглавито се мушкиње по свету разилачи. 
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стају села. Сва три ова кретања су за миграције и порекло балканског станов-
ништва исто тако важни као и оне велике сеобе, и ja ћу их неколиким примерима 
објаснити. 

Непрекидно, појединачно и у малим гомилама, крећу се сељаци од црно-
горских Брда, Херцеговине и старе Рашке према Шумадији, Подунављу, По-
сављу и Морави. При томе Стари Влах у Србији и Шумадија имају у неколико 
и улогу прелазне земље према правим матицама; сељаци југо-западних високих 
области не остану овде сви, већ се многи само неко време стане, па се по том 
даље на север крећу. Наш Стари Влах с ужичким крајем има и према Шума-
дији улогу прелазне земље. Као примере незнатнијег, унутрашњег кретања да 
поменем слажење сељака из Драгачева, и осталих високих ужичких и рудничких 
крајева или од Копаоника у долину Западне Мораве, слажење Рађеваца и Аз-
буковчана у Јадар и Поцерину итд. У пространу долину Велике Мораве при-
тиче и становништво са свих околних планинских области. Ова су кретања 
и тиме наспорена, што je Шумадија до пре 60—70 година била под луговима 
и шумама, и сасвим слабо насељена, а из Мораве се склањало становншктво 
због главнога пута и војених кретања. — Чисто унутрашње je кретање засеља-
вање „планине" и претварање катуна, станова и појата у села, што се да пра -
тити по свим планинским крајевима Полуострва, нарочито у црногорским 
Брдима. 

Климска колебања, нарочито сушне године, јаке зиме, велики поводњи, 
који су са климским колебањима у вези, били су од утицаја на расељавање 
једних и засељавање других крајева. За Балканско Полуострво нема дугог 
низа метеоролошких проматрања, на основу којих би се могла утврдити клим-
ска колебања и узроци гладних година, које се тако често у традицији и запиеима 
спомињу. Али би од интереса и значаја за наша исшггивања било, кад би се 
скупили сви записи о гладним годинама, јаким зимама, сушама, поплавама 
итд. Ако се њиховом дискусијом и не дође до резултата, којима би се утврдила 
климска колебања, дошло би се поуздано до објашњења многих миграција. 
Али у том погледу има и разлика међу балканским земљама, и изгледа да je 
Србија мање од свију и због разних узрока, нарочито географског положаја, 
пластичке разноврсности и геолошког састава подлоге, најмање била изло-
жена невољи гладних година. И због тога je, дакле, поред осталога, привлачила 
становништво, а оно се није из ње због глади расељавало. На против су се на 
пр. у Тиквешу у средњој Македонији стекле такве физичке прилике, да често 
од суша страда, и становништво му се расељавало; долазили су у гомилама 
и у јужну Србију. По П. Мркоњићу су на расељавање сељака Полимља и По-
тарја биле од утицаја и јаке зиме и суше.  

Помиње се у народу често да су цела села опустела од морије, чуме и дру-
гих болести. 

Многобројни су културни, политички и други узроци услед којих се кре-
тало становништво, а који се у крајњој инстанцији своде ипак на економске  
прилике. Тако се јасно види да je око данашње Србије било до турске швазије 
културнијих и гушће насељених области и да су оне после турске инвазије опа-
ле, становништво се узело расељавати; и такве су области највише из себе 
издале, као Косово, Ново Брдо,  кратовски крај, Знепоље итд. 

У областима читлучко1 економсксн система се премештају сељаци са јед-
нога читлука на други, често одбегну врло далеко. Познате су све оне врсте 
примамљивања и насиља, услед којих се креће читлучко становништво. И тим 
je путем јако промешано становништво Балканског Полуострва.  

Исто се тако врло много сељакало балканско становништво услед крвнс 
освете, али само појединачно и поједине породице; међутим се при овом се-
љакању махом бежало у удаљене области. И сад су врло честа „избегавања" 
због крвме освете у свој Старој Србији, нарочито Метохији, Подриму, Косову, 
шарским жупама, Дебру. Напослетку су ми познати неколики примери из 
Србије, да су се цела села због јамчења раселила. 

УслеД локалних устанака, затим услед судара између хришћанског и му-
хамеданског становништва често су цела села спаљивана и разоравана и станов-
ништво се разбегло. Тај процес и сада траје у новопазарским крајевима и сваке 
године прелази из њих у Србију знатан број досељеника; 1900. годкне прешло 
их je око десет хиљада. Али тај процес није ограничен само на новопазарске 
крајеве, већ се свуда догађа ige се Јраничи српско и арбанашко становниишво. 
И тим je начином и после оних великих сеоба настављано обесрбљавање Ме-
тохије и Косова. У великим размерима се у последњим деценијама врши у 
Дебру, Пологу и Кичеву, а започело je и у Поречу. У њима нема истина ору-
жаних судара између хришћана и мухамеданских Арбанаса, већ се последњи 
стално према истоку померају, истискујући Србе из њихових села 1. И услед 
печалбе и аргатовања сељака се становништво по Балканском Полуострву. 
Тим су начином по њему растурени Цинцари; који идући у „гурбет", и настане 
се по селима и по варошима. Још од већег значаја je насељавање српских и 
бугарских печалбара, који су многобројнији. Ово je насељавање увек поједи-
начно или у врло малим групама. 

Свака новија промена политичких граница била je од јаког утицаја на првом 
месту на суседно становништво, а често и на даље области. Јер промене по-
литичких граница имају на Балканском Полуострву нарочити значај: то увек 
значи одвајање области из насиља и анархије и увођење и редован и културан 
живот. Ово су главни мотиви, поред националног осећања, због којих се у 
прво време становништво у слободне земље сели2. Доцније наступа извесна 
засићеност, и од тада има само овда онда појединачног пресељавања.  

Од утицаја су на сељакање и новије комуникаиџје нарочито железнице. 
Познати су узроци услед којих становништво и из удаљенијих крајева тежи, 
да се примакне железничким линијама. У нас се може да констатује згушња-
вање становништва дуж моравске железничке пруге, и она je један од важних 
повода, због којих све више становништва придолази у моравску долину.  

На послетку су у ранијим временима сујеверице биле кашто узроци расе-
љавању. Истина услед тога чешће села само место промене, ређе се расељавају; 
мени су познати примери и једне и друте врсте, и то из источне Србије, дакле, 
само у селима збијенога типа.  

1 Начин je овај: Најпре се јаве арнаутске чете, које одводе децу и људе и уцењују их; 
становништво се престане бавити сточарством, престане обрађивати и њиве, које су удаље- 
не од села, јер  не сме. Печалба му постане главна зарада; све одраслије мушкиње иде  
у печалбу и многи се задрже у областима своје зараде. По 2—3 арбанашке породице се на- 
селе у појединим селима, која су велики део године без одраслог мушкиња. Ти Арбанаси одр- 
жавају живу везу са својим сродницима у матици и са целим фисом, који их, ако устреба,  
помаже; тако Арбанаси зулумима и отмицама постепено растерају сељаке из свих слобод- 
них села. 

2 Али, ако се ослобођавањем појединих области од Турске, нису оне присајединиле 
националним слободним државама и ако у њима није укинут читлучки систем, онда се ста- 
новништво из неослобођених земаља према н>има не сели; последњи je случај са Босном и 
Херцеговином. 
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Ш Етнографски поремећаји и стапања  

Поред свих знатних историјских догађаја, завојевања, државних и кул-
турних утицаја, као да се нису на Балканском Полуострву у последњим веко-
вима извршиле особито знатне етнографске промене. Извесни етнографски 
процеси су се истина непрекидно збивали и данас се врше. Такви су процеси: 
нестајање старих народа, који су расејани по Полуострву као оазе у стра-
ним етнографским срединама; даље су се потпуно изгубиле оне мале народне 
гомиле, које су приликом сеоба нли иначе овде онде заостале

1
; али најважније 

су се промене збивале у граничним областима, где се сударају народи разне 
животне снаге и етнографске јачине. Ja ћу поменути неколико примера, да би 
испитивачима обратио пажњу на најважнија питања ове врсте. 

Можда ниједан народ Полуострва није толико етнографски претрпео и 
губио од себе као Цинцари. Остављајући ранији процес романизирања и ста-
пања у средњем веку, они су се од средњега века почели нагло губити, пре-
тапајући се у друге народе, и то се наставило до наших дана. Губе се и номад-
ски Цинцари или Власи, као и чаршијски Цинцари, изгледа последњи још 
брже. Махом су се претапали у православне Хришћане, Грке, Бугаре и Србе, 
врло ретко и сасвим изузетно у Турке. Последњи се етнографски процес из-
вршио једино код Влаха у Меглену или Караџови у Македонији, који су се 
најпре са досељеним Печењезима стапали; затим су под великим насиљем 
Јурука, отприлике пре 200 година, у знатном броју примили и мухамеданску 
веру

2
. Познато je како су се многи Власи у Србе и Бугаре претопили, а поми-

њао сам, да се тај процес и сада по варошима врши, па и по селима, кад се 
влашки номади настане. Али најважнији je процес јелинизирање Цинцара. 
Још и при крају XVIII века било je компактних цинцарских маса у Тесалији, 
Акарнанији, Епиру, јужној Арбанији. Тада je њихова варош Мускопоље била 
једна од неколико најважнијих трговачких вароши у унутрашњости Полуострва и 
било je у њој у почетку 18. века око 60.000 становника; велика je варош била и 
Николица на Деволу. Оне су услед турских насиља, нарочито Али-паше 
јањинског, расељене, и поглавито су ти Цинцари, изузевши Меглен, створили 
познате цинцарске оазе по Македонији. Процес јелинизирања, који je раније 
започео нарочнто je постао јак од ослобођења Грчке, коју већина Цинцара 
поменутих јужних земаља сматра као своју нову домовину. Изгледа да ће бити 
безуспешне тежње да се одржи онај мали број Цинцара, растурених по Бал-
канском Полуострву

3
. 

2 Тако на пр. Буркард помиње међу народима Балканског Полуострва и Готе, о који- 
ма, каже С. Новаковић, има бележака, да су се све до турског освојења одржали (Буркард 
и Бершрандон де ла Брокијер о Балканском Полуострву XIV и XV в. Годшпњица Николе 
Чупића XIV стр. 66). Даље je познато, да се Печењези спомињу у шопској области, нарочито 
око Софије; они су пословењени, али су у физиономији софијског и пиротског становништва 
оставили трагове (Јиречек у Archiv-y књ. XV стр. 98). Герлах помиње три мацарска села код 
Јагодине, од којих се сваки траг изгубио (Матковић: Rad jugosl. Akad. CXVI c. 52). 

, 2 Hahn Denkschriften d. kais. Akad. d. Wiss. Bd 16. c. 260—263 и реферат К. Јиречека 
о Вајгандову Влахо-Меглену (Archiv- für slav. Philologie Bd. XV c. 98). 

3 Вајганд (Die Aromunen, ethnographisch-philologisch-historische Untersuchungen I Bd. 
c. 334, Leipzig 1895) je дугим и пажљивим нспитивањима утврдио да сада има на Балканском 
Полуострву свега 154 чисто цинцарска места, а свега Цинцара 160.000. Он даље доказује да 
су од средине XVIII в. до данас око 50—80.000 Цинцара изгубили своју народност; број 
оних Аромуна, који ће кроз краће време бити у градовима Тесалије појелињени, изнеће  
око 25.000. Аромуни у Солуну, Нигрити и Серезу биће појелињени, они у Велесу, Прилепу 
и Призрену пословењени, они у Елбасану, Кавали, Тирани, Берату итд. поарбанашени. За 
даљих 50 година, мисли Вајгакд, непе поуздано бити ни 100.000 Цинцара. — О македокским 

На земљишту данашње Грчке извршен je у средњем веку, а још и данас 
се врши, велики процес етнографског стапања. Словенска племена, која су 
у VI и VIII веку упала у Грчку, затим Аромуни северне Грчке, до XIII века пот-
но су асимиловани. За време анархије, која у Грчкој настаје после пада латин-
ског царства на Босфору, населили су се Арбанаси и по средњој Грчкој и Пе-
лопонезу, и то у знатном броју- Они су великим делом појелињени, али су 
се многи још у неколико одржали, и рачуна се да у границама данашње Грчке 
има таквих Арбанаса на 250.000

1
. И Цинцаки, који се и сада у Грчку досеља-

вају, бивају брзо појелињени. Исти процес се вршио, а и данас се врши у тур-
ском Епиру, где je топографска номенклатура већим делом словенска. Јели-
низирање се, даље, јако осећа не само међу Аромунима, но и међу Тоскама 
јужне Арбаније. Ja сам налазио на бегове и имућније Тоске, који пишу грчки, 
а помало и говоре. — Много незнатније успехе су показали Грци на додиру 
са компактним словенским становништвом у јужној Македонији, Тракији, 
донекле и Источној Ромелији. И у овим земљама je био започео јак процес 
јелинизирања и нека села, која су била оазе у грчком елементу (у Урумлуку) 
или јако на југ истакнуте словенске предстраже, изгубила су се; било je по-
четака јелинизирања овде онде и по средњој Македонији. Али je ca буђењем 
бугарске и српске народне свести тај процес не само заустављен, већ je готово 
свуд извршено и враћање Словена својој народности. У јужним земљама Бал-
канскога Полуострва збивали су се, дакле, процеси слични онима у Далмацији, 
чије се донекле романизовано словенско становништво (нарочито по варо-
шима) вратило хрватству или српству. 

Као да су од свих народа Полуострва Турци највише стварно изгубили. 
Све су Османлије Балканскога Полуострва досељеници из Мале Азије, разна, 
махом сточарска племена, као Јуруци, Туркмени и др.; затим су добили знат-
ну помоћ у Татарима и Черкезима. Од првога прелаза на Дарданелима непре-
кидно су се малоазијски Турци досељивали на Балканско Полуострво. Главна 
област њихова распрострањења биле су јужне балканске земље, у северним 
земљама било их je само спорадично, и после ослобођења су их готово сасвим 
налустили (осим Бугарске, где je остало Османлија у знатном броју). Али je 
ипак и поред ових досељеника, малоазијска војска била језгро турске војске. 
Турци су бшш једини natio militans, гинули су у многобројним борбама; пот-
крепљења су добијали само од познатог јаничарског система. Осим тих огром-
них губитака у биткама, они су где-где под утицајем нових физичких прилика 
дегенерисали, као што се то види у неким крајевима Македоније. Осим тога 
су и више турске класе услед познатог начина живота ослабиле и дегенерисале. 
Релативно je врло мало балканских хришћана при исламизирању и народност 
изгубило, и то je једина накнада за безбројне губитке. Иначе je ислам јако на-
предовао, нарочито у Босни и Херцеговини, новопазарском крају између оста-
лога у Кричку и Колашину, Косову и Метохији. Исламизирано je много ста-
новништва у Бугарској, Источној Румелији, Тракији и Македонији; они се 
у овим земљама и њиховим областима различно зову: Торбеши, Читаци, По-
маци, Аповци итд. Од интереса je факат, да je исламизирање у арбанашкој 
области увек добит за арбанашку народност, јер исламизирано становништво 
прими и арбанашки језик и обичаје, док je то код Турака редак случај. 

Власима има и у овом погледу нових података у В. Кнчева (Македснин. Етнографиа и 
статистика стр. 341. Софија 1900). 

1 Phillissson. Griechenland und seine Stellung im Orient. Georg. Zeitschrift Ш c. 184—229. 
Philippson. Thessalien. Geogr. Zeitschrift III c. 305—315. 
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Знатни етнографски процеси су се збивали на додиру сриског и арбанашког 
народа. Арбанаси су посрбљавани само на земљишту данашње Црне Горе; 
таквог су порекла јамачно знатни делови Куча и Пипера, осим тога су се Ва-
сојевићи проширили на рачун Климента

1
. Већи напредак показују Арбанаси 

на рачун српског народа. Познате су оне традиције о заједничком пореклу 
Васојевиђа, Пипера, па и Озринића са Хотима и Краснићима, затим својакања 
између тих српских и арбанашких племена, на послетку оно укорењено, изгледа 
старо поштовање, које извесна арбанашка племена имају према нашим мана-
стирима, нарочито Руговци, и које се у неким случајевима мора и етнографским 
сродством објашњавати

2
. Али je за етнографска померања између Срба и 

Арбанаса ових крајева много важније потискивање Срба и досел>авање Арба-
наса у њихову етнографску област, но поарбанашавање. Изгледа да je тај про-
цес био особито јак у Малисији и скадарској области, где, осим Скадра, нема-
српских старинаца; Срба има само у неколиким селима, и све су новији дос-
љеници из Црне Горе. 

Још већу експанзивну снагу су показали Арбанаси према истоку, северу и 
северо-истоку од своје праве етнографске области. Они су заузели пределе, у 
којима je била већина српског становништва, као Метохију, Подрим, Косово, 
шарске жупе; настанили су се поглавито после српске сеобе, али су и доцније 
заостале и насељене Србе стално истискивали начинима, које смо раније по-
менули; у овим областима je било и поарбанашивања у већим размерима; и 
сад се овде српско мушко становништво носи арбанашки, а осим тога сви готово 
говоре или разумеју арбанашки. Многе арбанашке породице знају да су сргг-
ског порекла. — Донекле са познатим српским сеобама, још више с оним стал-
ним процесом истискивања стоји у вези продирање Арбанаса све до Биначке 
Мораве и заузимање високих крајева скопске Црне Горе, одакле се у последње 
време и ниже спуштају. То je правац у коме су Арбанаси најдаље продрли, и 
ми смо их сузбили и вратили у новобрдску и косовску област, заузевши Нове 
Крајеве. Арбанаси се у новије време, највише од пре сто година, распростиру 
према тетовском и гостиварском крају, и овде се у великим размерима и брзо 
врши исти процес као у Метохији; ово словенско становништво показује мање 
отпорне моћи, и нарочито лако прима одело, обичаје, па и језик арбанашки. 
Постепено продирање Арбанаса-Дибралија види се и у кичевској области, мање у 
Поречу, али и даље на истоку има досељених арбанашких предстража у бли-
зини Вардара и Велеса. Сличан процес мањих размера види се и око Охридског и 
Преспанског Језера. Најмлађи je арбанашки покрет према нашем етнограф-
ском језгру, у области старе Рашке, нарочито око Новог Пазара. — Готово 
су без експанзивне снаге јужни Арбанаси или Тоске; још напротив, они се је-
линизирају. 

Тај фронт према Арбанасима je најслабија страна српског народа и у 
опште Словена Балканскога Полуострва. Иначе су и Срби и БуШри или држали 
своју етнографску област или напредовали, и тако су релативно према несло-
венским народима добили, као што ће се из идуће главе видети. То je интере- 

1 У овим областима, од Дробњака до Васојевића, било je и неких старинаца, старих 
племена, као што су Букумире или Лужани и Кричкови, од којих су последњи претерани у 
Затарје, први су асимиловани, ма да се њихови мали остаци још држе и неки се по расту и 
физиономији разликују од црногорских Брђана. 

2 У племену Кастратима прича се да су они мешовитог порекла и српског и арбанаш- 
ког, а у племену Коплику се зна, да су по почетку свом Срби од Подгорице. Поред поме- 
нуте приче, постоје међу Хотима, најважнијем племену арбанашких планинаца, многе тра- 
диције, по којима су они српског порекла. 

сантан факат, да потиштени народи још етнографски напредују. Одржали су 
се и раширили услед патријархалног стања и јаких физичких особина. Потчи-
њени, они су се повукли у се и у домаћи живот, готово су сви били сеоско ста-
новништво, и изгледа да то све збија и потенцира физичку народну снагу и 
његову способност за отпор; у неким крајевима се накупи снаге и за велике 
покрете. Плодност je увек била особито велика, и по томе се чини да je жена 
у одржању и ширењу балканских Словена играла важну улогу. И поређивањем 
појединих народних делова у овом погледу види се да je за народну чврстину 
и јачање боље патријархално стање, него ли остареле и рафиниране балканске 
културе. И једино су јачањем поменутих особина балкански Словени могли 
добити према другим народностима. 

Даље изгледа, да je y српско-хрватском народу већу експанзију показао 
православни

1
 но католички елеменат, и као да на то није вера од јединог ути-

цаја; још више значи незгодан, периферијски положај католичких народних 
делова и њихов додир са страним народним срединама јаке и организоване 
културе; услед тога, а и због католичке вере, која има универзалан карактер, 
ретко узима народну боју и не изједначује се с народом, нису они дубоки на-
родии инстинкти тако чврсти у католичком делу нашег народа као у право-
славном

2
, који највећим делом није на периферији, није у контакту са народима 

новијих култура
3
. 

Најтеже je утврдити етнографске поремећаје између нас и Бугара. Томе je 
главни узрок што ова два врло сродна народа у пограничним областима тако 
неприметно прелазе један у други да, пошавши од Мораве Трнову, не може 
се ни сада тачно рећи где престаје српско, а настаје бутарско. Још мање се то 
може утврдити за раније периоде, према чијем етнографском стању бисмо 
имали да одмеримо доцније промене. Можда ће за то дати ослонаца детаљ-
нвда и дубља етнографска проучавања и студија дијалеката, на којима се живо 
почело радити. По данашњим државама, српској и бугарској, видимо, да оне 
у својим границама врло брзо врше нретапање и унификовање српских, односно 
бугарских елемената, по томе имамо, између осталога, поуздану прогнозу и 
за будућност Македоније; кад би je једна или друга држава заузела. Али, ос-
тављајући на страну етнографска померања између нас и Бугара, може се о оп-
штем народном билансу једних и других ово рећи: Бугари су према нама то-
лико у добитку што нису готово нтде у контакту са физички тако јаким на-
родом као што су Арбанаси. 

И у овоме ће правцу испитивачи појединих области проучавати њихова 
етнографска померања и стапања, и осталих, а нарочито оних области, које 
су на народним границама. Те ће процесе испитивати и на основу историјских 

1 Већ смо у прегходном одељку поменули продирање православних у Далмацију с  
Боком, барску и улцињску област, Хрватску и Славонију. 

2 То je главни узрок што су православни делови народни најјаче отпорне моћи, и зато 
ми се чини да није тачна она често исказивана мисао, дајеправославнавера очуваланарод; 
може се с више права обрнуто рећи: иарод je очувао веру; јер тај део народа, који у најте- 
жим приликама није вером преврнуо, морао je бити и по инстинктима и национално најјачи, 
и само je због тога он и себе и веру сачувао. Дал>е, у нас се вера састојала поглавито из 
верских обичаја народнога порекла, није дакле вера била народни покретач; она je биласамо 
народни знак, застава. 

3 Сеобе нашега народа било у Срем, Банат и Бачку, било у Славонију имале су, по- 
ред познатих штетних утицаја, и један добар. Тај досељени народни појас био je препрека 
за стране утицаје, медиум, кроз који су ови, пролазећи слабили, тако да je чувао од страних 
утицаја народне масе у Србији и Босни; истина су томе знатно помагале и добре политичке  
границе, које иду Савом и Дунавом.  
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извора и поређивањем старијих и новијих статистичких података. Истина смо 
у подацима обеју врста оскудни; али се могу употребити и све остале инди-
кације, које указују на негдашње распрострањење народа и племена и које смо 
помињали. Таквим радовима би се основала историјска етнографија Бал-
канскога Полуострва, чије су теме од врло великог и теоријског и практичког 
интереса. 

IV Порекло становништва појединих области; активне 

и пасивне земље 

Раније смо угврдили да je главни покрет балканског становништва од 
турске инвазије био управљен северу, и тај се правац у главном одржао и до 
данашњих дана, ма да су се јавили и нови правци миграције. У северним бал-
канским земљама je становништво потискивано, новим замењивано, и у њима 
много више досељеника но старинаца. То je обрнуто у јужним балканским 
земљама, где je релативно више старинаца. Али међу северним земљама нај-
чешће je обнављано становншптво и највише je досељеника у Србији. 

Наша земља заузима у северном делу Балканског Полуострва централни 
положај; кроз њу пролази главна балканска комуникација; сви главни покрети 
становништва вду преко ње, и оно се или у њој задржава или се из ње даље 
креће. Друге две северне земље Бугарска и Босна имају периферијски положај, 
и обе су изван главних комуникација. Зато je Србија етнографски највише при-
мила од свих балканских земаља. Њено становништво je пореклом из свих 
наших области, даље je у њој заступљено све словенско балканско станов-
ништво; али je претопљено, прилагодило се и готово све добило један тип, ма 
да има и разлика нарочито између северо-западне Србије и других делова. 
Занимљиво je да се најдуже држе чарншјски Цинцари, стари културни елеме-
нат наших вароши, и то држе се и физички и по особитим предиспозицијама 
свога духа; али карактеристика je њихове последње фазе да постају неплодни, 
или се услед укрштања претопе у Србе. 

Све области Србије нису примиле подједнако разноврсног становништва. 
У том погледу стоје на првом месту долина Биначке и Велике Мораве, затим 
делови Србије западно од ових долина. Мање су примиле области источно од 
Мораве, ма да je и композиција њихова становништва врло разноврсна. 

Даље je интересантан факат, да je поједине делове Србије насељавало раз-
лично становништво и да се виде области изван Србије, чије je становништво 
главно било при насељавању појединих делова Србије. 

Најинтересантнија je западна струја насељавања, која je ишла од Херце-
говине, црногорских Брда, новопазарских крајева и Босне и населила Стари 
Влах, Шумадију, ваљевску и подринску област. 

Као да ни у једном од ових крајева Србије, нема толико новог становни-
штва, које није старије од 100—150 година, колико у Шумадији. Истина и овде 
има у селима старинаца и таквих породица, чије порекло не знамо; негде, као 
у Гружи, у неким старим селима око Космаја, Букуље, Венчаца и Рудника, 
биће их и у знатнијем броју. Али главну масу шумадијског становништва чине 
досељеници из области старе Рашке, нарочито од Сјенице, Нове Вароши, Но-
вог Пазара, Бијелог Поља, Пријепоља, Берана и Колашина; изгледа да су 
међу овима најмногобројнији Сјеничани. После њих je највише досељеника из 
ужичких и рудничких крајева. Међутим, они махом нису старинци у тим об-
ластима, већ су се такође из поменутих крајева старе Рашке доселили, наста-
НРШИ најпре у ужичкој и рудничкој области, затим кренули у Шумадију. После 

Рашана долазе по броју досељеника црногорска Брда, особито Дробњаци, 
Васојевићи, Бјелопавлићи, Кучи; има доста и Пипера, ређи су досељеници 
из Катунске Нахије. Дробњаци овде играју ону улогу, коју Сјеничани међу 
Рашанима, јер чине можда половину од ових црногорских и брдских досе-
љеника. На трећем месту долазе Херцеговци и становници Косова и Метохије; 
мање их je из осталих делова Старе Србије, још мање из Македоније. У малим 
гомилама или само појединачно, махом као печалбари и аргати, настањива-
ли су се Бошњаци, Личани, становници источне Србије, па и Бугарске. Ипак 
Бошњаци, Личани, Шопи и Торлаци чине негде целе махале, ређе цела села

1
. 

На истоку je у шире долине шумадијске, кроз које теку моравске притоке, 
где-где дубоко зашло становништво моравске струје насељавања, које je друк-
чије композиције и о којој ћемо се доцније бавити. 

На северу допире становништво шумадијске композиције близу до Бео-
града. Последња његова села су: Лештани, Зуце, Бели Поток, Кумодраж. 
Дотле у главноме допире и. разбијени тип села, шумадијска кућа и њене зграде. 
По овоме се види да се географска граница Шумадије не поклапа са етнографском 
и антропогеографском. Граница праве географске Шумадије je Липовица и ви-
сови јужно од села Рипња, док шумадијско становништво прелази ову гранвду 
и иде даље на север. Оно не допире до Београда, већ само до торлачке зоне, 
у коју спадају села: Јајинци, Бањица, Раковица, Мали и Велики Мокри Луг, 
затим београдска Палилула. Ова села су постала и ојачала махом при крају 
XVIII и у почетку XIX века и населило их je становништво нишке, прокупачке 
области и Добрича. Оно се доста чисто сачувало, није се са шумадијским ста-
новништвом у великој мери стапало, ма да му се мало прилагођивало задржа-
ло je и свој тип села, кућу, неке обичаје па у неколико и говор. 

Иначе се етничка Шумадија сукобљава са селима београдског Подунавља 
и Посавља, чије je становништво особите композиције. Овде су у сваком селу 
заступљене готово све српске области, кашто и суседне земље. Тако у Срем-
чици има досељеника из Јелашнице код Ниша, из Крчимира у Заплању, из 
Левча, од Ужица, од Босне и Босанске Крајине, из битољског села Буфа, из 
никшићског краја у Црној Гори, из Лике, Бачке и Бугарске; има и једна поро-
дица неког лосрбљеног Руса, који се ту у Карађорђево време настанио. У Рушњу 
има Дробњака (Херцеговаца), Босанаца, Косоваца, Нишлија, Прокупчана и 
Банаћана. У Миријеву има досељеника из нишког округа, Старе Србије, Ко-
сова, Боке, села Катранице у Караташу под Олимпом, Бошњака, и један Ма-
џар. У варошици Гроцкој има досељеника из шумадијских села, затим из Ре-
саве, Параћина (мала Прњавор), Ввдина, Лом-Паланке (бугарска мала), Омо-
љице и Брестовца (банатска мала) и Бошњака. 

1 У крагујевачкој Лепеници и крагујевачком срезу има таквих мала и целих села. Тако 
су У Црном Калу све досел>еници из источних и јужних области, поглавито из власинских 
села Црне Траве и Рупља, затим из Знепоља (село Клисура), из Грљана зајечарског, од 
Лесковца и од Ражња, (село Мађере). У Церовцу (срез крагујевачки) сви су сељаци по-
реклом из Великог Извора код Зајечара. И у Сипићу има доста досељеника из Знепоља и 
тимочке области. 

Интересантно je да доселлнике из старе Раппсе готово редовно зову у ниској Шумадији 
Арнаутима, и многи се крајеви села према томе зову Арнаути и Арнаутске Мале; али ће међу 
овима, које Шумадинци зову Арнаутима, бити и Куча, нарочито међу онима што славе Св. 
Аранђела. Доселлнике из Македоније зову у Шумадији Цинцарима (и кад су Словени), оне 
из јужне Србије Бугарима, „из прека" — Швабама, Ужичане — Ерама, а оне из нижих кра-јева 
—• Шијацима. Остале зову по областима: Херцетвци, Бошњаци (Осаћани), Сјеничани, Ко-совци. 
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У овим посавским и подунавским селима види се поред оног нормалног 
кретања становништва с југа на север и други процес — појединачно придо-
лажење становника са севера Hajyi; тако су дошли Личани, Босанци, Банаћани 
и Бачвани

1
. 

Ужички и највиши руднички крајеви имају становништво које je по по-
реклу врло слично шумадијском. Осим тога ти су се сељаци махом у новије 
време доселили. Тако je Ј. Ердељановић утврдио да je 5/6 драгачевског станов-
ништва досељено за последњих 150 година, а само je једна шестина старије 
становништво, коме се не зна порекла. До сличних резултата je дошао и Р. 
Илић, испитујућн становништво љубићског среза у рудничком крају. То ће 
бити у главноме однос између старинаца и досељеника и у осталим деловима 
ове области, осим ибарскога слива, где je старинаца знатно више. 

Преко ових рудничких и ужичких крајева прелази ова иста jyio-западна 
струја насељивања, која je и Тумадију населила; и њихово je становништво 
највећим делом рашанског порекла, нарочито сјеничког и старовлашког, за-
тим од црногорских Брда и Херцеговине. Ј. Ердељановић je на пр. нашао да 
су у Драгачеву преко половине становника Сјеничани, а они и Старовласи чине 
око половину досељеника и љубићског среза

2
. У овим крајевима има мало 

више Херцеговаца и Бошњака, нарочито Осаћана, но у Шумадији, Али се они 
од Шумадије поглавито у томе разликују: што их дотиче јужна или моравска 
струја насељивања и сасвим су ретки сељаци, који би били из источне Србије, 
Македоније и скопске области. 

У ваљевском и подринском крају, који je на западу од Шумадије, станов-
ништво je у многоме друкчије него у Шумадији; на место шумадијских Сјени-
чана, овде ступају Херцеговци и Бошњаци, нарочито Херцеговци и чине главни 
део досељеника. Истина и овде има Сјеничана, затим Ужичана, који са својих 
планинских крајева слазе у ове жупније. Тако и Азбуковчани, Рађевци и Јадрани 
слазе у Поцерину, села око лозничкога поља и у Мачву. Ова je област, дакле, 
по саставу и по кретању становништва у неколико самостална и друкчија од 
Шумадије. Несумњиво je да у њој има више старинаца но у Шумадији и Старом 
Влаху; мени се чини да их има доста нарочито у Јадру. И досељеници су ма-
хом старији, но они у Шумадији и Старом Влаху, нарочито су стари херцего-
вачки досељеници, који ће чинити преко ноловине од свега досељеног станов-
ништва. 

У Јадру има (села: Симино Брдо, Сипуња и Бадања) врло слабих остатака 
икавског дијалекта: више га je и боље се одржао у Рађевини и Азбуковици, на-
рочито лоред Дрине
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; икавског дијалекта има и у неким селима ваљевског и 

ужичког округа. Од интереса сазнати јесу ли ови икавци старинци или досеље-
ници из Босне и Херцеговине. 

1 Да овде узгред поменемо да се српско становништво из Срема, Баната и Бачке у но- 
вије време после потпуног ослобођења Србије, насељавало, и то поглавито око већих вароши 
и у простраНим равницама, али да не чики никакав важан елеменат у саставу становништва 
Србије. Вреди даље поменути и Личане. Њих има у многим селима Посавља и Подунавља, 
продрли су негде дубље у унутрашњост Србије. Они се друкчије насељавају него остали де- 
лови нашега народа; никад не дођу у гомилама већ појединачно, иду као аргати по селима  
и овде онде сами се настане или призете; ипак има у неким селима целих личких или „хрват- 
ских" мала. 

2 По Р. Илићу овде има досељеника из Старог Влаха и Сјенице 82 породшге, из руд- 
ничког и ужичког округа 63, ма да су и они већином од Старог Влаха и Сјенице. Од Бијелог 
Поља, Новог Пазара, Бихора, Нове Вароши има досељених породица 22, из Босне 14, Црне 
Горе 11, Херцеговине 9, Срема 3, Бугарске (Трново) 2, Македоније (Битољ) 2. 

3 Овдеje тај дијалекат испитивао X. Хирт и нашао да се најбоље одржао од Постиња 
до Буковице (V. Jagić, Vorläufiger Bericht der Balkancommission III.) 

He само око Ибра, већ и у Жупи има много старинаца. Међутим je досе-
љено становништво друкчије композиције но у Шумадији, Старом Влаху и 
подринским крајевима. Највише их je из Старе Србије и Македоније. Има и 
Ера и досељеника из Босне, Херцеговине и Црне Горе, нарочито Дробњака. 
Где-где има и посрбљених Ашана (Црновунаца и Арбанаса). 

Жупом се већ приближујемо моравској струји насељивања, која није ог-
раничена само на моравску долину, већ се дубоко увлачи и уз долине њених 
притока. Овде су досељеници најразноврсније композиције, слично селима 
београдског Подунавља. Највише их je из Старе Србије, скопске области, 
Македоније. Тако на пр. у врањској Пчињи има их из Тиквеша, турске Пчиње и 
кумановске околине. У врањском Виногошу има их из Метохије, од Новог 
Брда, скопске, кратовске и ћустендилске области. У врањској Пољаници нај-
чешћи су досељеници из Пчиње, Власине и Знепоља, ређе из Македоније, ма 
да их има и од Битоља. На северној страни Јастрепца има досељеника из те-
товске котлине (Полога)

1
. У Ресави их je највише с Косова. У средњој и доњој 

Морави превлађују досељеници и има их највшпе из Старе Србије, поглавито 
из скопске и косовске области, затим из јужне и источне Србије; последњи су 
по испитивању мога ученика М. Ј. Миладиновића из Црне Реке, Крајине, Хо-
моља, гшротског и нишког краја, Сврљига, од Делиграда и Параћина. Много 
их je и из Македоније и они су у доњој пожаревачкој Морави поглавито из ки-
чевске и тетовске области; од Бугарске je по Миладиновићу заступљена ви-
динска област и Знепоље; има нешто мало досељеника и из Шумадије, Босне 
и Херцеговине. Влаха je мало, и они су или непосредни досељеници из Ерде-
ља, или су дошли преко Хомоља, Црне Реке и Крајине.  

Моравска струја насељавања одликује се, дакле, овим карактеристичним 
етнографским састојцима: 

1) Највећи број досељеника je из скопске и косовске Старе Србије и Ma 
xe доније. 

2) Остали етнографски састојци су многобројни и разноврсни, али их je 
знатно мање но првих. 

3) Ретки су Сјеничани, Црногорци, Херцеговци и Босанци, није много ни 
Шумадинаца у оном поменутом смислу. 

По овоме се види колико се знатно моравска струја насељавања разликује 
од рашко-црногорске, која je населила Шумадију и од херцеговачко-босанске, 
која као главна заплавља лодринске и ваљевске крајеве.  

И од Шумадије и од Мораве je у неколико различна источна Србија. Из-
гледа да овде има највише старинаца или таквих породица, којима се не зна 
порекло, и то их je све више идући од Дунава Пироту. Даље се она одликује 
унутрашњим сељакањем од села до села, без одређених праваца, као што смо 
их видели у Шумадији и Подрињу. Изгледа да су оваква унутрашња сељакања 
карактеристична за неке области, које периферијски леже и кроз које не про-
лазе главне комуникације. 

Међу досељеницима, који су махом старији но шумадијски, превлађују 
сељаци с Косова и призренске области. Они су за источну Србију готово оно-
лико важни као Сјеничани за Шумадију или Херцеговину и Бошњаци, за по-
дринске и ваљевске крајеве; особито je много Косоваца у зајечарским селима, 

1 Интересантно je дасу они пренели и познате тетовскејабуке и зову их полошке. Врло 
су сличне оним ђулабијама, којих има у тетсвским селима: Речвцн, Глогу и Лешаку. 
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као у Вражогрнцу, Рготини, Звездану, Трнавцу и другима, затим у Хомољу 
и у ошпте у целом Браничеву; услед тога нису ни у једном крају Србије тако 
многобројне и свеже косовске традиције као у побројаним. Према овоме мо-
жемо у источној Србији, нарочито нагласити косовску струју насељавања. 

Важан су састојак становништва источне Србије влашки досељеници, ко-
јих има само у северном делу њену, До планина Ртња и Тупижнице на југу. 
Они су пореклом из банатског Алмаша, Ердеља, Влашке и Молдавије. 

После Влаха долазе досељеници из разних крајева данашње Бугарске, 
поглавито од Знепоља, Зторја, Берковице, Видина и Лом-Паланке. Њих има у 
много мањем броју и што би се ишчекивало. Ово би се могло једино тиме 
објаснити што источна Србија не спада у толико плодне и богате крајеве, као 
што су Морава и Шумадија; и зато многобројни печалбари из суседних делова 
Бугарске, који су прелазили преко источне Србије у Мораву и Шумадију, нису 
у источној Србији у великом броју остајали и настањивали се.  

Интересантно je, да у источној Србији има мали број досељеника из Ма-
кедоније. Ретки су, даље, досељеници из ужичког краја, Шумадије и Црне Горе, 
ма да има и Црногораца, и то, између осталога и с Његуша. Досељеници из 
Сјенице и Новог Пазара су се у приличном броју и у источној Србији настанили; 
има их у Кривом Виру и Јабланици (Црна Река), Бучју под Тупижницом, Бли-
знаку, Крупаји, Рибарима (Хомоље) итд.; и ове далеко истурене предстраже 
сведоче о великој експанзивности Сјеничана. 

Није мали број породица у источној Србији, које тврде да су дошле из 
Румуније, српског су порекла, имају косовске историјске традиције, ма да го-
воре и влашки, као и срцски; има их који тврде да су с Косова, али су, веле, 
овамо из Русије, дошли. Није немогуће да у оба последња случаја имамо ос-
татке исељених Косовљана, који су се после дужег лутања вратили у Србију. 

Овакав je састав становништва, кад се источна Србија у целини разматра. 
Али у њој има у том погледу знатних разлика између северног дела до Ртња 
и Тупижнице и јужног, одатле до Пирота. У првом има Влаха у знатном броју, 
и кад се не гледа на старинце, они међу досељеницима из појединих земаља, 
заузимају прво место; у толико се мења онај ред, који сам за множину досе-
љеника установио. Осим тога су северне долине источне Србије различне 
једна од друге у погледу етнографске композиције, нарочито размера у коме 
стоје досељеници једни према другима

1
. У јужном делу источне Србије, по-

главито у пиротском крају (и даље до Софије) виде се оне у неколико несло-
венске физиономије, о којима се с разлогом држи да су постале славизирањем 
Печењега

2
. 

У даљим ћу редовима укратко поменути састав становништва још неких 
балканских области и упутити испитиваче на главне проблеме, за којима треба 
даље трагати. 

У етнографском погледу се издвојио по својим особинама, управо функци-
јама, северо-западни део Старе Србије, који je y новије време добио име ново- 

пазарски санџак. Његова етнографска улога je у најтешњој вези с особитим 
географским положајем. 

Ни по свом општем географском положају ни пластички новопазарски 
санџак нема ничега самосталног. Али има значај транзитне земље између Босне 
и Херцеговине и тако зване праве Старе Србије, Косова с Метохијом и скоп-
ском облашћу, затим између Србије и Црне Горе. У томе je од вајкада био 
значај ове области, преко које су увек прелазили и најважнији трговински пу-
теви с јадранског приморја у унутрашњост Полуострва. И тај значај проходне 
и транзитне земље има новопазарски санџак по природи, и по географском 
положају и пластици. 

Најважнија je његова комуникација тзв. босански пут, који од Митровице 
преко Новог Пазара и Пљевља води у Босну и Херцеговину. Тај пут има осо-
биту важност због пластичких особина ове западне, динарске половине Бал-
канскога Полуострва. Познато je, да готово сви планински венци имају правац 
СЗ—ЈИ и због таквих праваца je комуникациона веза између Србије и Босне 
врло тешка, све комуникације које би биле створене, имају само ужи значај 
између тих двеју земаља или управо између појединих делова њихових. Насилне 
су и од мање важности и све остале комуникације, које се из Босне и Херце-
говине попречно на планине динарског система изводе. У праву, пуну везу 
са балканским земљама и у светску комуникациону везу увлачи Босну и Хер-
цеговину једино комуникација правца СЗ—ЈИ, која иде између планина ди-
нарскога система и с њима наралелно. Босански друм, који иде преко Новог 
Пазара, јесте једина комуникација те врсте, од потпуне вредности. У томе je 
велики, али не једини значај ове области. Природна je последица поменуте осо-
бине факат, да се из новопазарског санџака може најјаче утицати на Босну и 
Херцеговину, више но из Србије и Црне Горе; у мањој мери важи то исто и за 
Косово и Метохију. 

У новије време новопазарски санџак има и особити политички значај, јер 
je по берлинском уговору добио положај уметнуте земље између трију држа-
ва, које имају и исте политичке тежње: Србије, Црне Горе и Аустро-Угарске. 
Та политичка земљоузина, којом je берлински уговор раставио Србију и Црну 
Гору, сасвим je уска. — Њиме су дакле, растављене ове две земље истих теж-
ња, а остављен je отворен пут Аустро-Угарској за претходне утицаје у Старој 
Србији и Арбанији и за евентуална освајања на југу.  

Међу српским областима новопазарски санџак има и нарочити етнографски 
значај: он je етнографски центар нашега народа и говесни крајеви његови су 
део оног најчистијег етнографског језгра нашег (в. стр. XXVI)

1
. 

Ретко су где особине географског положаја од тако великог утицаја на 
кретања становништва и његову истина просту, али нарочиту етнографску 
композицију, као у новопазарском санџаку; даље, новији покрети становни-
штва су у јакој вези са својством новопазарског санцака као полипгчке зем-
љоузине. 

 1 Ради примера навешћу неке податке, које ми je послао мој ученик Љ. Јовановић, и 
при томе ћу најпрепоменутионеобластиизкојихјевишедосељеника,затимостале пореду.  
Тако у горњој Млави (села која су одмах испод Горњачке Клисуре) досељеници су: из Кра- 
јине, Хомоља, Старе Србије (с Косовом), Мораве, Ресаве, Влашке, Црне Реке, Шумадије, 
Бугарске и из „прека". У сливу Витовнице и у Млави (села: Стамница, Бистрица, Велико 
и Мало Лаоле, Кнежица итд.) досељеници су из Влашке, Ердеља, Крајине, Црне Реке, Мо- 
раве, Старе Србије с Косовом, Шумадије, Ресаве, Хомоља, Македоније, Звижда, Сврљига, 
Бачке и у ошпте из „прека".  

2 Јиречек у Archiv-y für slav. Philologie XV, стр. 98. 

1 Због поменутих географских и етнографских особина новопазарски санџак je за обе 
српске државе политички и етнографски најважнија област, и ja ћу, и ако чиним дигресију 
од свог главног питања, то укратко образложити. Аустро-Угарска не може другим путем но 
поменутим босанским друмом продирати на југ. Осим тога, ако би заузела новспазарски 
санџак, она заузима центар и етнографски чвор нашега народа; тек тада би се несумњиво 
утврдила на Балканском Полуострву и постала јаким делом својим, нарочито комуникацио-
нимвезама,врло важна балканска земља. Најглавнији импулс, који данас инстиктивно гони 
ову велику монархију на заузимање новопазарског санџака јесте овај: она мора природно 
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У времену турске инвазије било je y новопазарском санџаку врло густо 
српско становништво. Његовим босанским путем су пролазиле војске и тргови-
на у Босну и на јадранско приморје, положај сељака je бивао све тежи, онако 
као у Србији у моравској долини. Поглавито због овога, затим и услед других 
природних узрока, наступило je расељавање, и изгледа да je тек од турског вре-
мена новоназарски санџак постао главна етнографска матица Шумадије. Не-
што мало Османлија, много више потурчењака заузели су долину Лима, има 
их затим у Колашину и области Кричку; у новопазарском крају има у знат-
ном броју досељених Арбанаса, поглавито из Метохије. Српско становништво, 
које се расељавало, кретало се у три правца. Највећи део његов прелазио je y 
Србију оним попречним и врло тешким планинским путевима, који пресецају 
босански друм; истим правцем и сличним попречним путевима ишло je и до-
сељавање становништва са црногорских Брда. Попречни путеви старе Рашке 
имају кроз неколико векова поглавито улогу мшрационих путева. Много мањи 
део становништва кретао се босанским друмом, једни у Босну (нарочито у 
вишеградски и рогатички крај), други на Косово, где има досељеника наро-
чито од Новог Пазара. У овој области старе Рашке остао je врло мали број 
старинаца, као што се види из испитивања П. Мркоњића. Непрекидно су при-
тицали досељеници, и то готово искључио из северо-источних делова данашње 
Црне Горе, или из оних Брда, која су северо-источно од удољине Дуга — Ник-
шићско Поље — зетска долина; од становништва, које je јужно од поменуте 
удољине, има више досељеника готово једино из Бањана. После окупације 
Босне и Херцеговине почели су се по целој Рашкој па и даље на југо-истоку 
насељавати мухаџири из Босне и Херцеговине, и њнма буде знатно ојачано 
мухамеданско становништво. 

Међу досељеницима у Рашкој прво место заузимају Васојевићи, Кучи и 
Дробњаци, мање их je од црногорског Колашина, Роваца, Мораче, Никшића 
итд

1
. Васојевићи су се из своје матице у Лијевој Ријеци под огранцима Комова 

распрострли према Беранима и области Хасу и Бихору; има их, дакле, у „ново-
пазарском санџаку" у великом броју, истина не онолико као у границама Црне 
Горе, али свакојако je једна трећина Васојевића под Турском; они се у поме- 

тежити да изађе на најкомуникативније и најбоље море Балканскога Полуострва (ако већ 
хоће на њему да остане), на Бело Море, у Солунски Залив, његово најбоље пристаниште, које 
везује средњу Европу с Ивдијом и источном Азијом. То je из географских разлога несум-
њиво. Ако бн Аустро-Угарска заузела новопазарски сакџак, будућност нашег народа не 
само изван Србије но и у Србији, била би решена на његову штету, не можда за увек, али 
за дуже време. По тим користима Аустро-Угарске види се већ велика вредност новопазарске 
политичке земљоузине за Србију и Црну Гору. Ако би их оне заузеле и саставиле се, наше 
народно питање добија сасвим нову основу и велике изгледе. Поред тога, што би тада пре-
стали аустро-угарски утицаји, данас тако јаки у Старој Србији и Арбанији, било би иупро-
шћено и македонско питање, јер би имали посла само балкански народи између себе, и 
тада би му и друга, бугарска страна морала прилазити са много више смерности. Осим 
тога се из основа мења политичка сигурност Босне и Херцеговине а у многоме и њихов 
географски положај, јер би главне комуникације којима ове земље излазе на светски сао-
браћај, биле у туђнм рукама, политички туђим; данашњи освајач не би их могао дуго држа-
ти. Кад би Србија заузела и скопско-прешевску област с Косовом, најбољу балканску ос-
нову за дал>е утицаје и освајања, и кад би и даље на југ продрла, не би ни с том терито-
јом имала потпуног значаја и политичке сигурности без новопазарског санцака. Шта више 
Србија би имала сувише издужен облик у меридијанском правцу, који би на политичким кар-
тама неприродно и комично изгледао. Без заузимања навопазарског санџака и Косова нема 
правопг смисла ни продирање према jyiy узаном вардарском зоном; обе тежње морају ићи упо-
редо. С политичког je гледишта о овом исцрпно писао П. Орловић (Питање о Старој Србији. 
Књижевни Гласник 1901. 14., 15., 16.). 

') Види статистички преглед у раду П. Мркоњића.  

нутом крају зову и Србљацима
2
. Низ Лим су се у знатном броју спустили и 

Кучи и допрли скоро до наше границе. У Потарју и на карсној висоравни из-
међу Таре и Лима има доста Дробњака. 

Старо рашко становништво je, дакле, махом расељено и потиснуто, нај-
већим делом у Србију. Њега су заступили црногорски Брђани. Према томе 
стара Рашка, етнографска матица Шумадије и ужичких и високих рудничких 
(чачанских) крајева, није давала само своје становништво, већ и ове досеље-
нике са црногорских Брда

3
. У старој Рашкој влада даље, нарочито од осло-

бођења Србије, непрекидна смена становништва: једно слази са црногорских 
Брда у Рашку, друго се из Рашке креће у Србију, и П. Мркоњић je навео уз-
роке ове узрујаности, као Карађорђев поход, српско-турске ратове, локалне 
буне итд. Услед тога стара Рашка добија све више карактер етнографски про-
ходне или прелазне земље, губи особине праве матице. 

Косово и Метохија спадају у најплодније котлине Балканскога Полу-
острва; оне су даље биле главне области немањићске културе и нашег средње-
вековног државног живота и имале релативно врло густо становништво. Али 
су се у њима после турске инвазије (нарочито од краја XVII века), па све до 
данас, на нашу штету збивали врло значајни етнографски процеси. 

Главни узрок ових етнографских процеса je то што je Метохија на етно-
графској граници срнскога народа, има периферијски етнографски положај; у 
њој су поменути процеси започели, па су после пренесени у Косово. Али етно-
графски периферијски положај Метохије још je слабији услед тога, што се у 
овој области и на њеним границама сударају две сасвим различне средине, ра-
зличне по народности, вери, култури и физичкој јачини. У Метохкји je живео 
најкултурнији део нашег народа, у коме су биле најсвежије успомене о српској 
држави; знао je тај народ, као што и данашњи српски досељеници знају, да 
су Метохија и Косово били центри немањићске државе, знали су за велике 
историјске догађаје, који су се баш на овом земљишту десили, гледали су 
главу српске цркве, највеће и најлепше немањићске црквене грађевине, разо-
рене царске и краљевске дворове. И ниједан део нашега народа није могао 
тако дубоко осећати насиље и увреду, који су долазили од турског завојевача 
и турске управе, као овај. Овакво српско становништво, које je тако јасно и 
дубоко морало осећати противност између пређашње слободне и велике срп-
ске државе и овог новог турско-арбанашког стања, становништво, које je осим 
тога услед културе и државног живота било физички релативно омекшало, 
имало je за суседе Миридите и Малисорце, друге вере и физички можда нај-
јача племена Балканскога Полуострва. Суседство таквих двеју различних сре- 

J) Види моју каршу Србије и Црне Горе 1898. г., на којој je покушано да се тим именом 
обележи и њихова област. 

2) Ове миграције су од великих практичних последица и на област из које потичу и на 
ону у којој се стане. Ja нисам на пр. нашао нигде толико љубави према „Шумадији" као код 
црногорских Брђана, и чини ми се да се то да објаснити поглавито овим миграцијама: многи 
су њихови савременици у „Шумадији". Обрнуто, нема сумње да je оној великој љубави и 
преокупацији духова Рашком, Херцеговином и Босном, која je карактеристична за Србију до 
берлинског уговора, много допринело то, што je већи део становништва Србије пореклом 
из тих области, и то су млади досел>еници, који управо само за те земље наше и за те народне 
делове знају; од таквих инстинката се није могла ни интелигенција ослободити. Међутим смо 
проширењем Србије према југу, од берлинског уговора, зашли много јаче у област маке-
донског становништва и таквог које je великим делом по пореклу из скопске области и Ма-
кедоније; морало je, дакле, настати живље интересовање за те области. Нас се овде не тичу 
gpyiu узроци, услед којих je зп Мекедонију настало' отово сувишно интересовање на рачун 
осталих народних делова. 
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дина мора изазвати миграцију у оном културнијем, потиштеном и омекшалом 
делу народа, кога неправда новог стања и тешки удес судбине пече. И да није 
било непосредних повода за оне велике сеобе нашега народа, које су нарочито 
Метохију и Косово захватиле, становништво ових области морало би еми-
грирати, и оно се јамачно у многоме исељавало пре оних сеоба. Али су несум-
њиво поменути дубоки и прави мотиви прилремали метохијске и косовске 
Србе за велике сеобе, којима су аустријски ратови при крају XVII века дали 
само непосредан повод и одредшш облик миграције. Ово je могло бити тим 
пре и тим лакше, што je метохијско и косовско становништво, у коме je већ 
било арбанашких досељеника, пристало уз аустријску војску и тиме било ком-
промитовано. 

Етнографске процесе и смену становништва ових области, нарочито Ме-
тохије, најтеже je са нашег гледишта испитивати. Ja сам при лутовању кроз 
Метохију и Косово добио о томе општу слику и сазнао за многе интересантне 
појединости. И доцније сам се обавештавао и усмено и лисмено, а драгоце-
них података слали су ми нарочито проф. г. Ст. Димитријевић и учитељ г. Је-
ротије Елезовић. Из следећих саошптења ће се моћи видети главни правци 
рада, по којима треба наставити испитивање Метохије и Косова. 

На западу и северу од Метохије су Миридити и малисорска племена, нај-
јачи и најексплозивнији део арбанашког народа, и у самој Метохији било je 
и пре наших сеоба Арбанаса старинаца. Оним великим сеобама je српско ста-
новништво јако проређено; и доцније je, често помињатим спорим процесима, 
који се свуда збивају на граници Словена и Арбанаса, и даље потискивано и 
поарбанашавано. Метохијске традиције тврде да су се и пре, а нарочито после 
сеоба најпре населиле оне миридитске кириције, које су преносиле еспапе од 
Скадра Призрену и Скопљу и којима су ове области биле познате. Затим се 
у ове жупне и богате котлине спуштају ова арбанашка племена, која данас чине 
већину метохијског становништва: Гашани, Фанде, Бериш, Краснићи, Битич 
и Дибре

1
. Њима су после српско-турских ратова и босанске окупације при-

дошли многобројни мухаџири, и Турци и Арбанаси, и они су нарочито на Ко-
сову и у гњиланском крају и многа нова села основали. Из Малисије су дола-
зили Арбанаси-Латини и ојачавали можда затечене мале латанске оазе. Ла-
тина je више у Метохији но на Косову, ма да и тамо нису у знатном броју. 

Познато je где се главни део Срба за време оних великих сеоба настанио. 
Али je и даље настављено обесрбљавање Метохије и Косова; ja сам од тих 
доцнијих исељеника помињао Косовце у источној Србији и по Морави, а по 
свој јужној Србији има расејаних убојитих „Пећанаца" (из Метохије). Врло 
мало je старинаца остало у обема областима; у Метохији их има само у неко-
лико села, а на Косову више, и тамо их зову „старинци" или „темељачи"

2
. 

У обема областима превлађују, дакле, и међу српским становништвом досе-
љеници. Они су махом дошлн из ибарског или Малог Колашина, и сада јаке и 
чисте српске области, која je од Метохије растављена само Мокром Гором, 
и из ње воде неколики планински путеви (нарочигто онај преко Понора) према 

метохијској области Подгору
1
; услед те близине са Колашином Подгор се 

боље одржао, у њему je више Срба но и у којем другом крају Метохије. Много-
бројни су досељеници и са црногорских Брда и од Шекулара. Има досељеника и 
из Малисије и од Скадра, где сада нема Срба, изузевши неколика села око 
Скадра, која су већином основали млади досељеници из Црне Горе, по томе 
се једино види да je било српских (јамачно из немањићског доба) колонија и 
и по Малисији. Али je за обе области због крвне освете врло важно и унутраш-
ње сељакање или измена становништва између Метохије и суседних области, 
нарочито Подрима, Дренице, Бијелог Поља итд. Мањих има разлика у саставу 
становништва Метохије и Косова, које ћу одмах поменути. 

У Метохији има српских досељеника 1) из ибарског Колашина, поглавито 
из ових села: Вараге, Лапате (Лапаћани), Крлигата (Крлигате), Кобилине 
Главе, Стрмца, Црепуље итд.

2
; 2) Васојевића, Куча и Морачана; 3) од Ше-

кулара (махом се и зову Шекуларци); 4) из Малисије, на пр. у селима Преко-
рупља: Дрснику и Беркову; на послетку из Дренице, Подрима и Бијелог Поља, 
с Косова, са планинског краја око Митровице, из скадарске околине и са Зла-
тибора у Србији. 

На Косову има досељеника: 1) највише из Малог (ибарског) Колашина, 
и то поред оних села, која су Метохију насељавала, још и из ових: Мираче, 
Угљара, Вилибрега, Чечева, Дедиловца, Прелеза, Орашка, Тушића и Јабуке; 
2) из Дробњака; 3) из Дренице, Подрима, шарских жупа, нарочито Сиринића, 
качаничке клисуре, високог митровачког краја, од Новог Пазара и из јужне 
Мораве, нарочито Топлице, 4) из Дебра, Тетова. У многоме су друкчијег по-
рекла српски досељеници у гњиланском крају са жупом Измрником; овде их 
има поглавито из прешевске казе, од Нагоричина и у опште кумановског кра-
ја, из Голака и високих карадашких села, одакле су Србе потисли Арбанаси; 
овај се крај одликује и врло честим сељакањем из села у село. 

У изворишту Биначке Мораве, Горњој Морави, већ превлађују арбанашки 
досељеници Фанде и Кабаши, од којих су најстарији дошли пре 50—70 година. 
И Срби су се у великим размерима поарбанашавали. У крају Горње Мораве, 
који се зове Зторје, има неколико села старог католичког становништва

2
. 

И шарске жупе: Љума, Опоље, Гора, у неколико и Сиринић насељаване 
Арбанасима и у њима je поарбанашено српско становништво. Само су се 
Срби у призренској жупи Средској потпуно одржали. Одавно, изгледа после 
оних двеју сеоба, поарбанашавани су Срби у Опољу и Љуми; али je тај лроцес 
споро ишао, јер су и у Љуми још 1820. г. многи знали српски, а у Опољу je до 
пре 30—40 година било још старих људи, који су и српски говорили; сада ни 
у једној од ових жупа нико не зна српски; у многим њиховим селима има раз-
валина од православних цркава. Доцније се Гора потурчила; у гомилама су 
Срби почели вером мењати од пре 200 година

3
. Али и сада скоро сви „Арба-

наси" у Гори говоре српски, само мешају многе арбанашке, турске и бугарске 
речи; последње поглавито зато што сваке године проведу по неколико месеци 
у печалби у Румелији; ови млади потурчењаци себе зову Торбешима. Као да je 
поарбанашивање у Сиринићу најпосле започело, јер тамо су Срби још у ве- 

 

*) И Hecqurad je забележио како се Арбанаси из миридитског центра Ороша исељавају 
у Ђаковицу (Histoire et description de la Haute-Albanie ou Gregarie. Paris 1863). 

2) Тако их зову у Доњој Брњици, Батусу, Лепинима, Бабушу, Доњој Гуштерици и т.д.; 
у последњем селу има стара породица Дуганџића; и у гаиланском крају (на пр. село Петровце) 
има врло старих породица, које се зову Ђелекарце и Доганџије. И за једне и за друге се прича 
да су гајили соколове (догане), и по томе су тако прозвате. 

!) Метохија се дели на ове крајеве: 1) Ilogiop, од Пећи све испод Мокре Горе до села 
Рудника, са 60 села; готово му je y средини село Исток; 2) од њега до села Негровца и речице 
Мируше je Прекорупље, са 45 села; 3) Осредина или Прековода зове се крај између Пећанске 
Бистрице и Дрима, са 25 села; 4) крај око Дечанске Бистрице, око 45 села, зове се Река. 

2) И. Јастребов. Нешто о Горњој Морави. Гласник 60, стр. 123—135. 
3) Јастребов, Податци за историју српске цркве стр. 123. и даље. 
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ћини, а Арбанаси су махом из Љуме досељени; али je у последњим деценијама, 
као што сам приликом путовања по Сиринићу сазнао, процес поарнаућивања 
ишао врло брзо. 

Али се поарбанашени Срби или Арнауташи (како их православни Срби 
зову) свима овим областима знатно разликују од правих Арбанаса, и неке je 
од тих и већих и мањих разлика поменуо Јастребов

1
. 

У Црној Гори, поглавито у Брдима, Босни и Херцеговини има врло МНОГО 
старинаца. 

Племена црногорских Брда су родбииске целине, у којима има мало стра-
них примеса или досељеника. Они су махом од старине у истој области или 
су се 2—3 њихова родоначелника доселила из неког суседног краја, размно-
жили се и од њих постала племена. Васојевићи држе да им je матица село Ли-
јева Ријека под Комовима. Дробњаци се од векова помињу у данашњој об-
ласти, ма да по њиховим традицијама изгледа да су пореклом од Бањана. 
Исти je случај са Кучима, Пиперима, Бјелопавлићима и другима, о чијем по-
реклу даје обавештења дело П. Ровинског у којем има доста података ове 
врсте; њега треба да консултира сваки испитивач наш, који се о Црној Гори 
бави. Али je поменуто, да су и ова брдска племена делимице асимиловала за-
течено становништво, чији су останци Букумире и Кричкови, последњи у За-
тарју: затим je између њих и суседних арбанашких племена било оних етно-
графских процеса, које сам раније поменуо. Али већ у Морачи с Ровцима и у 
Колашину има досељеника из разних крајева. Још je разноврсније композиције 
српско становништво улцињске и барске области, у коме има врло много до-
сељеника; Патшровића, Васојевића и Требињаца; интересантно je потурчено 
племе Мркојевићи, које je y оној уздужној ,,вали" између Уциња и Бара, и 
које je ту изгледа од старине. У Ријечкој Нахији има досељеника и од Сара-
јева и неких из алексиначког краја у Србији. У Катунској Нахији, најкрш-
нијем делу Црне Горе стекли су се после турских освојења, ускоци из раз-
них српских земаља, нарочито из Херцеговине, Босне, Старог Влаха и ниске 
Зете. Али све су то врло стари досељеници. Они су се у новије време у ве-
ликим масама расељавали, нарочито у Србнју 1892. год., где су населили 
топличке крајеве. 

Још више има старинаца у Босни и Херцеговини. Готово сви мухамеданци 
су старинци, а несумњиво аге и бегови, који су наше крви. И међу хришћанским 
становништвом превлађују старинци. 

Главни je миграциони процес у Босни и Херцеговини био унутрашње се-
љакање, нарочито у Босни, које je изазивано било разноврсним узроцима. 
Босна je имала, као што и сада још има, доста ретко становништво и много 
неупотребљене, царске и агинске земље. Услед тога и услед буна, затим су-
дара међу беговима, кмети су се врло много пресељавали и били премештани. У 
обе je земље у ранијим временима било сељакања и због крвне освете, у не-
колико и услед јако одомаћене хајдучије. И болести, нарочито кута, су узрок 
што су неки крајеви расељени или опустели. На послетку су мухамеданци, по-
главито имућнији, напуштали села и насељавали се по варошима. 

Између Босне и Херцеговине с једне, а суседних земаља с друге стране 
било je и узајамног примања и давања сшановништва, али су обе земље МНОГО 

више становништва издале, нарочито Херцеговина. Ипак, дакле, и у Босни и 

i) Испитивачи поменутих области треба да на те разлике највећу пажн>у обраћају. 
За тај ће им посао бити од велике помоћи  драгоцени  подаци, које je Јастребов утврдио. 

Херцеговини има досељеника, поглавито из Црне Горе и старе Рашке. Међу 
црногорским досељеницима прво место заузимају Бањани, врло плодно и 
врло експанзивно пдеме, које се по Херцеговини много насељавало. Даље има 
досељеника из Пиве, Дробњака, Грахова, Никшића, Мораче, затим Бјелица, 
Цуца, Ћеклића и других. Пипера има где-где по северној Босни, на пр. око 
Мајевице. Из старе Рашке има мање досељеника, али су из свих крајева: од 
Пљеваља, Пријепоља, Прибоја, Нове Вароши; кашто су се при сеоби сељаци 
истог села разделили, па једни населили у ужичком крају, а други у вишеград-
ском и рогатичком, ређе се по неки сељак из ужичких крајева настањивао у су-
седним босанским. Мање становништва су Босна и Херцеговина добиле од 
Боке и Далмације и изгледа поглавито католичко становништво, јер су многи 
католици западне Босне и ниске Херцеговине пореклом из Далмације; доста се 
херцеговачких мухамеданаца доселило од Херцег-Новог. 

У великим размерима се становншптво из Босне и Херцеговине насељавало, 
и то поглавито православни и мухамеданци, католици много мање. Помињао 
сам да Херцеговци и Босанци чине већи део становништва подринских и ва-
љевских крајева; јако су заступљени у Шумадији и Старом Влаху, има их и 
по областима моравске струје насељивања и источној Србији, и ако ређе. Али 
миграције њихове су биле управљене и према северу, затим према Далмацији 
и Боки. У Боки су готово сви православни досељеници из Херцеговини и Црне 
Горе; има кнежевина, као што je ораховачка, у којима су само стари досеље-
ници из Херцеговине. У главним цртама je познато (ма да то треба много те-
мељније испитивати), да су Срби Равних Котара, Буковице и книнске котлине 
у Далмацији досељеници из Босне и Херцеговине, већином врло стари. У книн-
ском крају има и Личана. Даље, изгледа да су Равни Котари били матица 
одакле су се многи православни по северној и средњој Далмацији населили. 
И око Макарске има доста досељеника из Босне и Херцеговине. Помињали 
смо да су се Херцеговци и Босанци у великим масама исељавали у Хрватску, 
нарочито у Славонију, мање у Срем. 

Изузевши унутрашња сељакања, затим исељавање у западну Србију и вра-
ћаше у Босну после ослобођења Србије, мухамеданци су се најмање кретали, 
све до окупације ових земаља. Од тога времена настало je исељавање муха-
меданаца у великим размерима; услед тога њих има, као што сам често по-
мињао, по свима областима европске Турске; нарочито, ови мухаџири чине 
нове махале варошког становништва; има их у знатном броју и у Малој Азији, 
поглавито у Бруси и њеној околини. Ти исељеници, који су у Босни и Херце-
говини, и поред утицаја стране вере кроз векове, сачували све карактеристичне 
особине наше народности, постепено их губе у новим земљама, где су се на-
селили, губе ихиу самој Македонији, и метохијској, косовској и скопској Ста-
рој Србији. 

У Македонији и скопској Старој Србији су новији етнографски процеси 
разноврснији но и у једној од земаља, које смо до сада укратко размотрили. 

Оне се одликују многим старинцима или тако старим досељеницима чије 
се порекло не зна; особито их je много у високим забаченим котлинама, као 
на пр. у Морихову и Меглену. Има их и ло другим крајевима обеју земаља. 
Истина махом нису од старине у истој области, јер се Македонија, као и Босна 
и у опште земље читлучких села, одликује унутрашњим сељакањима. 

Поменуто je, да je Македонија у ранијим временима примила врло велики 
број несловенског становништва, нарочито Влаха, затим Туркмена, Јурука, 
Татара, Черкеза. Помињали смо и арбанашко продирање у западну Маке-
донију и тетовску област. Многобројни су и растурени по целој земљи  муха- 
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џири из Србије (од Београда, Ужица, Ниша, Лесковца, Врања, Прокупља итд.), 
Бутарске, Босне с Херцеговином и Црне Горе. Нема вароши у скоггској Старој 
Србији и Македонији без ових досељеника; ja сам у Малешу наишао на села 
мухамеданских Корјенића, који говоре јужним дијалектом (на пр. у Берову и 
Безгаћама). 

Од особитог je значаја продирање Арбанаса у западну Македонију, на-
рочито у охридски и преспански крај, Кичево, гостиварску област, нешто мало 
у Пореч, а у великим размерима у тетовску област. Изгледа, да je то насилно 
продирање Арбанаса млађег датума. Врши се на исти начин од Корче до Скоп-
ља и услед тога се помера на исток етнографска граница између Словена и Ар-
банаса. Ja сам при путовању кроз Македонију нарочито мотрио на овај важан 
етнографски процес, обавештавао сам се о њему и од Словена и од Арбанаса, 
и у Македонији и у Београду. Да бих га живље и потпуније представио и да 
бих испитивачима ових и других области, које су на етнографској граници, 
јаче на њега пажњу скренуо, описаћу по својим бележницама тај етнографски 
процес у тетовској области. 

Многобројна села ове области могу се по положају поделити у две групе. 
Једно су планинска села по странама Шара, готово сва арнаутска, јако зби-
јена, и куће су им скоро без изузетка покривене пдочама од филита; ово су 
поглавито сточарска села, која се ређе баве дрводељством и угљарством. Око 
изворишта Вардарева има у овој области неколико села, која су у многобројне 
џемате разбијена. Тако je на пр. Маврово подељено на 8 џемата који се зову 
по именима породица: Немчеви, Влаховци, Шарковци итд. Село Дуф je раз-
бијено у 5 махала, које се такође зову по именима породица, ређе по топо-
графском назвању; као: Балабани, Чајани, Брезевац, Јерчевиште и Пољани; 
у ту врсту села спада и Вруток. Другу групу чине села у самој котлини, али их 
je врло мало по равни, већином су по шарској подгорини; интересантно je, 
да je 3—4 пута више села по тој шарској подгорини но на супротној страни 
котлине, испод Сухе Горе. Ова села су велика, и куће су у њима ипак мало раз-
ређеније но у планинским; али док су последња сва слободна, међу овима има 
доста чифлика и таква села су махом мања. 

Као што je поменуто, по планинским селима су Арнаути, али у тетовској 
котлини су још Срби у већини. Међутим, док шарски Арнаути не знају српски, 
готово сви Срби тетовске котлине говоре арнаутски. Осим Tora je мушкиње 
примило арнаутско одело, многе арнаутске песме и арије, а у неколико и на-
чин живота и рада. Срби су махом Мијаци и врло су здрав, готово леп сој 
људи; поред струшких тетовске се жене сматрају као најлешие. То je несум-
њиво у вези са земљишним и климским приликама тетовске котлине, која je, 
противно готово свима осталим, без баруштина, богатога тла, свеже климе, 
с много воћа. Исти су такви и Арнаути. Обе су расе с мало задовољне и на раду 
врло издржљиве. 

Ни у једном крају Старе Србије и Македоније није гурбетлук толико одо-
маћен као у тетовском. Нема села, из кога не иду у гурбетлук, и то и Словени 
и Арнаути; а у шарским селима има због тога увек 20—30 пута више жена но 
људи. У печалби се баве најразноврснијим пословима, најчешће су пекари, 
касапи, механџије, бозације, алваџије, зидари, али неки од горњег Вардара 
баве се и дрворезом. Иду највише у Србију, али и у Бугарску, Влашку, по оста-
лим варошима Турске, нарочито у Цариград. У Србији су многи остали по 
моравским варошима и око Дунава и Саве, и зато су многе наше имућне по-
родице из тетовског краја, нарочито их je много у Београду. Арнаути међутим 
у печалби лошије пролазе, остају при аргатлуку и нижим занимањима и врло 

ретко се који обогати. Они, који се из печалбе врате кућама, живе боље но 
остали који то од њих у току времена примају. 

Поуздано je да je тетовска област била или искључно Србима насељена, 
или je у њој Арнаута било веома мало. Све арнаутске породице су у новије 
време досељене, осим тога било je и случајева помухамедањивања и поарнаући-
вања, ма да врло ретко; поуздано je на пр. да je поарнаућено село Ореша у 
Доњем Пологу, јер су сви тамошњи Арнаути од неке српске породице Кулан-
џића. Сви тетовски Арнаути су мухамеданци, а интересантно je да се нису сви 
као мухамеданци населили; тако Арнаути великог села Чајла испод Гости-
вара по пореклу су католички Миридити чији се фис зове Љурци, али су 
сада сви помухамедањени; средовечни људи знају, кад су преврнуле вером 
последње две-три љурачке породице. На кратко продирање Арнаута према 
истоку и југо-истоку je сталан процес, који je само местимице био потномог-
нут и поарбанашивањем Срба. Та готово мирна и тиха миграција арнаутска 
вршила се најживље за последњих 150 година, јер, разбирајући о пореклу ста-
новништва поуздано сам сазнао да су преко три четвртине породица арнаут-
ских од тог времена па на овамо досељене. Као да je ова раса у последња два 
века добила неку нарочито јаку животну снагу а моћ експанзије. То je интере-
сантна етнолошка појава, која показује да се у народима и расама пробуде 
силе, које су дотле биле латентне, јер продирање Арнаута у тетовску котлину 
није спорадичан појав. 

У тетовској области je насељавање Арнаута ишло овим путем: најпре су 
заузели планинска села око Шаре, а затим се постепено спуштали у тетовску 
котлину, коју још нису ни у пола освојили. Као претходници и весници мигра-
ције дошле су најпре арнаутске арамијске чете, које су отимале стоку, разва-
љивале бачила и онемогућиле српском шарском становншптву опстанак у 
тамошњим селима; упоредо с тиме ишло je насељавање по неколико арнаут-
ских кућа у српским селима. Оне су после дозивале своје племенске и брастве-
не сроднике, или због тога што су ово боље и пространије паше или по једној 
важној психичкој особини овог примитивног народа. Та се особина састоји у 
овоме: Арнаути истог браства у племена збиља се воле и помажу и један би 
другоме дошли у помоћ и на велике даљине и пред велике опасности; тим 
арнаутским групама од кућа по српским селима, које су с почетка биле мале, 
била je потребна така помоћ. Та, за продирање и одржање важна арнаутска 
особина види се и по томе што задрже ношњу онога краја, из кога су се досе-
лили и осим тога махом се из њега једино жене. Нема сумње, да су поједини 
Арнаути бежали из својих крајева и од крвне освете и насељавали се у овим 
крајевима; тај je узрок ретко где могао бити од већег значаја, махом je то rro-
јединачно насељавање, које без поменутих других побуда не би могло про-
извести овако велике миграције. Овако насељени Арнаути су већ били непри-
јатељи, не само по вери већ и по начину насељавања српском становништву, 
и зато су га постепено истискивали, нарочито крађама и зулумима, и тако су 
шарска срнска села насељена Арнаутима. Има их још, у којима су се као ру-
дименти старијег становништва задржале по неколике породице; а готово по 
свима шарским арнаутским селима има темеља од лравославних цркава и 
манастира. 

Из шарских села Арнаути су се спуштали у тетовску котлину и процес je 
био онакав исти — а и сада се врши — као при поарнаућивању шарских села. 
При томе су за питање о насељима ови појави од особитог интереса. Најпре 
се са друмова и из усамљених положаја помешају српска села у страну од пута 
и у боље насељеие крајеве. Доцније и овде једног по једног нестаје, расељавају 
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се. То доказују многобројна селишта, али поред тога многим селима, којих je 
у новије време нестало, знају се имена; таква су на пр. села: Скакулица и Смр-
деж, затим велико насеље Клево и друга. Становници ових села или се раз-
месте по осталим тетовским селима, у која Арнаути још нису продрли или 
сасвим беже из ових насеља и иду у Тетово, где je слободније живети и где je 
услед тога у последњим деценијама нагло нарасло хришћанско становништво. 
Али многи сасвим беже из тетовске котлине; тако на пр. из села Длљбочице, 
које je сад поарнаућено, побегли су становници у села скопске Црне Горе: 
Бразду, Кучково и Чучер, затим опет натраг у шарско село Вратницу.  

Ови Арнаути, који заузимају тетовску котлину, пореклом су најчешће из 
Дебра, али их има много из Маће, Дукађина и Миридита. Затим су многе 
породице пореклом с Косова и из призренског краја, нарочито из Сиринића, 
Опоља, Љуме и Горе, шарских жупа; последњи су или досељеници или Арна-
уташи. 

Интересантно je у детаљима размотрити насељавање Арнаута по селима 
тетовске области. У селу Јажинцима испод Љуботина, за које се зна, да je до 
скора било српско и имало око 40 кућа, сада су Арнаути превладали. Најпре 
je пре 140—150 година, дошла арнаутска породица Вишовци из приштинског 
краја, затим неке породице фиса Краснића од Иништа. Услед тога ови Арнаути 
помало знају српски; ja сам се с једним од њих пео на Љуботин. Има их 30—40 
кућа, а Срба само још 6 кућа; остале српске куће су се раселиле; око 20 њих 
само у Тетово. 

У поменуту ДлЂбочицу дошли су, изгледа услед крви, најпре Арнаути од 
породице Цековаца из Дукађина, и сад их има 35—40 кућа; затим Љумљани 
из села Бице у Љуми и има их исти број кућа; и напослетку Дође из призрен-
ског краја, којих има 18 кућа, и такође су од крви побегли. 

У селу Стража, која je y горовитој подгорини ЈБуботина што се зове Бу-
ковик, Арнаути су Србе сасвим истиснули, ма да се до скора цела, непорушена 
држала српска црква. Најпре су се населили Булице из Сиринића, од прилике 
пре 90—100 година, затим Лике из Дукађина. Арнаута има свеаг 22 куће. 

Село Кутлино je поарнаућено пре 80—90 година. Населили су га дебарски 
Арнаути од породице Лијок и Кућ. 

У селу Горанцу има више Арнаута, ма да се држе још неколико српских 
кућа. Арнаути су сасвим млади досељеници, од пре 40—50 година, и то Капе-
тановци из околине Призрена — 15 кућа — и 10 кућа породице Калијош из 
села Калијошина у призренским крају. 

Око Лепенца, по странама високе и шумовите качаничке клисуре, села су 
разбијенога тигга, куће су често по 2—3 кт. далеко, и код овог типа села по-
арнаућивање иде тешко, али су ипак у некима Арнаути у већини (на пр. у селу 
Крвенику, где постоје развалине од новије српске цркве). 

У селима вардарскога Дервена населили се Дебрани и Маћани, на пр. у 
Грумчину и другима. Интересантно je село Нараште, које je баш на улазу Вар-
дара у Дервен; оно je чисто арнаутско. Главна његова махала зове се Рос по 
крају између Призрена и Дебра, одакле су ти Арнаути родом; остали су из 
Дебра. Једна се махала зове Маџар и веле да њени становници воде порекло 
од неког Маџара, који je после аустријских ратова заостао и поарнаутио се. 

Алн су етнографски још интересантнији процеси у селима Горњега По-
лога. Тако су сада у селу Чајлу сви љути Арнаути од два фиса: Љурци и Ча-
јани. Љурци су Миридити и на дому су католици, махом катранџије, наши их 
зову Левацима; поменули смо да су се доселили као католици, па су доцније 
помухамедањени. Чајани су из села Чајла на Шар-планини. Поред њих има 

5—6 хришћанских кућа, а то су Власи, који су изгубили свој језик, и сад говоре 
и српски и арнаутски. Има и две куће од једног досељеника, о коме кажу да je 
из Србије. Око села je велико српско гробље и развалине од српске цркве. 

У селу Коритима становници су све скоро досељени Арнаути из реканске 
области. И у Падалишту су у већини Арнаути али има и поарнаућених Сло-
вена, које зову Торбешима. 

У Горњем Пологу Арнаути нагло освајају, и он je већ преко половине 
поарнаућен, jep je ближи дебарским Арнаутима, који су у овим крајевима нај-
експанзивнији. 

Поред ових процеса: досељавање страног, несловенског становништва и 
продирање Арбанаса, збива се још један процес: исељавање Словена. Јер, као 
што смо поменули, Срби и Бугари су у Македонију притицали само за време 
српске и бугарске средњевековне државе. Од турске инвазије Македонија je, y 
погледу на Словене постала земља, која издаје становништво, и то услед ових 
узрока: нигде на Балканском Полуострву није печалба у толиким размерима 
одомаћена као у Македонији, а печалбом се, истина појединачно и постепено, 
али стално разноси становништво из матице-земље; тако су дошле у Србију 
и Бугарску многе и од старијих и новијих македонских породица. Даље, у се-
верној Македонији до Демир-капије и у свој скопској Старој Србији има тра-
диција, по којима je њихово становништво учествовало у великим сеобама, 
које су се на север кретале. И доцшгје су се у мањим гомилама у истом правцу 
помицале, као што сведочи састав моравског становништва, у коме има и 
старих досељеника из ових земаља. Живљи покрет према Србији настао je 
од њеног ослобођења. Изненађују многобројне македонске породице, које су 
настањене по селима у Србији; али су се махом појединачно досељавале и 
услед тога су се толико изједначиле са новом средином, да се, без нарочитог 
испитивања, не могу запазити

1
. У Бугарској се оне лакше распознају. Јер после 

ослобођења ове вемље, у њој се у великим гомилама настањивало македонско 
становништво. 

И поред процеса, услед којих се, релативно према несловенским народима 
смањивао број Словена, брзо и сигурно напредује словенизирање вароши по 
свој Македонији и скопској Старој Србији. 

Из овог прегледа се види да у етнографском погледу има земаља, које 
су се активно, пасивно и мешовито понашале. Ja ћу активним земљама назвати 
оне, из којих потичу сеобе и сељакања, које, дакле, издају становништво; у 
њима по правилу има највише старинаца. Пасивне су оне земље, које примају 
становништво, у којима се, дакле, заустављају сеобе и сељакања и људи стане; 
у њима je најмање старинаца. А има области, које су наизменично бивале ак-
тивне и пасивне, и такве се мешовито понашају. Најбољи примери активних 
земаља су Херцеговина, „која цио свијет насели, а себе не расели", и црногор-
ска Брда; и Македонија je активна земља, кад се само Словени узму у обзир; 
активна je и северна Арбанија, нарочито област Миридита. Пасивна je земља 
Србија, нарочито њене области Шумадија, Стари Влах и остали ужички и 
чачански крајеви. У многоме су такве, што се Словена тиче, Бугарска и Дал-
мација. Наизменично прима и издаје становништво стара Рашка, и зато се 
она у новије време може сматрати као земља мешовитог типа. У Босни je много 
старинаца, она je мало досељеника примила, много више становништва из- 

') У Шумадији их увек зову Цинцарима, као што je поменуто,  затим Цинцаревићима, 
а где чине крајеве, то су цинцарски крајеви. 
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дала, има, дакле, мешовити тип, али je ближа активним земљама. Најпре се 
као мешовитог типа може означити област старе Црне Горе, која je y ранијим 
временима примала, затим много издавала. 

Овим одељком je завршена она група проблема, који су у Упуствима 
означени. Ради методе, по којој испитивачи раде, морам додирнути неке при-
видне разлике, које изгледа да постоје између последњег одељка ове расправе 
к сличних питања у Упуствима. У VI глави Упустава постављен je као главни 
задатак за испитиваче да испитају живот насеља, њихов постанак, јачање или 
слабљење и пропадање. Они имају да изнађу доба постанка појединих села, 
скупљање заселака или крајева у села (где je тога било) порекло првог досе-
љеног становништва (или да утврде, да су старинци), као и доцнијих досеље-
ника; затим треба да сазнају за селишта, гробишта, развалине, старе путеве и 
стара рудишта, по којима се може што више докучити о ранијим насељима 
и ранијем животу некога краја. Али живот насеља највише зависи од мигра-
ционих струја и њихова правца, много мање од осталих фактора, који су у 
Упуствима побројани. Осим тога су миграције, као такве, за нас и од великог 
етнографског значаја. Што у Упуствима нису миграције стављене као главни 
задатак, то je из методских разлога. Детаљним испитивањем живота поједи-
них насеља испитивачи ће много поузданије утврдити врсте и правце сеоба и 
сељакања, но што би то био случај, кад би они априористички или на основу 
мало нодатака миграције утврђивали. Осим тога je била моја тежња, да се 
питањима VI главе прикупи и друга грађа, која се не тиче само миграције, већ 
помаже да се сазнају и они остали спореднији фактори, који утичу на живот 
насеља. На основу те целокупне грађе моћи ће се, дакле, сазнати њихова гу-
стина и значај у разним историјским временима и закони њихова живота. 

МЕТАНАСТАЗИЧКА КРЕТАЊА, 
ЊИХОВИ УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ 



МЕТАНАСТАЗИЧКА  КРЕТАЊА,  ЊИХОВИ УЗРОЦИ  И  ПОСЛЕДИЦЕ 

У В О Д  

У овој су рашрави сређени резултати проматрања и проучавања, до којих 
сам долазио поглавито при путовању по Балканском Полуострву и употреб-
љујући извесне податке из десет књига Насеља. Овде онде je узета у обзир и 
друга литература о сеобама у јужно-словенске земље изван Полуострва. 

И из својих искустава и из Насеља употребио сам једино ону грађу којом 
сам могао у најкраћем облику представити своју концепцију о великом обиму 
сеоба турскога и потоњих времена и о њиховом значају за антропогеографске, 
етнографске, социолошке и друге процесе; даље ми je била тежња да помоћу 
ове расправе, као неке врсте упустава, обратим пажњу будућим испитивачима 
Насеља и порекла становништва на многобројне проблеме који се везују за 
метанастазичке покрете и тиме учиним да њихова проматрања буду разно-
врснија, оштрија и више социолошка. 

При крају расправе су приложене таблице, где су, на основу неких радова у 
Насељима, израчунати аликвотни делови сваке метанастазичке струје у насе-
љавању појединих крајева Шумадије. Осим што служе за обајшњење извесних 
резултата ове расправе, тежио сам да оне у главноме послуже као углед испи-
тивачима за израду сличних метанастазичких таблица. 

Такав двоструки циљ има и једна приложена картица. Била би знатна 
олакшица за будуће студије кад би испитивачи на карти 1 : 200.000 представили 
бојама поједине струје насељавања и њихове правце. 



ПРВА ГЛАВА 

МЕТАНАСТАЗИЧКА КРЕТАЊА 

Значај сеоба у турско   доба. — Њихов специјални карактер и израз метанастазички. 
— Начин сељења. — Метанастазичке струје. — Динарске и централне области. — Динарске 
струје. — Косовска струја. — Вардарско-моравска струја. — Струје које су прешле Саву 
и Дунав. — Егзотичне оазе становништва. — Метанасшазичке и аметанастазичке области. 
— Доњо-дупавска плоча и марички слив. — Унутрашње сеобе. — Метанастазичко кретање 
балканција. — Спољашње сеобе.  — Епирско-арбанашке области. — Малисорска струја. 
— Дукађинска струја. — Струја Шкумбије. — Струја Тоска. — Е1ејска област. — Трговачке 
сеобе Грка и Аромуна. — Сеобе мухаџира. — Лутање никшићских мухамеданаца. — 
Инверсне сеобе. 

Као што je познато, инвазија словенских племена у почетку Средњега 
Века била je полазна тачка за географски распоред и формирање народа на 
Балканском Полуострву, слично улози велике варварске најезде у централној 
и западној Европи. И доцније, у току Средњега Века, било je миграција поје-
диних група балканског становништва, изазваних нарочито увећавањем српске 
и бугарске државе. Друкчијег су карактера и особитог етничког значаја биле 
оне велике и безбројне мале сеобе, које су се извршиле на Балканском Полу-
острву почевши од турске најезде, од краја XIV века, а нису престале ни после 
ослобођења балканских земаља. 

У почетку турске најезде најпре се један део становништва из равница и 
котлина повукао у планинске крајеве, и тај процес се и доцније понављао, али 
никад није захватио велике масе. У исто време, а нарочито доцније, настају 
многобројне сеобе супротнога смисла, по правилу из виших области у ниже, 
а најмногобројније и најважније се крећу с Југа на Север, Северозацад и Северо-
исток у границама Балканског Полуострва, али их често и прелазе.  

Огроман je био обим и захват тих сеоба. Има крајева који су пре турске 
најезде били густо насељени, а после сеобе je y њима остало сасвим ретко ста-
новништво; често се наилази на селишта и темеље зграда и на напуштене и 
обурване цркве и градове, на којима je ухватило корена жбуње, а где су шуме 
израсле. У другим областима, сада гушће насељеним, биле су велике, једва 
проходне rope и лугови, који су крчени и у њима се насељавали досељеници. У 
многим крајевима огромна je већина породица досељеника и знају крајеве 
одакле су досељени. Старинци су се највећим делом иселили или су их досеље-
ници асимиловали. 

Скоро у сваком селу Шумадије сељаци су разноврсног порекла, досељени 
из разних крајева, једни од Сјенице и Пештери, други од црногорских Брда, 
трећи из Херцеговине, чевтрти с Косова и Метохије или из вардарског слива 
итд. Тако je y свима областима моравске Србије, ваљевских и подринских кра-
јева. Око 80 % становништва je досељеник, и поглавито у току последња три 
века. Још су свежије традиције у старовлашким, црногорским и херцеговачким 
крајевима, где врло често знају за своје претке седам до осам колена у назад, 
и више, и знају одакле je дошао онај крајњи, најстарији предак. 
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Тако je и у далматинском приморју, па чак и у оним местима која су поред 
самога мора и имају облик варошица, као што су Каштела, а да и не помињемо 
Боку Которску и дубровачку област. У Каштелима, где су сви католици, има 
породица пореклом с Поповог Поља у Херцеговини, које се овде доселиле пре 
200—250 година и знају за свје сроднике у Попову, који су остали православни; 
други су од Дувна у Босни и они су одавно покатоличени, али их још зову Риш-
ћанима; трећи су старином из Црне Горе итд. 

Исто je y Славонији, где скоро нема старинаца, који су великим делом 
били кајкавци. Славонски сељаци су досељени поглавито из Босне, затим из 
Далмације, Херцеговине, а међу православним има и таквих који су пореклом 
из Србије. 

Из историјских извора су познате извесне сеобе српског народа у турско 
доба, и ти су нам податци драгоцени. Тичу се махом великих сеоба, које су се 
кретале изван Балканског Полуострва у јужнословенске земље бивше Аустро--
Угарске. Мало je забележено о сеобама на Балканском Полуострву. Али ти 
документи не дају представу о великим размерима сељакања, које се извршило 
у турско време и доцније. Осим тога, и кад се по споменицима зна за сеобу у 
неки крај, ипак се само проучавањем на лицу места може ухватити: да ли сада 
има тих досељеника; сазна се њихов распоред по селима; у какво су становни-
штво ушли; какве су се промене на њима десиле; како су етнички и социјално 
утицали на старинце и старије досељенике. Требало je y том погледу проучити 
становништво на лицу места, од села до села, од куће до куће, у свима нашим 
земљама, и те податке са свих страна верификовати. На томе je радила серија 
испитивача, почевши од 1896. године

1
. 

Као резултат тих испитивања излази да je, почевши од краја XIX века па 
кроз турско време до наших дана, испремештано скоро све становништво на 
дростору од Велике Клисуре на Вардару na до Загребачке Горе. А главну масу 
тих што се крећу и насељавају динарско становништво, чији су главни део 
стари Рашани, народ српске средњевековне државе. Струје које премштају 
становништво стицале су се више од четири века у Србију; скоро толико исто 
времена у Далмацију; прелазиле су Дунав, Саву, Уну, Купу, чак и Драву и на-
сељавале су Банат, Бачку, Барању, Срем и Славонију, Хрватску, Штајерску, 
Крањску; прешле су на многа острва или отоке Јадранског Мора, у Истру, у 
околину Трста, чак неке слабе струје у Горицу. Прелазиле су у Италију, по-
главиту у млетачку област и у Абруце; затим у Ердељ и јужну Русију. 

Услед тих сеоба je знатно измењен распоред народа на Балканском Полу-
острву. У многим областима je једно становништво смењено другим, друк-
чијих особина, негде другог језика, а често друкчијег дијалекта. Настала су 
укрштања становништва, које се услед миграција измешало, и извршили су се 
разноврсни етнички и етно-биолошки процеси, који су у многоме изменили 
етнички тип појединих области: често je нестало старог покрајинског или исто-
ријског средњевековног народног типа и образовао се нов етнички амалгам. 

Да бисмо јасно одвојили ове сеобе од ранијих и да бисмо боље истакли 
њихове специјалне карактере и велики значај, назвали смо их нарочитим име-
ном: метанастазичка кретања, од грчке речи \izxa.vcf.a~7.(s<.c,, што значи ме-њање 
места становања. 

Кад се на карти прате и уцртају сва та кретања, добију се као синтеза се-
лидбене или метанастазичке струје којима су се кретали исељеници из земље 

1 Почевши од 1902. год. публиковала je Академија Наука једанаест књига „Насеља" 
у којима су изнесена детаљна проматрања у појединим областима. 

маишце, одакле су излазили као у роЈевима у земљу колонизације где су се на-
стањивали. Метанастазичке струје су дакле апстракција вековног правца кре-
тања исељеника. Често исељеници нису право ишли из земље матице у земљу 
колонизације, већ су се краће или дуже времена, често низове година, задржа-
вали у прелазној или етапној земљи: на пример, они што су силазили са црно-
горских брда, често су се задржавали око Сјенице и на Пештери и у Старом 
Влаху, пре него што сиђу у моравску Србију; а овде су се настањивали по ви-
сокој Шумадији, па су доцније неки силазили у ниску Шумадију и моравску 
долину. Кретали су се и уздужним и попречним путевима, али изгледа више 
попречним; овима су пролазили многобројни ројеви исељеника, нарочито у 
Србију, тако да су се претварали у праве метанастазичке путеве. На лицу 
места сељаци знају метанастазичке долине и превоје кроз које су пролазиле 
струје насељавања из динарских и централних области Полуострва према 
Србији. 

У границама Балканског Полуострва, а кашто и изван њега, ретко се која 
миграција вршила без претходног обавештења о земљи насељавања. Пре него 
што би се кренуле веће исељеничке групе, оне би изашиљале извиђаче да иза-
беру крај за насељавање. Извиђачи би ишли обично тамо где има који њихов 
сродник или саплеменик, раније одсељен, бавили би се код њега и испитали 
прилике, пре него што би се остали у маси кренули из земље матице. Кашто су 
избор краја за насељавање одређивали калуђери и свештеници, јер су они, оби-
лазећи православне земље на Полуострву и изван њега ради купљења мило-
стиње, упознали прилике различитих области. Те су се сеобе, осим изузетних 
случајева, вршиле постепено, и осим тога, из једне земље матице или племена 
иду вековима миграционе струје махом у исте земље колонизације. Њихове, 
често врло угледне породице, населиле су се у близини метанастазичких врат-
ница, превоја и бродова и оне прихватају нове емигранте, своје саплеменике, 
и даље их упућују. Ове добро познате куће, на гласу, звучног имена, намештале 
су нове досељенике у току више генерација и обезбеђивале сигурност области 
и кретања емигрантских гругга. Путујући последњих деценија по Полуострву 
често сам сретао дуге поворке исељеника, који су из Црне Горе или из ново-
пазарске и сјеничке области ишли у Србију. То су увек биле породице које су 
имале мало или нису имале своје змље. По једном старом обичју, бар један 
члан задруге остајао je са својима на староме огњишту, и њему су остављане 
непокретности и гломазне ствари, које се нису могле носити. Све остало je но-
шено на коњима који су у реду ишли на челу поворке. Уз исељеничке караване 
иде нешто оваца, затим које теле и крава, али нисам видео волова.  

Динарске и централне области  

У западним и централним областима Балканског Полуострва могу се раз-
ликовати чешири fpyüe селидбених струја, 

Најјаче су биле динарске струје насељавања. Најзнатнија од свију почи-
њала je у областима средњевековне Рашке и Зете а њене су најактивније об-
ласти, праве земље матипе, биле Херцеговина, Црна Гора са Брдима и црно-
горском Херцеговином, Сјеница и Пештер са новопазарским крајевима. 

Из ових предела се динарско становништво кретало попречним путевима 
кроз превоје и метанастазичке вратнице: Мокру Гору, Кокин Брод, Јавор, 
Рашку, затим низ долину Дрине и населило подринске и ваљевске крајеве и 
нарочито Шумадију; динарски исељеници су прелазили Дрину код Раче, Ба- 



138 САБРАНА ДЕЛА ЈОВАНА ЦВИЈИЂА АНТРОПОГЕОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ БАЛКАНСКОГА ПОЛУОСТРВА 139 

 

јинс Баште, Зворника и Шепка. Шумадија je на првом месту привлачила; скоро 
цела под великим храстовим и буковим шумама у које су тек крчењем правили 
њиве и ливаде; била периферијског положаја у турском царству, удаљена од 
Цариграда, а у њој живело отпорно и ако разређено становништво. Турака, 
махом мухамеданаца нашега језика, било je мало и скоро искључно у варо-
шима; читлучки режим није био јако распрострањен, и било je доста слободних 
сељака. Пред крај XVIII века Београдски Пашалук je имао неку врсту ауто-
номије. Већ у турско време су се дакле многобројни динарски досељеници на-
станили по пропланцима и по крчевинама целе области између Дрине и Мо-
раве. А кад се Шумадија ослободила турске власти, почетком XIX века, она je 
привукла скоро све миграционе струје континенталног блока. У почетку се до-
сељено динарско становништво врло ретко насељавало у моравску равницу, 
јер je била под луговима, мочарна, и није се свиђала овим брђанима. Динарски 
су досељеници прелазили преко моравске долине и расули се у неколико пла-
нинских котлина источне Србије, између Мораве и Тимока. Од оних који су 
остали по добрђима Шумадије и навикли се на прилике нове средине, неки су 
доцније, махом у другој генерацији, силазили и крчили лугове и настањивали 
се по долини Мораве; али они не дају тип становништву саме моравске рав-
нице, већ друге струје насељавања. — Последњих деценија умешала се државна 
власт и насељавала црногорске досељенике поглавито у крајеве које су Арнаути 
после 1878. године напустили, у долину Топлице, Пусте Реке, Јабланице, и око 
Лесковца. 

Друга важна грана динарске струје кретала се из старе Рашке, Херцеговине 
и Црне Горе у ширем смислу, на Север, разноврсно се рачвала и насељавала 
Босну. Многобројни исељеници кретали су се Пивом, затим Дрином од Шће-
пан-Града на ниже, силазили на Гласинац и у горње Подриње Босне, затим до 
Тузле и у Посавину до Брчког. Херцеговачки досељеници су се стално спуштали 
у Сарајевско Поље где чине најзнатнији део становништва, затим у централну 
Босну, па и у босанску Крајину, где je притицала и струја насељавања од ве-
ликих карсних поља западне Босне. 

Вреди поменути да се после пада Србије 1459. године српско становништво 
из београдске и смедеревске околине исељавало у Босну. То су забележили 
старији путници, нарочито Курипешић (1530 г.). Врло je вероватно да je ова 
струја насељавања била кратког трајања. 

Из Црне Горе, Херцеговине и Босне развиле су се миграционе струје које 
су у току векова плавиле Далмацију. Могу се утврдити поједини млазеви ове 
струје исељавања који су прелазили преко превоја и кроз метанастазичке врат-
нице: Дрвар, Пролог, Доњу Неретву, преко Риђана и Дрвсна у Кривошијама. 
на Крстац изнад Боке итд. Скоро све становништво Боке Которске води по-
рекло од црногорских и херцеговачких досељеника; становништво дубро-
вачке околине je y знатној мери босанско-херцеговачког порекла, становништ-
во самог града Дубровника великим делом херцеговачког порекла, а данашње 
становнштво Макарске као и Омиша, Сплита и Шибеника такође поглавито 
босанско-херцеговачког порекла; скоро искључно тога порекла je становништво 
Буковице и Равних Котара у северној Далмацији. 

Из западне Босне од Гламоча и Унца и из Далмације са горњег тока реке 
Цетине кренула je једна од првих миграција дрема Хрватској и зауставила се у 
Жумберку. Друге групе су се насељавале у јужној или Белој Крањској, особито 
око места Метлике и Винице, а очувале су се у Бојанцима и Мариндолу. Серија 
слабијих сеоба продрла je до Птуја и Марибора и до Љубљане. Добро су по- 

знате
1
 три ускочке породице Алексић, Дојчин и Вукмир, које су 1555. год. у 

Мариборском Пољу основале село, које се данас словеначки зове Скоки, а 
немачки Skoggen (Ускоци). Босанци и Херцеговци, већином католичке вере, 
продрли су далеко у Барању, до иза Печуја, и у Бачку до иза Суботице; тога 
порекла су већина Буњеваца и тако званих Шокаца ових крајева. 

Напослетку једна слабија динарска струја упутила се уздужним босанским 
путем према Митровици и Косову, друга преко Жљеба изнад Рожаја и трећа 
кроз долину пећске Бистрице према Косову и Метохији; сада у Метохији пре-
влађују ти досељеници, а многобројни су и у Косову, нарочито до Лаба.  

У овим се областима формирала косовско-мешохијст струја, једна од нај-
старијих. 

Ова струја обухвата миграције из целе области између Скадра и Копао-
ника, од Зете, Метохије, околине Призрена и Косова. До моравске долине je 
ишла искључно попречним путевима, нарочито зетским. У моравску Србију 
je продрла преко многобројних превоја између ибарске и јужно-моравске до-
лине, око Пилатовице и Блажева на Копаонику, затим преко Преполца и Мр-
дара који спајају долине Лаба и Топлице, преко Лисице и других. 

У ранијим временима, пре него што су се Арбанаси у маси населили у до-
лини Лаба, нарочито пре 1878. год., кроз Лаб се кретала главна грана косовско-
-метохијске струје, затим кроз горњу Топлицу. Овде се рачвала. Један део скре-
тао Северу и спајао се са струјама копаоничких превоја, формирајући јаку ме-
танастазичку струју, која je насељавала неколико котлина моравске Србије, 
нарочито копаоничку Жупу, Темнић, Левач, а донекле и моравску долину; пре-
шавши Мораву, ови су се исељеници у масама населили у долини Ресаве и у 
котлинама источне Србије све до Зајечара (Звижд, Хомоље, Млава, Црна Река, 
сокобањска котлина итд.); местимице je прешла и Тимок и ушла у шопску 
зону. Заузимали су поглавито дна и стране котлина. 

Они косовски исељеници који су у Србију прелазили око Копаоника, а нису 
се придружили горњој главној струји, затим преко Преполца, Мрдара, Лисице 
и из гњиланске области кроз Кончуљску Клисуру Мораве, расули су се по до-
линама јужноморавских притока, Топлице, Јабланице, Пусте Реке, Ветернице, 
као и поред Мораве између Лесковца и Бујановца; прешли су јужну Мораву и 
насељавали се у околини Ниша и у Заплању. 

Исељеници из западног дела метохијске котлине, нарочито од Подгора, 
кретали су се другим правцем: преко Мокре Горе у Колашин на горњем Ибру, 
скровит предео, далеко од главне комуникације, а насељен снажним динарским 
становништвом јужнога дијалекта. Ту су се метохијски Подгорци задржавали 
краће или дуже време, па су се онда, често заједно са Колашинцима, кретали 
даље у Србију. Али нису ишли долином Ибра због компактног мухамеданског 
становништва у Балаканској Клисури Ибра испод Митровице, већ су прелазили 
планину Рогозну, па су се тек онда спуштали у Ибар око Лепојевића, или у до-
лину Рашке испод Новог Пазара; прелазили су у Србију на ушћу Рашке у Ибар, 
где je доцније подигнута варошица Рашка. Њима су се овде придруживале ди-
нарске струје које су пролазиле од Бихора, Берана и Фемића Крша. 

Интересангно je да су се најстарији исељеници косовско-метохијске струје 
расипали и по Шумадији и по ваљевско-подринским крајевима. 

У моравској се долини косовска струја спајала са вардарско-моравском или 
јужном струјом, коју су чинили исељеници вардарског слива северно од Демир- 

1 Н. Ј. Bidermann. Die Serbenansiedelungen in Steiermark und im Warasdiner Grenz—Ge-
neralate. Mitt. des historische Vereins für Steiermark. XXXI Heft. Graz. 1883. 
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-Капије (на Југу од Демир-Капије, становништво се врло слабо кретало на 
Север), а нарочито исељеници западне Македоније пореклом од Прилепа, Би-
тоља, Охрида и Дебра. У овој струји има и српских исељеника из Арбаније, 
који су се у њој били населили за време немањићске владавине, највише у XIV 
веку. Они од Скадра и Драча расули су се по Македонији, по Старој Србији (у 
Средској, по тетовској, поречкој и битољској котлини, у горњем току Пчиње 
итд.). и у Србији, на пр. у Подрињу (нарочито Пецка близу Крупња). Остали 
Срби из Арбаније, из долине Маће и из области Мокре, Черменике, Булчиза 
итд. поглавито су се насељавали у западној Македонији (околина Дебра, ми-
јачка област, Маврово и др.)- Има их у горњој Пчињи, који су пореклом од 
Елбасана (Басановци). Ова јужна струја je захватала и кренула и велики део 
старог становништва јужне Мораве. 

Та струја je ишла у главном вардарско-моравском долином, али, супротно 
ранијим струјама, она се споро ширила, осим незнатних изузетака. Није било 
великих сеоба; исељавале се поједине породице и групе породица, које су ме-
њале место становања идући махом све даље на Север, неке и до Београда, где 
још и данас чине већину становништва у Палилули и до Смедерева, Гроцке и 
Градишта на Дунаву. Ретко су се удаљавали од моравске долине. Због вар-
дарско-моравске струје насељавања становништво јужног порекла знатно уче-
ствује у саставу становништва моравске долине и свих њених вароши и варо-
шица. 

Струје које су прешле Саву и Дунав. — Две струје, косовска и вардарска 
формирале су са становништвом моравске Србије (нарочито са становништвом 
Ибра и западне Мораве, са становништвом Смедерева, Пожаревца, Хомоља и 
са старим становништвом тимочке области) нове, врло јаке струје, које су 
прешле Саву и Дунав и разлиле се по панонском басену и Ердељу међу старо 
словенско становништво, које се овде населило у време великих сеоба, и које je 
појачано у Средњем Веку неколиким српским миграцијама. Почев од краја 
XIV па до краја XVIII века историјски споменици помињу осам главних сеоба. 
Најзначајнија, крајем XVII века, којој je било око 37.000 породица, формирале 
се у Метохији и на Косову. У више поворки, које су једна за другом ишле, она 
je прешла ибарску долину и моравску Србију, и повукла, са једним делом ста-
рог становништва, и оне, који воде порекло од нових метанастазичких струја, 
нарочито од динарске струје. Ове су струје постепено насељавале Банат, Бачку, 
Срем и један део Славоније. У источном су делу панонског басена ти досеље-
ници прешли и реку Мориш и населили се у околини Арада, Вилагоша, Ба-
тање, Пецке итд., затим у Лугошу, Карансебешу, Божовићу и Алмашу. Једна 
група врло старих српских досељеника, пореклом, изгледа, из Црне Реке у 
Србији, и до данас се одржала у области Црној Гори на Истоку од Темишвара. 
У северној Угарској досељеници су се настанили не само у Будим-Пешти и на 
острву Чепелу већ и у Сент-Андреји северно од Будим-Пеште и у Ђуру, Вацу, 
Коморану итд. Први старешина досељених Срба, кога je поставио аустријски 
цар (11. априла 1691.), био je један Србин из Коморана, старином Битољац 
(Монастирлија). Од краја XVI па до средине XIX века ове области у Угарској 
често су звате Расција, Рашка, да би се тиме обележило порекло њиховог ста-
новништва.

1
 

Поред ове мешовите, развијала се за време турске најезде на Балкан и на-
рочито за време турског продирања даље на Север она напред поменута чисто 

1 Czoerning. Etnographie der Oesteneichischen Monarchie. Wien 1857, II, стр. 151. 

динарска струја, која није прелазила преко Србије већ се непосредно изливала 
у Славонију, Хрватску, Штајерску, Крањску, Бачку и Барању. Главно су у овој 
струји били становници ниске и централне Босне, затим остали Босанци и Хер-
цеговци, најпосле Рашани и Црногорци. У њој je поред православног био зна-
тан број католичког становништва; ово католичко становништво je разних осо-
бина у нојединим крајевима Славоније, Барање и Бачке; досељавало се у раз-
лично време и из разних крајева; док je православно становништво много јед-
ноставније. Особито су етнографски интересантни тако звани Шокци у Барањи 
(све до Печуја) и у Бачкој поред Дунава, јер у њима поред балканских досеље-
ника вероватно има, у шумовитим мочварама поред Дунава, и остатака старог 
панонско-словенског становништва. Једна јака група католичких досељеника из 
Херцеговине, западне Босне и Далмације, највише, изгледа, из мостарске око-
лине, око реке Буне, Буњевци, зауставила се чак у северној Бачкој, око Субо-
тице, Баје и Сомбора. 

Те две струје нису остале јасно подељене; досељеника из Србије има чак и 
у западној Славонији, док je динарско становништво из Босне, Херцеговине, 
Далмације и Лике продрло у равнице Срема, Баната и Бачке. 

Од интереса je поменути да су се од 1750. до 1752. год. многе српске по-
родице из Баната иселиле у јужну Русију, нарочито у Херсонску и Јекатерино-
славску губернију, а изгледа да су тамо придолазиле и српске породице из 
других крајева. Ове су области звате Нова Србија и Славо-Србија. Герасим 
Зелић je 1782. год. нашао у тој Новој Србији много Срба, пореклом из Далма-
ције, Баната, Маџарске, из Србије, Босне и Херцеговине. Незнатни број ових 
исељеника вратио се у источну Србију; остали су постали Руси.  

Напослетку, међу унутрашњим миграционим струјама које нису прелазиле 
границе Србије, треба поменути сељакања српског становништва са Тимока и 
Пека у долину доње Мораве, као и сељакања Шопа или Торлака у долину јуж-
не Мораве и њених притока и на Север све до Смедерева и Београда. Исто тако 
групи унутрашњих сеоба припадају и миграције које су се збиле последњих 
деценија. Оне су полазиле из Баната и Бачке у Срем и нарочито су захватиле 
српско становништво. 

Егзотичне оазе становништва. — Тако ћемо звати оне групе становништва 
које су, услед разних узрока, отишле далеко од своје земље матице у народну 
средину која се од њих знатно разликује. 

Једни од њих нису одржали своје етничке особине и претопили су се у нову 
народну средину. Такав je на пр. био случај са многобројним српским уско-
цима турске епохе, који су се населили око Птуја и Марибора у Штајерској; исти 
je случај био са многим досељеним Србима у Белој Крањској; у Румуне су се 
претониле српске масе у Алмашу у Банату, нарочито око Божовића, итд. Ме-
ђутим, други и ако јако промењени, сачували су своје главне особине, али их и 
они с временом морају изгубити. Такви су на пр. Срби у Црној Гори, на Истоку 
од Темишвара, и познати Крашовани у Банату, мала српска група у Тракији 
око Бајрамича (ови су после 1912. год. већином исељени у област око Скопља). 
Врло je интересантно насеље Црногораца Катунске Нахије на Мирочу у ис-
точној Србији, окружено већим делом влашким становништвом; затим Срби 
у Белој Крањској у Мариндолу и Бојанцима, који су и веру одржали. О свакој 
од ових група зна се време насељавања, њихова земља матица и пут којим су 
дошли у земље колонизације. Помињаћемо их на даљим листовима по ономе 
по чему су најкарактеристичнији. Међутим има једна група икаваца у горњем 
Подрињу у Србији, која у многоме догледу представља интересантни етно-
графски и лингвистички проблем, и једино ћемо се о њој овде нарочито бавити. 
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Има их од ужичког села Пилице изнад Бајине Баште на по Брасинс низ 
Дрину и у два три суседна ваљевска села. Сада нема ниједнога чисто икавскога 
села, али има врло разгранатих икавских породица, од којих неке преко сто 
домова, и живе измешани са сељацима јужног дијалекта, који превлађују и по-
уздано се зна да су млађи од икаваца, поглавито досељеници из Пиве, Дроб-
њака, Херцеговине и старе Рашке. Икавци су и муслимани горњега Подриња у 
Сакру и Малом Зворнику; али je, изгледа, икаваца раније било много више у 
Азбуковици, Рађевини и Јадру. У Јадру je на пр. пре 40—50 година, у селима 
Бадањи, Сипуљи и Симином Брду било икавских породица које сам познавао; 
у Крупњу у Рађевини било je породица које су у извесним речима још биле за-
држале икавштину; тако и у Азбуковици. До скора сам био уверења да je то 
икавско становништво врло старо, исто са оним које je y ранијим временима 
превлађивало у суседним деловима Босне; јер и у осталом старом, станов-
ништву Јадра, које не говори икавски, има друкчијег нагласка и друкчијих ет-
ничких особина него што су оне досељених ијекаваца. Досељеници јужног ди-
јалекта назову кашто икавце стародремцима, неке сматрају за физички и ду-
ховно слабије и о њима имају разне шаљиве приче. Доцније сам сазнао да 
међу икавцима има несумњиво досељеника са Запада, као што су Пуљези, Ле-
леци, Васићи итд.; једна врло разграната породица тврди да je од села Драча, 
јужно од Љеша у Арбанији, и ти се зову Скадрани. По томе je изгледало 
да има икаваца и стартаца и доцније досељеиих. Међутим je Љуба Павловић 
последњих година утврдио, по народном казивању, да су икавци горњега По-
дриња пореклом из Босне и Далмације, како они кажу од реке Крке, Книна, 
Сплита итд. Шта више из испитивања Л>. Павловића несумњиво излази, да у 
дрињу, ваљевским крајевима и долини Љига има доста и других досељеника из 
Далмације и Боке који нису икавци. То би била нека врло стара и у толико не-
јасна миграциона струја, што јој не знамо узрок и што je противна нормалном 
правцу миграционих струја, које су се кретале с динарске системе према Дал-
мацији. А осим тога, пошто подрински икавци живе поглавито у области ста-
рих рудника Постења, Селанца и Зајаче, а они који живе даље од ових места 
тамо су се доцније одселили, није невероватан закључак да je цела ова икавска 
група егзотично, махом одавно досељено становништво са Запада, по Павло-
вићу пре 250—300 година. 

Метанастазичке в аметанастазичке областн. — Оне земље где je услед гор-
њих селидбених струја највише кретано и највише измешано становништво 
зваћемо метанастазичком облашћу. Као што je поменуто, у њу спада највећи 
део наших земаља од Велешке Клисуре до Загреба. А аметанастазичким облас-
тима назваћемо оне чије je становништво у поређењу са становништвом прве 
области примило мало досељеника; у њима су се дешавала поглавито локална, 
унутрашња сељакања. Такве су несумњиво: шопска област, цивилна или кај-
кавска Хрватска и словеначке земље, а изгледа, према садашњем нашем знању, 
да je таква и јужна Македонија. Као да држе средину између метанастазичких 
и аметанастазичких области далматинска острва, где превлађују старинци, али 
на неким има и доста досељеника. 

У оној великој метанастазичкој области има три земље које су примиле 
највише досељеника и у којима се старинци губе, чинећи незнатан проценат 
данашњег становништва. То су: моравска Србија, Далмација и Славонија са 
Сремом, а после њих долазе Бачка, Барања и Банат. 

У метанастазичкој области има један део нашег народа који je био нај-
мање покретан. То су муслимани Босне и Херцеговине и Новопазарског Сан-
џака до планине Рогозне. Међу њима je највише старинаца. 

У метанастазичким земљама различан je аликвотни део појединих мигра-
ционих струја. Најједноставнија je Далмација, јер je сва насељена динарском 
струјом. У метанастазичком погледу je најкомпликованија Србија, која je 
истина највише насељена динарском струјом, али у знатној мери и косовско--
метохијском и моравско-вардарском ,цоред слабијих, као шопска и инверсне 
струје. По средини између Далмације и Србије стоји Славонија, у којој се ис-
тина стекло становништво три дијалекта: јекавци, екавци и икавци, али су je 
населиле поглавито динарске, босанско-херцеговачке струје, у неколико и 
струје из Србије, Барање и Бачке. 

Доњо-дунавска плоча и марички слив 

У источном делу Балканског Полуострва нису довољно проучене метана-
стазичке струје. По ономе што о њима знамо, оне су биле мање, готово безна-
чајне, кад их поредимо са сеобама српскога народа. 

Због близине централне управе овде je становништво било под чвршћим 
надзором турске администрације. Северно, на левој обали Дунава, није било 
бугарског становништва које би могло прихватити досељенике; и ове су земље 
исто тако биле под турском управом. Даље, у централном и источном делу да- 
нашње Бугарске становале су компактне масе турског становништва, кога je 
осим тога било расејано готово по целој Бугарској. У источном делу Полу- 
острва није било простране области без турскога становништва и покривене 
шумом, као што je била Шумадија, да би привукла бугарско становништво. 
Напослетку, села и вароши у Средњој Гори и у централном Балкану који су 
имали неку врсту аутономије, нису могли привући многобројније становни- 
штво због висине и недовољних средстава за живот. Овим узроцима треба до- 
дати и следеће. Бугари су у ошпте непокретнији од Срба; највише су били из- 
ложени турском режиму, они су праве чифчије, земљорадници који су обрађи- 

вали беговску земљу за коју су били јако везани; пре XIX века Бугари се нису 
дизали против турске управе, а то je често био узрок српским миграцијама. 

Најкарактеристичније бугарске миграције била су унутрашња сељакања. 
Тражећи боље економске прилике бугарски сељаци су се кретали из једног ви- 
лајета у други и из једног села у друго. Услед тога je y источном или балкан- 
ском делу становништво у већини области јако измешано. 

Даље су становници Балкана и Средње Горе (Балканџије) силазили на 
доњо-дунавску плочу, у приморје Црнога Мора и у марички слив, и ово кре-
тање балканџија није ни до данас престало. Добро су познате миграције бал-
канџија из Трнова на доњо-дунавску плочу, нарочито у околину Рушчука; за-
тим сточарска кретања из Котела (источни Балкан) у Добручу, као и мигра-
ције из околине Старе Загоре и Чипрана у маричку равницу, нарочито око Јед-
рена и Каваклије и у област између Јамбола и Бургаса. 

Увек je била јака тежња за исељавањем код становништва мале или живе 
и снажне варошице Копривштице у Средњој Гори, што ћемо доцније поми-
њати. 

У току XIX века било je знатног исељавања из маричког слива и са доњо--
дунавске плоче у Тракију, и благодарећи овом исељавању, створена су у Тра-
кији знатна острва са бугарским становништвом. Не помињу их ранији пут-
ници. 

После ослобођења Србије известан број шопских породица из Тетевене 
и околине иселио се у тимочки слив и засновао једно предграђе у Зајечару и 
крајеве у селима Великом Извору, Грљану и Вратарници. Многобројнија су 

ОСТРВА 
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била шопска исељавања из бугарског дела Шоплука у смедеревски округ (слив 
Јасенице). Услед печалбе остајали су бугарски баштовани овде онде по мо-
равској Србији. А противно томе, има породица досељених из моравске Србије 
све до вароши Ихтимана и до Српског Села у Рили; шта више, нешто српских 
породица из Метохије (из села Јагодне) преселило се у Тракију, у околину Ке-
шана и Малгаре (група Бајрамич и Караџагора). 

У ХШ веку била je једна бугарска миграција у Ердељ. Вероватно je да су 
мање бугарске групе прелазиле Дунав и доцније. Од почетка XVIII века па све 
до 1878. године (окупација Бугарске од стране Руса) било je и спољашњих ми-
грација од већег значаја. Готово су све ове миграције последица руско-турских 
ратова, и ишле су у Банат, Румунију, а нарочито у Бесарабију, у јужну Русију и 
у Добручу. 

Од ослобођења Бугарске па до данас, знатне су јачине метанастазичке 
струје које из Бесарабије, Тракије, македонских области и Добруче иду у Бу-
гарску. У источном делу Полуострва запажа се, дакле, слично досељавање као 
и у Србији после ослобођења. 

Епирско-арбанашке области 

После доласка Словена у VI и VII веку, Арбанаси су се повукли у планине 
и на арбанашко приморје, нарочито јужно од Скадра; ту су остали изоловани 
и нису давали знака народнога и државнога живота. У ово су доба само мести-
мично прелазили долину Црнога Дрима на Истоку, можда једва где и северну 
границу Епира на Југу. И у овако ограничену етнографску Арбанију населили 
су се многи српски досељеници (нарочито у северној и средњој Арбанији) за 
време дуге српске владавине. У Задриму и Забојани код Скадра превлађивало 
je српско становништво; тако je Скадар могао бити престоница Зете. Али за 
време Турака Арбанаси су се напрасно раширили. Овде ћу само поменути 
главне узроке те појаве. На првом месту се код балканских народа ово запажа: 
у доба када су ван културних утицаја и када су остављени сами себи они по-
стају плоднији; такав je случај био са Арбанасима, који су више векова остали 
без веза са спољним светом. Осим тога, чим су Турци завладали, већина je 
Арбанаса примила Ислам и постала одана турској управи. Као такви, добили су 
потпуну слободу и постали господари. Уз ове долазе још и економски узроци: 
њихова земља, изван главних комуникација и у турско време запуштена, није 
им пружала довољно средстава за живот. Окренули су се на стоку и почели 
насељавати плодне котлине. А под утицајем превласти Арбанаса, Срби у Ар-
банији су били исламизирани и поарбанашени, изузев једног дела у области 
Голог Брда на левој обали Црног Дрима, и оних који су пребегли у унутраш-
њост Полуострва. 

У то време су почеле велике арбанашке миграције. Могу се разликовати 
четири главне струје: 

Малисорска струја. Она обухвата малисорска племена махом мешовитог 
српско-арбанашког норекла, која станују у долинама Проклетија између Ска-
дра и Метохије. Ова се струја рачвала у две гране, од којих je једна ишла ме-
тохијској и косовској котлини, где je српско становништво било ретко због 
исељавања у моравску Србију и у Угарску. Друга струја je преко превоја на 
Проклетијама прешла у долину горњег Лима око Гусиња и Плава (поглавито 
Клименти) и у долину горњега Ибра између Рожаја и Рибарића; одатле се она 
разливала на Запад од Новог Пазара и Сјенице и асимиловала се са исламизи-
раним српским становништвом. Неке малисорске групе католичке вере при- 

миле су Ислам, али измешане са Србима дримиле су и српски језик који им je, 
изгледа, тада био и у матици нознат; такав je случај са оним Климентима, 
који су се настанили на Пешетру око 1700 год. 

Од већег je значаја била Дукађинска струја која je обухватала арбанашко 
становништво око Дрима са Мирвдитима и становништво из области Маће и 
Лурије. Са овом струјом су Арбанаси били најдаље продрли на Исток, до Ма-
сурице и Лесковца у долини јужне Мораве, око 200 км. далеко од своје матице. 
Идући попречним путевима, нарочито зетским, Арбанаси су цревладали у 
Л>уми, а затим и у другим шарпланинским жупама (Гора, Опоље) у околини 
Призрена у Метохији и на Косову. Већина исељеника ове струје морала je пре-
ћи преко два метанастазичка прелаза, преко Везировог Моста и преко Љум-
ског Моста код Љум-Куле. У новим je земљама већина католичких Миридита 
примила Ислам. Идући за српским миграцијама, једна арбанашка струја пошла 
je на Север, али су je на путу око Ваљева масакрирали Турци; само je мали број 
арбанашких породица успео да пређе Саву и да се настани у сремским селима 
Ртковцима и Никинцима, где су се асимиловали са Хрватима. 

Осим на Север, Малисори и Миридити су се последњих векова у масама 
селили на Југ и насељавали приморје од Бара, преко Улциња и Скадра до 
Љеша, затим залеђе овога приморја, од Скадарског Блата и Дримове Клисуре 
до мора; Крајину, на југозападној обали Скадарског Језера, крај Анамале на 
левој обали Бојане, Задрим и Забојану. Од старина су слазили са стоком у ове 
жупне пределе и презимљавали, па су се постепено и стално настањивали. По-
ред ове има једна слабија српско-динарска струја из Ријечке Нахије и са црно-
горских Брда, чији досељеници по правилу нису прелазили Бојану; та je струја 
ојачала од како je Црна Гора заузела барско-улцињско приморје. 

Струја Шкумбије обухватала je становништво средње Арбаније, и старим 
римским путем Via Egnatia продрла je y западну Македонију, где Арбанаси 
чине више осамљених група; осим појединачно, нису ушли у голу и лети спр-
љену долину Вардара, као и на леву обалу ове реке. Изван Via Egnatia-s ce-
верно од Струге и Охрида, арбанашки су пастири прешли Црни Дрим и високе 
планине и ојачали су арбанашко становништво у неколико планинских об-
ласти око Дебра, асимилујући Србе. Прешли су у тетовску котлину и у око-
лину Скопља, до Куманова, а у растуреним групама и до Вардара.

1
 

Напослетку струја Тоска, која je обухватала поглавито православне Ар-
банасе јужне Арбаније и Епира, пошла je уздужним епирским путем у средњу 
Грчку, па и према Пелопонезу. Изгледа да je ово била најјача арбанашка ми-
грација. И сада има у Грчкој око 250.000 тих досељеника, од којих већина још 
знају арбанашки; има их и у околини Атине. 

Егејска област 

Становништво области медитеранске и степске климе, нарочитог начина 
живота, мало je учествовало у метанастазичким кретањима континенталнога 
блока. Само су се мале групе егејскога становништва усуђивале населити у се- 

1 Начин je овај: Најпре се јаве арнаутске чете, које одводе децу и људе и уцењују их; 
становништво се престане бавити сточарством, престане обрађивати и њиве, које су удаљене 
од села, јер не сме. Печалба му постане главна зарада; све одраслије мушкиње иду у печалбу 
и многи остану у областима зараде. У овако ослабљеннм и застрашеним селима населе се 
најпре по 2—3 арбанашке породице. Ти Арбанаси одржавају живу везу са својим сродницима 
у матици и са целим фисом, који их, ако устреба, помаже; тако Арбанаси постепено растерају 
словенске сел>аке из села. 
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верним земљама. Од већег су значаја биле сеобе са континенталног блока у 
егејске области; осим раније поменуте струје Тоска, цоглавито су се пастири и 
печалбари, Словени, Арбанаси и Аромуни, нарочито из Македоније, насеља-
вали у егејску област између Солуна и Дедеагача. 

Кад се апстрахује од ове миграције, егејски су се крајеви понашали више 
као део источне медитеранске области, мање као део Балканског Полуострва, 
јгр je најважнија размена становништва била између н>их и Мале Азије са ос-
трвима; за састав становништва су од значаја унутрашња сељакања. 

Јужно од Олимпа, у правој Грчкој, Грци су се за време Турака мало кре-
тали као масе и групе. Највише су прелазили на острва и у Малу Азију и об-
ратно. У том времену су више или мање асимиловани разни народи који су у 
Средњем Веку и доцније готово преплавили Грчку: Словени, Арбанаси и мале 
групе латинског становништва. 

За време Турака било je грчких шрговачких мшрација из егејских области у 
приморја Средоземног са Црним Морем па и даље. Ишли су махом заједно 
са јелинизованим Цинцарима и ојачали су остатке старих грчких насељеника. 
Нема важнијег пристаншта на Средоземном и Црном Мору, где се не би били 
населили; затим и у већини приморских вароши Француске и Енглеске. Ишли 
су махом као бродари и мали трговци ситних предмета, и постајали су врло 
богати трговци и власници бродова. Изгледа да су ово била њихова најваж-
нија премештања после старих јелинских сеоба и оснивања колонија. 

У сличну врсту спадају и трговачке сеобе Грка и Аромуна дуж уздужних 
путева на Балканском Полуострву; дуж њих су се Грци и Цинцари населили по 
свима варошима и селима згодним за трговину, допрли су до Дунава па су га 
чак и прешли. 

У границама ових истих области Балканског Полуострва кретале су се и 
Шурске сеобе, које су у почетку турске инвазије имале правац Ј.-С, а у току по-
следња два века супротни правац. 

Осим старих турских група у источној Бугарској, нарочито у Дели-Ор-
ману, турско се становништво насељавало на Балканском Полуострву за време 
османлијске инвазије у XIV веку. И доцније, у првим вековима своје владавине, 
Турци су у компактним масама продирали на Полуострво. Ове су се мигра-
ције ограничавале на источне и југоисточне области, степске и медитеранске 
климе: на Тракију и источну Бугарску, на голу област леве обале Вардара и на 
предео између Острова и Кајлара у Македонији. Осим ових великих инвазија, 
Турци су готово стално у мањим групама придолазили из Мале Азије и попу-
њавали празнине које су ратови и епидемије остављали у редовима њихових 
саплеменика. После свршених ратова, велики број Турака (учесника у рато-
вима) остао je на Полуострву, нарочито по варошима. Бегови су се настанили 
по селима која су им припадала, а још више по варошицама где су, са чинов-
ницима и гарнизоном, појачали турско становништво. Тако су се Турци расули 
скоро по целом Полуострву. У великом броју вароши они су били у већини, 
нарочито на доњо-дунавској плочи, у сливу Марице и у моравско-вардарској 
области. 

Крајем XVn и у почетку XVIII века отпочео je поменути покрет супрот-
нога правца, са Севера на Југ. Чим je једна покрајина била ослобођена од Ту-
рака, ови су се с војском или после повлачили и такве миграције ни до данас 
нису престале. Одлазе махом без роптања, сматрајући то као судбину, ксмет. 
Тако се после ослобођења Угарске турско становништво знатним делом по-
вукло у Босну и Србију. Пошто je Србија ослобођена и сукцесивно увећавана, 
мухамеданско становништво, растурено по варошима, насељавало се у Босну, 

у Стару Србију, опет највише у вароши; мухамеданци који су се из Београда 
иселили, основали су у близини Цариграда село истога имена. После окупа-
ције Босне и Херцеговине у истоме je правцу емигрирало српско-муслиманско 
становништво. Оно се населило не само у централним деловима Полуострва, 
и у Малој Азији, нарочито у околини Брусе и Јени-Шехера. Највеће миграције 
правих Османлија биле су после ослобођења Бугарске, јер je y њој било највише 
турског становништва, и на доњо-дунавској плочи и у маричком сливу; Турци 
из Бугарске су избегли поглавито у Тракију, Македонију и у Малу Азију. Исто 
су тако Турци напустили Грчку, нарочито Тесалију, где их je било у великом 
броју. Ова пресељавања продужена су за време и после Балканских Ратова 
1913. године. Турци се све више враћају у Малу Азију. Како се ови турски исе-
љеници зову Мухаџири, то и ове повратне струје можемо назвати мухаџирске 
сеобе. 

Лутање никшићских мухамеданаца. — Инструктивно je y том погледу се-
љакање никшићских мухамеданаца. Пре 1878. год. на далеко није било силније 
мухамеданске вароши од Никшића. Прво језгро мухамеданског становништва 
чиниле су досељене мухамеданске породице из Новога у Боци крајем XVII 
века. Њима су нришли, до Шобајићу, појединачни досељеници од Груда и 
Куча, а затим још више околно српско становништво услед увређеног доноса и 
бежећи од крвне освете, и исламизирало се. Стално се борили са црногорским 
и херцеговачким племенима. Никшићско Поље je било скоро два века страшно 
вихориште и разбојиште. Услед тога се код мухамеданаца развио исламски 
понос и ћуд господареће класе до највећих размера. Кад je Црна Гора заузела 
Никшић, иселили су се у Херцеговину, највише у Мостар, а мало њих и у Плев-
ља. Они из Херцеговине се вратили у Никшић, али нису могли подносити ново 
стање. Преместили су се у Подгорицу, затим у Скадар и Шијак пред Драчем. 
Понижени, узрујани, већина се и одатле иселила на Косово и у Метохију. Кад 
je Србија заузела Косово нису могли трпети ни једнакост, изгледа нису могли 
схватити друкчији ред ствари, него да победилац господари; то могу схватити 
тек нове генерације. И маколико се обзира имало према њима, њих je пекло 
што Ислам није господарећа вера, и све су се више исељавали у Тракију и на-
рочито у Малу Азију. 

Инверсне сеобе. — Миграције које су биле за време и после турске вла-
давине ишле су у правцу слободних балканских држава и према јужним сло-
венским земљама Аустро-Угарске, дакле у опште на Север. Међутим, при кра-
ју турске владавине и нарочито у току последњих десетина година почела je 
да се јавља супротна струја која иде на Југ. Осим тога су се у току последњих 
сто година многе далматинске породице населиле у Босни, опет супротно ра-
нијим правцима сеоба. 

У току XVIII и у XIX веку расуто српско становништво северне и средње 
Угарске повлачило се у јужну Бачку, у јужну Барању, Срем и Банат; они који 
су остали, махом су маџаризирани, мада се још држе, и ако слабе српске оазе 
у Сент-Андреји, Помазу, Ковину итд., а нарочито у Ловри (све око Пеште).  

После ослобођења Србије почеле су се досељавати српске породице из 
Баната, Бачке, Срема и Хрватске у моравску Србију. Па, како je Србија поста-
јала све гушће насељености, и зиратна je земља била све скупља, сиромашне 
породице „из прека" отишле су још даље на Југ, у крајеве заузете 1878. г. То 
се становништво насељавало поглавито око већих вароши и у пространим рав-
ницама; нису многобројни. Вреди даље поменути Личане. Њих има у многим 
селима Посавља и Подунавља, продрли су негде дубље у унутрашњост Србије; 
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и код Рашке има село Хрвати. Они по правилу не долазе у групама већ поје-
диначно, иду као аргати по селима и овде онде се настане или призете; ипак има 
у неким селима целих личких или хрватских мала, услед продуженог поједи-
начног насељавања и знатног прираштаја. 

После окупације Босне, дакле од 1878., знатан број, нарочито католичких 
породица, иселио се из Далмације, Лике и Славоније и настанио се у Босни. 

После Балканских Ратова у 1913. години из моравске Србије и Црне Горе 
пошла je једна струја на Косово, у Метохију и у вардарске области. Кашто су 
ово били ранији исељеници који су се враћали у земљу матицу. Из Бугарске, од 
пре 1912. године, полазиле су миграције у тек освојене делове Македоније и 
Тракије. Ово насељавање je престало за време Великог Рата. 

То су инверсне селидбене струје на приложеној карти. 

ГЛАВА ДРУГА УЗРОЦИ 

МЕТАНАСТАЗИЧКИХ КРЕТАЊА 

Историјски и психолошки узроци. — Сеобе проузроковане турском најездом. — Утицај Јани-
чара на расељавање. — Сеобе проузроковане аустро-турским ратовима. — Миграције због 
буна. — Крџалијске хорде као узрок расељавању. — Сеобе услед верских гоњења. — Утак-
мица између фрањевачких жупа — узрок сеобама. — Пресељавања као последице ратова 
за независност. 

Економски узроци. — Економске погодбе за стално исељавање. — Климска колебања као 
узрок сеоба. — Етапне миграције. — Економски узроци у вези с другим. — Кметски режим. 
— Периодске или сезонске сеобе. — Случајни узроци. 

Разноврсни су узроци који су изазивали сеобе, и они се у већини случајева 
преплећу. Несумњиво je један од тих узрока најезда Османлија и бежање ста-
новништва пред завојевачком војском, затим буне хришћанског становништва. 
Могли би се назвати историјским узроцима, јер су им непосредан повод дали 
историјски догађаји. Али се у ове миграције историјског реда често уплећу и 
кашто их одређују психолошки или морални мотиви. Најважнија je она унут-
рашња узбуна коју осећа потчињено становништво према завојевачу, нарочито 
кад je оно развијене националне свести; сличне су врсте и психолошка стања, 
која се развијају услед притиска и суровости завојевача. Међутим, после ин-
вазије Турака и њихових многобројних ратова, затим услед личне и имовне 
несигурности, настајала су тешка економска стања, глад je завлађивала у мно-
гим крајевима, и то су били узроци најмногобројнијим сеобама економске 
врсте. Да би се тачно могло одредити који je узрок превлађивао, историјски, 
психолошки или економски, морао би се засебно испитивати сваки метанаста-
зички случај. 

Ми смо јако склони да бежаније пред завојевачком војском сматрамо као 
главне сеобе, тим пре што се тада свет од једанпут у масама крене. Међутим 
при сеобама услед економских и психолошких узрока ретко се кад у једанпут 
крећу велике групе становништва; махом мање групе, најчешће поједине по-
родице; њихова кретања су спора. Али су ове миграције сталне, трају веко-
вима, пролазе мирно, махом неопажено, и њима се у ствари највише измени 
етнички састав становништва појединих области. 

Тек кад се узму у обзир економски и психолошки узроци, онда je јасно 
зашто су најмногобројније миграције потицале из динарске системе, нарочито 
из њених карсних области. 

Ипак je и економским и психолошким миграцијама служио као квасац 
који изазива врење турска владавина и морално и економско стање њоме 
створено. 

Али je тешко у појединим случајевима одредити онај последњи импулс 
који учини да се људи крену из земље матице; јер као што воћку треба мало 
затрести да падне зрео плод, слично je и са људском вољом за исељавање. Тај 
последњи импулс су често случајности: неки непријатни догађај у земљи ма- 
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тици, добри гласови о приликама у земљи колонизације који се рашчују, „до-
бар паша", има пусте земље, изгледи на добру зараду итд. 

Напослетку запажа се при проучавању наших сеоба да овим узроцима 
треба додати и навику за исељавање; развије се у неком крају склоност или хук 
за исељавање, нарочито у областима где су она три узрока дуго дејствовала. 

Историјски и психолошки узроци 

Као што je поменуто, у почетку турске најезде види се јасно опште узми-
цање балканског становништва из равница и котлина у планине и из богатих 
у сиромашне земље. Грци и Аромуни емигрирају у планине егејске области, у 
планине на Пелопонезу и нарочито на острва у Егејском Мору. Један део бу-
гарског становништва повукао се у Балкан и у Средњу Гору. У највећој се мери 
то види код Срба. Они се из пространих и плодних рашких котлина и из зет-
ског приморја пењу у пределе динарског карста, а нарочито у карсну Црну 
Гору и у високу Херцеговину, земље врло оскудних средстава за живот, то се 
може пратити и у моравској Србији: из равних и приступачних крајева доста 
се становништва попело у више и заклоњене области (Рудник, Копаоник). 

Али најмногобројније су се миграције кретале у супротном правцу, према 
земљама нижим и плоднијим. Поменућемо главне од њих изазване ратовима 
и бунама; затим друге мање важне да бисмо скренули пажњу испитивача у 
извесном правцу. 

Сеобе проузроковане турском најездом. — Турци су с Југа продирали. 
Центар српске државе се помицао на Север и с њим и један део становвиштва 
из јужних области. Ово премештање je било у толико лакше, што су северне 
области биле слабо насељене. 

После битке код Чрномена на Марици (1371.) Турци су заузели области 
српске државе јужно од Шар-планине. Престоница je премештена у Крушевац. 
Велики број исељеника, нарочито властеле са себрима и отроцима из јужних 
области, настанио се у крајевима северно од Шар-планине. Један син краља 
Вукашина одселио се са својим људима чак у Арад у Угарску, северно од реке 
Мориша. 

Од већег су значаја биле миграције после Косовске Битке (1389.). Мада je 
ова битка била тако одсудна, српска држава се одржала још седамдесет го-
дина, све до 1459. год. Колико je тиме ублажена и олакшана невоља исеље-
ника из јужних земаља! Због тога што се деспотовина тако дуго одржала, није 
се морало селити становништво из свих српских земаља, већ само из јужних. 
Престоница je лренета у Београд, а доцније у Смедерево. Српска се држава 
одржала и давала наде становништву јужних области. Оно из скопских и при-
зренских крајева, са Косова и Метохије исељавало се једним делом у моравску 
Србију, другим делом у Зету, у Херцеговину и у Босну, а делимице и преко Саве 
и Дунава у јужнословенске земље у Аустро-Угарску. Пре пада Србије, пред 
опасношћу која се помаљала, масе Срба су се већ иселиле у Срем и Банат на 
поседе које су тамо имали српски деспоти и властела. Пошто су Турци заузели 
Смедерево и моравску Србију, многобројни исељеници из крајева око Кру-
шевца, Београда и Смедерева одселили су се нарочито у Срем и у динарске 
земље, највише у Босну. Други, изгледа у маљем броју, населили су се у Ба-
нату, Бачкој, Барањи, по Славонији, опет поглавито на поседима српских дес-
цота и властеле. 

После сукцесивног освајања Босне (1463.), Херцеговине (1482.) и Зете 
(1499.) настајале су велике динарске сеобе у Хрватску, Славонију и Срем, у 
Далмацију и у карсну тврђаву Црну Гору. 

Године 1557. обновљена je Пећска Патријаршија. Успостављена je на-
родна верска организација. Никада црква Св. Саве није била тако крепка за-
штита народу као у ово време. Оправљају се цркве и манастири и народ се 
скупља око њих, на саборима. Црквене поглавице путују по народу. На неко-
лико година после обновљења Патријаршије настало je релативно и прови-
зорно затишје у метанастазичким кретањима у Турској. 

Утицај Јаничара на расељавање. — Узимање деце у Јаничаре било je узрок 
расељавању хришћанског становништва. 

Јаничарске хорде, јединствене у светској историји, завео je султан Оркан, 
а нарочито их je ојачао Мурат I. Хришћани Балканског Полуострва морали су 
да плаћају данак у крви, као и друге намете. Сваке су четврте године султа-
нови изасланици обилазили балканска села и узимали петину хришћанске 
деце од 6—9 година, пажљиво бирајући најразвијенију. Ова су деца сматрана 
као султаново робље; исламизирана су и потпуно одвојена од родитеља и са-
племеника. Уписивали су их у једну од 165 јаничарских хорди. Јаничари (од 
имена Jeni Ceri нови војници; ово им je име дао Хаџи Бекташ оснивач дервиш-
ке секте) беху исто толико верски колико и војнички ред. У Јаничаре су при-
мани и други здрави и снажни људи који су се одрицали брака. Од света су 
били више одвојени но макоји калуђерски ред. То je била најстрашнија војска 
којом je један тиранин располагао. 

Данак у крви, који je укинут тек 1676. год. био je бич за балканске Хриш-
ћане. Пред оно време када су деца узимата, многи су родитељи у очајању бе-
гали у планине по којима су лутали са својом децом. Као последица овога на-
ступала су многобројна исељавања у шуме и у планинске области. Они који су 
били ближи јужнословенским земљама у Аустро-Угарској, прелазили су гра-
ницу и тамо се насељавали, кашто врло далеко од свога завичаја. Ово узимање 
деце у току два и по века имало je иста дејства као да je сваке четврте године 
била по једна миграција. 

Сеобе проузроковане аустро-турским ратовима. — Од великог су утицаја на 
миграције српскога народа били ратови, које су Аустријанци водили са 
Турцима најпре при продирању Турака на Север у земље хабзбуршке круне, 
затим од краја XVII века кад je Аустрија покушавала да заузме земље на дес-
ној страни Саве и Дунава. 

Када су за време прве периоде Турци заузели Срем и један део источне 
Славоније, они су у освојене земље доводили Србе из Србије и Босне да им 
обрађују земљу, да служе као комора, као улаци или калаузи, а узимали су их 
и у војску. Ти су Срби пребегавали у аустријску Славонију и Хрватску — пре-
бези, ускоци. Мамили су их и аустријски војни заповедници и уврштавали их у 
граничне трупе, у коњанике, а нарочито у харамије или мартолозе, у пешадију; 
и њима су служили као калаузи. Ова се појава понављала при даљем проди-
рању Турака у Славонију и друге земље панонског басена. Готово сваки вој-
нички поход Аустријанаца из горње Славоније у доњу и у Босну, које су биле 
под Турцима, праћен je исељавањем Срба из турских области у аустријске. 
Тако на пр. Херберштајнов поход на Костајницу 1596. год. и на Слатину 1597. 
Испреплетано je перипетијама, устезањем, бојазнима пресељавање двојице 
српских вођа (Драгула-аге и Вучић-аге) са њиховим људима од Пакраца и Ви-
лике у турској Славонији на аустријско земљиште при крају XVI века (Саоп-
штење Г. Ивића). 
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При тим сеобама je једна црта у рељефу Хрватске имала значајну улогу 
То je планински бедем Ускочких или Жумберачких Планина, Загребачке Горе 
(Слеме) и Калника. Ушавши у Србију и Босну, Турци нису даље на Северу на-
илазили ни на какву знатнију теренску препреку и спуштали су се без већих 
тешкоћа кроз Срем и Славонију. Али се при даљем продирању пред њима дизао 
поменути бедем, чије планине имају правац пружања СИ.-ЈЗ., сасвим друкчији 
орографски правац но остале планине у северном делу Балканскога Полу-
острва и у Славонији. Овде су хрватска властела и аустријски заповедници ор-
ганизовали одбрану, и преко тога планинског бедема Турци у ствари, осим 
упада, нису могли прећи. Око њега има два пролаза: један долином Драве на 
Североистоку од Калника, са Вараждином, организованим војничким цент-
ром, а други долином Саве на Кршко између Загребачке Горе и Ускочких Пла-
нина, са Загребом и са доцније основаним војничким центром Карловцем. Упо-
редо са војничким операцијама, кроз ова два пролаза кретале су се миграције 
становништва из Славоније, и из североисточне Босне, дравском долином у 
Штајерску, а Савом и преко Ускочких Планина у Белу Крањску. 

Са гледишта сеоба je особито интересантан онај део Хрватске од босанске 
границе или управо од Уне па до Купе, са местима Бихаћем, Кладушом, Це-
тинградом, Глином, Петрином, Слуњем, Огулином и Жумберком, чији je 
центар постао Карловац. Обухвата управо и суседне делове Беле Крањске на 
левој страни Купе са Метликом, Чрномељем и Виницом. На Западу не иде 
даље од Капеле и Пљешевице, јер je Лика која иза њих настаје ипак простија у 
метанастазичком погледу. Као што je вараждинска област била крајина према 
Штајерској, тако je ова крајина према Загребу и Крањској био крај љутих бор-
би између Турака и Аустријанаца, почевши нарочито од првих година XVI 
века. Била je кроз векове у опасности од Турака, који су с војскама или само 
с четама продирали и пленили. Допирали су и у јужну или Белу Крањску. Срби, 
који се у поворкама крећу из Босне, Херцеговине, чак из старе Рашке према 
овој граници, или их Турци доводе као чифчије, узму ускакати преко границе у 
Аустрију. С њима су кашто и Ћићи, мешавина између Срба и романизованих 
староседелаца. У целој области има насељених српских ускока, али су од њих 
најпознатији жумберачки ускоци, на самој крањској граници, на југозападној 
страни Ускочких Планина доселили су се најпре 1539.—1535. године од Гла-
моча, Унца и Срба, из западне Босне и суседне Лике, а други пут са горње Це-
тине недалеко од Врлике, 1538. године; поунијаћени су у другој половини XVII 
века.

1
 Многи су се од Срба из ових крајева враћали Турцима, јер код Аустри-

јанаца, услед стицаја разних прилика, не добију ни после више година земље за 
настањивање и за обрађивање. Борили су се не само са Аустријанцима и цро-
тив Турака, веђ не ретко и са Турцима против Аустријанаца. Ретко je и на Бал-
кану области, у којој су досељеници толико патили као овде, јер ниједна област 
није била овако љута и крвава граница. 

У другој периоди, кад су Аустријанци почели продирати преко Саве и Ду-
нава, оживеле су наде на ослобођење код балканских хришћанских народа, на-
рочито код Срба. Године 1689. аустријска војска, у којој je био врло велики 
број српских добровољаца, заузела je Скошве, Призрен, Косово и Пећ. Ста-
новништво ових области латило се оружја и радило je y заједници са Аустри-
јанцима. Ускоро се аустријска војска повукла на другу обалу Саве и Дунава, а 
компромитовани Срби са Косова и из Метохије нису сачекали турску освету 

1 Д-р Алекса Ивић: О првој српској сеоби у Жумберак, Загреб 1920. 

Једни су се разбегли по планинама; највећи број са патријархом Арсенијем 
Чарнојевићем прешао je „преко". Ово je Велика Сеоба коју смо помињали. 
Међу досељеницима je било много варошког становништва, занатлија, тр-
говаца, који су убрзо преплавили вароши у јужној Угарској и допрли до Будим--
Пеште, Ђура и Коморана. 

У току нових ратова, Аустрија je успела да привремено окупира један део 
северне Босне и Србије до Западне Мораве. У почетку ове двадесетогодишње 
окупације (1718.—1739.) знатан се број емиграната, из области које су остале 
под турском управом, иселио у Шумадију; како нису могли да подносе аус-
тријски режим, многи су се вратили у Турску. Аустријанци се повуку. Пећски 
патријарх, који je био компромитован, иселио се са једним делом становниш-
тва и придружио старим српским досељеницима у Срему, Бачкој, Банату итд. 
Око 1766. г. Пећска Патријаршија није више стварно функционисала; Срби у 
Турској изгубили су своју верску организацију и потпали под Цариградску 
Патријаршију. 

Од тога времена ојача активност хајдука којих je највише било у Шумади-
ји, Старом Влаху и у осталим динарским земљама. Они су пристајали уз аус-
тријску војску која je још једанпут, 1788. године, продрла у Србију. Српски су 
устаници допрли до Крушевца, у долину Ибра и Студеницу. После аустријског 
одступања велики број учесника je пребегао у Срем. 

Мшрације збо1 буна. — Крајем XVI века отпочели су Срби да се буне про-
тив турске управе. Ове су буне биле угушиване, и они који су остали у животу, 
морали су бежати у планине. Односи између Срба и Турака били су затегнути, 
и то je узрок новим сеобама, поглавито у Шумадију, у Црну Гору, у млетачку 
Далмацију и у јужнословенске земље у бившој Аустро-Угарској. По планина-
ма старе Рашке намножили су се хајдуци који су допирали и до Скопља. Хај-
дучких чета било je y Шумадији и у динарским планинама, на граници Босне и 
Далмације. 

Око 1594. г. побунили су се скоро у исто време Срби у Банату и око Пећи, 
а 1595. г. нека црногорска и херцеговачка племена. Од значаја je био устанак 
под војводом Грданом у Херцеговини (1597), и после неусцеха су се многи Хер-
цеговци одселили у Боку и Далмацију. Око 1608. године пећски патријарх 
Јован организовао je заверу широких размера, која je обухватила Србе из 
Херцеговине и Црне Горе, из околине Скадра, и неколико племена из северне 
Арбаније. Крајем XVII века отпочеле су буне у Лици, у Црној Гори и Херце-
говини. Позната je буна под Бајом Пивљанином, која je угушена 1685. године. 
Испитивачи „Насеља" Су утврдили сеобе, које су се десиле скоро после сваке 
од ових буна. 

Крџалијске хорде као узрок расељавању. — Крајем XVIII и у почетку XIX 
века формирале су се у европској Турској многобројне крџалијске хорде. Овим 
именом су назване пљачкашке чете. Међу њима су биле најпознатије оне које 
су се скупљале око Али-паше јањинског и Пазван-Оглу видинског. Било je, и 
других, мање познатих. У ове чете су ступали људи разних народности, по-
главито Арбанаси. Без вере и закона, крџалије су живеле на рачун хришћана и 
били су њихови најсуровији угњетачи. Пустошили су села и читаве области, 
нарочито у шопској зони и у централним и пиндским деловима Полуострва. 
Становништво се повлачило пред њима и растурало у свима правцима. Шопи 
између Враце и Видина бежали су у Стару Планину, други су прешли Дунав и 
иселили се у Влашку, Бесарабију и Банат; варош Мускопоље, у јужној Арба-
нији,  напуштена je  због  честих цљачкања, а његово се аромунско станов- 



154 САБРАНА ДЕЛА ЈОВАНА ЦВИЈИВА АНТРОПОГЕОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ БАЛКАНСКОГА ПОЛУОСТРВА 155 

 

ништво распрштало по централним и источним деловима Полуострва, чак 
до Дунава. Године 1798. растурена je и колонија Арбанаса код Трнова у Бу-
гарској. Готово у исто време и из истих разлога иселио се један део станов-
ништва из Његуша, код Солуна. У то време пада и исељавање из Станимаке, 
Рахова, Панађуришта и Копривштице у Бугарској. 

Сеобе услед верских гољења. — Познато je да су папе и маџарски краљеви 
гонили босанске богумиле и обраћали их у католичанство. Кад уђе маџарска 
војска у Босну, богумили се претварају да су уз католичку цркву, али чим се 
католичка војска повуче, богумилски деди, гости и старци узму бунити народ 
против католичке цркве. Кад су папе и католички владари видели да војска не 
помаже, послали су фрањевачки ред да код расколника шири католичку веру. 
Зато су богумили и њихови владари били нарочито против фрањеваца, а ови 
су често морали бежати у Далмацију и Хрватску, заједно са својом паством. 
То су по свој прилици прве сеобе из Босне у ове земље, још од почетка XIV века. 
Избегли фрањевци из Босне подигли су манастир Висовац на реци Крки у Дал-
мацији. Као да су се и православни здруживали с богумилима против „Ла-
тина", нарочито за владе краља Твртка. 

Кад су Турци ушли у Босну, богумили су се у маси исламизирали. Бар У 
прво време, према извештајима фрањеваца, они и њихови припадници били сУ 
највише гоњени. Фрањевци су у вшпе махова бежали „са пуком" у Далмацију, 
дубровачку област и Хрватску. Ипак највише у оне крајеве Далмације, који су 
на Северу од реке Цетине; јер властела с војском била je оставила градове 
(Сињ, Книн, Клис, Нућак, Червину итд.) и једни су пребегли у далматинске 
градове цоред мора, а други у Хрватску; са њима се одсели и народ, те je земља 
остала готово пуста. Изгледа да су исламизирани Бошњаци гонили фрањевце 
и из Далмације, јер су они 1646. год. нред Турцима побегли из Макарске ,,с до-
ста народа" на острво Брач, где су основали села Св. Мартин и Селца. А фра-
њевци из манастира Заострога и Живогошћа, у макарском приморју, пресе-
лише се са триста лородица на острво Хвар.

1
 

Утакмица између фрањевачкихжупа — узрок сеобама. — То je на пр. слу-
чај између висовачке и рамске фрањевачке жупе, између којих су настајале 
борбе и утакмице око тога која ће више „нрипадника" имати у Далмацији, те 
су нарочито кретале и насељавале Бошњаке по Далмацији; и при томе су ка-
што православне обраћали у католичанство. Како je Херцеговина око половинс 
XVII века била добро насељена, бегови позову кметове у Далмацију да им 
земљу обрађују и населе их по Цетини, од Драговића до Задворја. Тада се и 
сељаци од Дувна и Раме населише у Цетини, затим у Огорју и Загори, у фра-
њевачку жупу Змијино. Настане борба између висовачке и рамске жупе којој 
од њих да припадне досељено становништво, пошто je било пореклом из бо-
санских крајева рамске жупе, а насељено у Далмацији у крајеве висовачке жупе. 
Дуго се распра протезала, док je рамски фрањевци не прекинуше тиме што су 
довели из Босне „чудо свијета" у Цетину и горњу Загору, које тиме њима при-
падну. Али ни висовачки фрањевци, у вези са онима из жупа Макарске и Жи-
вогошћа, нису тако напуштали терен. Они крену 1688. год. многе католике од 
Пролошког Језера код Имотскога и населе их око Задворја на Цетини; а 1689. 
год. преселе се у Загору око 3000 душа од Гломача, Ливна, Скопља, Дувна, 
Ракитнога, Дољана. Али око истог доба преселише се са рамским фрањевцима 
око 5000 душа и населише села по Загори. Та je област припадала фрањевач- 

ким жупама, Макарској и Живогошћу, али како je нових досељеника било ви-
ше но старих и староседелаца, то цела област припадне рамској жупи. Кад су 
Млечићи при крају XVII века освојили вргорачку област, нашли су je пусту, и 
тада херцеговачки жупници и неки војвода Бабић „дигоше из Херцеговине 
многе кршћанске обитељи и једне населише око Вргорца а друге се распрс-
каше у Пругову и обадва Дицма, у Нихорићу, Мућу и Јаздовцу". „Редовници 
из Живогошћа доведоше из Мостарског Блата 21 обитељ и наместише у За-
војану". А други фрањевци „дигоше пук из Броћна" и населише у Грабу у Це-
тини, у Мућу и Потрављу. У исто се време око 2000 душа пресели из Босне у 
Потравље, Шатрић, Мућ, Баталић, Дебар и Граб, а један део оде у Котаре и 
насели се у селу Ваћанима.

1
 

Пресељавања као последице ратова за независност. — У току Првог (1804 
—1813.) и Другог Устанка (1813.—1815.), и после ослобођења, моравска Срби-
ја je не само апсорбовала раније устаљене миграционе струје, које су се у њу 
улиле, већ je изазвала и нове сеобе. На први знак Устанка Срби су почели при-
тицати из свих области, из Црне Горе и из Босне и Херцеговине, од Охрида, 
Дебра и Призрена и „из прека". 

Пошто су шумадијски устаници освојили области изван београдског ви-
лајета, настала су исељавања из њих у Србију. Најважнија су она у почетку 
1809. године, која су полазила са две разне тачке: становништво сјеничке и 
новопазарске области и Црне Горе (у ширем смислу) населило се у врло ве-
ликом броју у центру Шумадије (Гружа, Јасеница, Лепеница, Подибар итд.), а 
они из околине Ниша и Прокупља, највише из области Добрича, настанили су 
се поглавито у околини Београда и Гроцке. Кад je 1813. године турска војска 
понова освојила тек ослобођену Србију, велики део становништва пребегао je 
у Срем. 1815. године и доцније већина ових емиграната повратила су се у Ср-
бију, а они који  су остали у Срему настанили су се поглавито дуж Саве. 

Успех шумадијских устаника покренуо je и суседно становништво да им се 
придружи. У току једне угушене буне у околини Ниша, 1841. год., око 10.000 
душа пребегло je y Србију. У Босни и Херцеговини су устаници били стални. 
После угушеног устанка попа Јовице из Дервенте у Босни

2
 настало je исеља-

вање у Славонију. Многобројни емигранти из бањалучке Крајине, не могући 
сносити турски режим, кренули су се за време владе Кнеза Милоша 1835. и 
1836. год. и населили су се нарочито у Лешници, Липници и Лозници, где и 
сада чине крај који се зове Крајишници, затим по селима око Лознице и у Шап-
цу. 1858. године су отцочели устанци у Херцеговини који су се поновили 1861. 
год. под војводом Луком Вукаловићем. 1875. године су устанци узели велике 
размере у околини Пљевља, познати под именом Бабињска Разура. Пошто су 
угушени, настало je јаче исељавање у крајеве око Ужица и Ваљева и у Подриње. 
Око 1875. године плануо je Невесињски Устанак који je био један од узрока 
српско-турском рату 1876. год. У току ове периоде а и доцније, све до 1911. 
год., било je више буна у околини Берана, на територији племена Васојевића; 
и после сваке од њих Васојевићи су се исељавали било у Србију било у Црну 
Гору. 

Свако територијално увећавање Србије, 1833., 1878. и 1912. године, пра-
тиле су миграције: становништво из земаља које су остале под турском уп-
равом напуштало je родни крај и насељавало се поглавито у новоослобођене 
крајеве. 

 

1 Stipan Zlatović (од фрањевачког реда). Franovci države presv. Odkupitelja i hrvatski 
puk u Dalmaciji. Zagreb 1888. c. 417. 

1 Zlatović, у наведеном делу. 
2 Ст. Оганојевић, Историја Срба, с. 313. Београд 1912. 
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Економски узроци 

Економске uoiogoe за стално исељавање. — Ово je главна карактеристика 
сеоба изазваних економским узроцима: исељавање становништва из земаља 
које су привредно слабе у земље које су економски снажне; констатује се, дак-
ле, увек знатна разлика између земље матице, која je осредњих и слабих сред-
става за живот, и земље насељавања, која се редовно одликује већом плод-
ношћу и разноврсним изворима за људски живот. 

У источном делу Полуострва балканџије (становници балканских долина) 
су силазили а и данас слазе на доњо-дунавску плочу и у маричке равнице; али 
су ове миграције биле од мањега значаја, јер није знатна разлика у животним 
изворима између земље матице и земље колонизације. У Грчкој, а нарочито у 
Тесалији, опажа се супротност између земаља матица, планинских области, и 
земаља колонизације, тесалијских басена који апсорбују вишак планинског 
становништва. 

На Балканском Полуострву нигде није већа разлика између земље матице 
и земље колонизације, него што je између карсних области и планинских кра-
јева динарске системе с једне, а Шумадије, северне Босне, Славоније, Срема, 
Баната и Бачке, с друге стране. То je главни узрок што су из Црне Горе, старе 
Рашке и Херцеговине вековима текле миграционе струје према поменутим 
земљама. Ово су дубљи разлози те појаве: 

У карсним пределима има мало зиратне земље, а прираштај je станов-
ништва велики. И у нормалним годинама постоји несразмера између извора 
за живот и броја становништва. Исти je случај и са високим планинским об-
ластима динарске системе. Да би се могао исхранити и одржати један део ста-
новништва карсних и планинских земаља, други се мора исељавати. Постоје, 
дакле, услови за природну и сталну миграцију. 

Док у нижим карсним земљама сеобе постају обичним начином, оне у пла-
нинским динарским областима имају нарочити циклус развијања, који се може 
пратити од турског освајања до данас. У почетку je наступила неприродна 
појава: становништво пространих и плодних котлина и долина ловлачило се 
у динарске, већим делом карсне планине, најнепродуктивније, у којима je жи-
вот најтежи. А под особито повољним климским приликама и под здравим 
патријархалним режимом досељено становништво je врло знатно прирастало. 
И сада се њихове жене по четири пет пута близне, а има их доста које су родиле 
дванаесторо до двадесторо деце. Има стараца који се поново ожене са седам-
десет и осамдесет година, узму младе жене, које роде по три и четири сина. Од 
једног седамдесетогодишњег старца води порекло највећи део племена Ша-
ранаца, на левој страни Таре, у Црној Гори. Услед таквог намножавања по-
стајао je мали дотадашњи атар појединим племенима и групама и настајале 
су љуте борбе, до истребљења, ради проширивања територије за пашу. Била 
се суседна племена, па често и групе и браства у границама истога племена. 
Побеђена племена и групе морале су се исељавати, и то у првим временима не 
на даљину, већ у суседне или ближе области. Али, кад су услед продуженог 
прираштаја на горњи начин заузели готово све динарске планине, ипак им je 
као сточарима постало тесно. И у тим доцнијим временима, изгледа тек од 
17. века, динарски планинди су се у масама почели исељавати у удаљене ниске 
крајеве, плодне, разноврсних средстава за живот, са разноврсним олакшицама 
за рад и живљење. 

И те доцније мирне сеобе показују извесан циклус. Свакој јачој миграцији 
претходио je такав прираштај становништва који се свршавао пренасељеношћу 
планине; средства за живот у атару једнога племена постајала су недовољна. 

Поједине породице одлазе из села и пењу се из долина на планине и висоравни; 
ту су имале катуне које претварају у села; упоредо с тим пењу се катуни и зона 
сточарских кретања; постају нови катуни на већим висинама. Том кретању на 
више постављена je природна граница, и оно се мора зауставити. За то време 
се врши исељавање. Кад се становништво исељавањем разреди, дешавало се 
каткад да се они са висина враћају у ниже земљиште. Затим се горњи процес 
понавља. 

Климска колебања као узрок сеоба. — Док je овако у нормалним годинама, 
услови за исељавање се појачавају услед климских колебања, када настунају 
неродне године. Као што je познато, услед климских колебања смењују се се-
рије влажних и хладних година са серијама сувих и топлих. 

Нигде сушне године нису тако неродне као у карсним областима динарске 
системе. Кише не учине земљу онолико влажном као у другим крајевима, јер 
вода брзо отиче у дубине кроз пукотине и подземне канале. Реке, где их 
има, пресуше а и многи извори се преко лета одрже поглавито у нивоу 
мора или под морем. Због тога не може бити ни наводњавања, јер би ради 
тога требало дизати воду на велику висину. Вегетација се осуши и сагори. 
Нема ни воде ни паше, остану и без зимске пиће за стоку. Карсне земље као 
Црна Гора, већи део Херцеговине, западна Босна, Далмација, тршћанска око-
лина и већи део Истре осете, дакле, неродну годину много већим размерама 
него друге балканске области. Ако наступи серија сушних година, онда се 
дакле због глади мора исељавати огроман број становништва. 

Кад наступи серија хладних година, она се осети нарочито у високим об-
ластима по томе, што je скраћено време у коме усеви сазревају. Оно je и иначе 
једва довољно и треба незнатно снижена температура, па да се скрати испод 
потребног минимума и да наступи оскудица или глад. У целој високој динар-
ској системи, нарочито од Велебита до Проклетија, зна се за сеобе, које су биле 
проузроковане изванредном зимом. Кад не могну ни о Ђурђева-дне поорати, 
јер падне снег, онда „баце рало па се селе". Даље, кад je дуга зима, не стигне 
им сена да исхране стоку, и онда беже заједно са стоком. 

Ипак, и ако су ове миграције одређене економским узроцима, и на њих 
често утичу морални или психолошки мотиви. То je добро исказано овом на-
родном причом: орао неки стари Жупљанин из Никшићске Жупе, а снаја му 
донесе ручак, и гледала je са сузама док je ручао; на његово питање, одговори 
му да зато плаче, што je то све хране што су имали, а за њу и за децу 
није ништа остало. На то старац испрегне волове из плуга, оба закоље и при-
реди гозбу својој породици и селу, па се са својима дигне у Србију. 

Понос и осетљивост су у динарској области врло важан подстрек за исе-
љавање. Док би многи људи других крајева трпели невољу и навикли се на 
беду, овај поносити и осетљиви динарски планинац то не лодноси. Да се њег-
ови тако пате, а он да није у стању помоћи им! И да други, који су у бољем по-
ложају, знају и виде како се он и његови муче, и да га сажаљевају! Може му се 
услед беде и лоза угасити! Ако не може отети од Турчина, излажући своју 
главу, он ће побећи у бели свет. 

Кад су године толико омањивале да није било могућно донети довољно 
хране из привредно снажних области, онда су се становници карсних и пла-
нинских предела у маси исељавали. Тако je године 1774. била велика глад у 
Далмацији; зато се народ занија, и подиже се око 1000 породица и одсели, неке 
у Босну а неке у Срем и даље по Маџарској. Герасим Зелић, путујући по Срему, 
после неколико година, налазио je Далматинце у Митровици, Голубинцима, 
Сурдуку, Петринцима и близу Карловаца. Због глади се око 1890. год. одсе- 
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лило у Србију на хиљаде душа из Црне Горе. У то време je велики број Хер-
цеговаца напустио своју земљу из истих узрока. У северној Арбанији, северно 
од реке Маће, у планинској области Миридита и Малисора, која и у најбољим 
годинама не може својим жетвама исхранити становништво, често ce y рано 
пролеће сретају изгладнели људи и жене који силазе у Метохију, у Забојану и 
и Задрим. Зато су из ових области стално полазиле метанастазичке струје у 
поменуте крајеве и косовску котлину, а неродне године су их само ојачале.  

Неродне године и глад услед суше наступају и у области чије je тле састав-
љено од песка, шљунка, и пропустљивог пешчара, као у Тиквешу у јужној Ма-
кедонији; видео сам 1900. год. овде, на левој страни Вардара, напуштена и го-
тово у развалине претворена турска села; због суше која je владала претход-
них година, наступила je глад и Турци су се одселили у егејско приморје и у 
Малу Азију. 

У динарским су областима, нарочито у Црној Гори и Херцеговини, не-
знатнији узрок сеоба била турска насиља него у другим крајевима, јер су им 
враћали и не зна се ко je коме више досађивао. Ово je y толико утицало на исе-
љавање што je изазивало несигурност личности и имовине и спречавало те-
ковину. Много су важнији горе изложени економски узроци. 

Покретљивост каткад помаже нека специјална психичка црта; на пр.: ста-
новништво ниске Херцеговине (у близини Дубровника) јако цени угодност и 
богатство, и тежећи за тим, лакше се решава на сеобу. 

Етапне мшрације. — Старинци и најстарији досељеници у етапној земљи, 
на пр. у Старом Влаху, осећали су се стешњени новим досељеницима, јер су се 
сви бавили сточарством, мање земљорадњом, и биле су им потребне велике 
просторије. Та трвења су изражена у великом броју народних анегдота. После 
дужег или краћег боравка, досељеници су се понова кретали и често су собом 
повукли и један део већ стабилизованог становништва. Они су се настањивали 
у високој Шумадији. Старинци и стари досељеници Шумадије, каткад и доро-
дице ових нових досељеника, силазили су још ниже, у ниску Шумадију, и у моч-
арну моравску долину где су искрчили лугове и стално се настанили. Тако 
су основана најмлађа села у Шумадији. На овај су начин вршене сукцесивне 
сеобе или мшрације у етапама, почев од највиших динарских области па све 
до моравске равнице; оне су се могле настављати без препреке, пошто су до-
сељеници могли бесплатно заузимати (махом претходно крчити) земљиште 
које није ником припадал©. И у појединим областима има етапних миграција, 
које остају у границама области.

1
 

Економски узроци у вези с друшм. Као што je поменуто, борбе између пле-
мена и случајеви кад je једно племе истисло друго или му заузело велики део 
земље, изазивали су сеобе; јер потиснутом племену остаје мање паше за стоку и 
мање земље за обрађивање. Кад се буде обратила пажња, видеће се да су ови 
случајеви много чешћи него што данас знамо. Тако су Дробњаци истисли, по-
сле дужих борби, старо племе Криче или Кричкове са Језера испод Дурмито-
ра, и ови су се преселили на десну обалу Таре у област која се сада зове Кри-
чак; Бањани су се издизали на планину око Дурмитора, где се и сад један крај 
зове Бањанско Катуниште, а истиснули их одатле Пивљани и Дробњаци. Ник-
шићско Поље су од XV века насељавала поглавито два братства Угреновићи 
и Риђани, а Никшићску Жупу потомци старога војводе Никше и други. Ови 
су се јако намножавали и заузели и источни део Никшићског Поља, потиснувши 
нарочито Угреновиће. Од тога времена почиње исељавање Угреновића и Ри- 

ђана, ојачано од XVII века, од како су се Турци населили у Никшић. Пред ос-
лобођењем Никшића (1878.) поменута два братства су се била скоро сасвим 
раселила: особито на Гласинац у Босни, у Херцеговину, у западну Србију. 
Сада je y Никшићском Пољу већином ново становништво, досељено из 
Катунске Нахије (саошптење Г. П. Шобајиђа). На исти су начин из Бјелопав-
лића истерана делимице или цела стара длемена Матаруге и Лужани, из Пи-
пера Мугоши, Букумире и Лужани,! из Цеклина Бјелице

2
 итд. 

Ако je висока планинска област била поред каквог важнијег пута, онда су 
се у њој смењивале периоде досељавања и намножавања становништва са не-
риодама расељавања, при којима je ретко ко у области остао. Такав je на пр. 
бивао случај са крајем Голијом на Северу од теснаца Дуге у Црној Гори, кроз 
који je у турско време водио стратегијски важан пут од Никшића за Гацко. То je 
пространа област паша, од којих се склањало околно становништво због бли-
зине пута, јер су њиме пролазиле војске и силни никшићски Турци. Чим су на-
стајале периоде у којима су Турци били мање активни, у њој су се насељавали 
ускоци и хајдуци; осиле ли се Турци, они се расељавају. У неколико je таква 
била цела област на домаку Цариградског Друма. 

Кметски режим. — Услед овог режима свет се на два начина сељакао и пре-
мештао. Освојивши нове земље из којих je велики део становништва побегао, 
турски бегови су доводили кметове из раније завојеваних области, да би им 
имао ко обрађивати земљу и вршити друге службе. Зна се да су Турци довели 
многе хришћанске кметове из Босне и Херцеговине у Славонију, Лику, Дал-
мацију итд. На тај се начин одселило становништво далеко од своје матице. 
Чифчије су се исељавале у удаљене земље и услед још једног доцније насталог 
узрока. Почетком XIX века, после ослобођења Србије, кметови из области са 
строгим феудалним режимом, највише из слива Вардара и Јужне Мораве, са-
знавши да ce y Србији може имати слободне земље и слободно живети, почели 
су се исељавати у долину Мораве и њених притока. Такве чифчијске сеобе раз-
виле су се доцније према Бугарској кад je ослобођена. Услед ових миграција у 
земљама матицама су опали привредни приходи иа многим беговским има-
њима а нека су и запуштена. 

Други je начин премештања био овај. Кметови су напуштали једнога да би 
отишли другом бегу; селили су се из једне у другу област да би нашли боље ус-
лове за живот. Тако су се развиле многобројне унутрашње мшрације које ка-
што нису прелазиле границе вилајета. Мада je ових сеоба било у свима вила-
јетима, ипак су оне биле најмногобројније у земљама доњо-дунавске плоче, у 
сливу Марице и у области Јужне Мораве и Вардара, где je феудални режим био 
највише укорењен и најсуровији. 

Периодске или сезонске сеобе. — Многи сточари иду за пашом у удаљене 
области; из многих крајева Балканског Полуострва креће се становништво 
ради зараде у друге крајеве или изван Полуострва; многи приморски Далма-
тинци и са острва најимају се на дуже или краће време као бродари на страним 
лађама. При томе се дешава да се настањују у земљама зараде. Има сталних 
сеоба које су због тога произашле. Оне су тако многобројне да би их вредело 
нарочито проучавати. 

Као да су од периодских миграција најстарија сточарска сезонска кретања, 
било зими у жупне крајеве, било лети у планине. Долазећи више пута, сточари 

 

 Јевто Дедијер. Херцеговина. Насеља књига 
VI. 

1 Ј. Ердељановић. Постанак племена Пипера. Етнографски Зборник књ. 17. 
2 Авдрија Јовичић. Ријечка Нахија. Насеља. Књига VII. 
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се навикну на своје летње планине, и у њима се стално настане; тако су се из 
летњих станова Аромуна и Мијака развила многа стална села. Исто тако су се 
многи Малисори и Миридити, слазећи сваке зиме у жупно скадарско и ул-
цињско приморје, тамо стално настанили. Осим оваквог пресељавања, при 
коме се оснивају нова села, још су се чешће поједини сточари насељавали у об-
ласти зимовања. Чим се њих неколико у извесном крају населе, они повуку и 
своје саплеменике. Таквих случајева има много код динарских сточара, наро-
чито оних са племенском организацијом, и они су се из Црне Горе, високе Хер-
цеговине, Плава, Гусиња, насељавали у Шумадији и северној Босни. 

Врло су разноврсне сезонске сеобе ради зараде, и оне се могу обележити 
народним терминима као печалба и арштовање. Од вајкада су ради зараде 
ишли у друге земље мајстори нарочитих, у извесним крајевима, јако тражених 
заната. Познате су сезонске миграције каменорезаца или клесача камена из Боке, 
који су радили на Немањићским задужбинама, зидари из Хума у ниској Хер-
цеговини, затим на пр. каменоресци са острва Хвара, који су као клесачи ка-
мена учествовали у грађењу многих цркава и зграда на јадранским острвима 
и коцну. Сада долазе каменоресци из хрватског и кварнерског приморја у мно-
ге крајеве Србије и Босне. У ту врсту спада и зидарство Мијака и Рекалија, за-
тим ћерамиџије од Ниша и Врања, цигљари из Хрватске и Славоније, који раде 
по Србији и у Војводини. Од њих су заостали многобројни појединачни насе-
љеници у области зараде. 

Предео Осат код Сребренице у Босни типски je пример за исељавање ус-
лед печалбе. Ради зараде су ишли најпре до подринским, ваљевским и ужичким 
крајевима и градили куће, познате брвнаре, а доцније и зидане куће. Допрли су 
и у Шумадију, све до Мораве; није ми познато да су прелазили и Мораву, а 
ако, то je морало бити сасвим изузетно. Поједине групе Осаћани су долазиле 
из године у годину у нарочити крај, село и варош, сродили су се и спријате-
љили с мештанима пре још него што су се населили. А постепено и поједи-
начно, и нечујно, они су се у тој мери населили у лодринским и ваљевским кра-
јевима, да осаћанских породица има сада тамо више стотина. 

Изгледа да je мање старо иечалбарство земљорадника, и развило се нај-
пре код чифчија и код становништва привредно сиромашних крајева, нарочито 
од почетка XIX века. Познато je печалбарство чифчија из целог вардарског 
слива, особито из дебарске околине, који су ишли у Србију и Бугарску. Из 
целе источне Србије, највише из Лужнице, иду сељаци за време пољских ра-
дова у Румунију, особито за време жетве, па се опет враћају; услед тога го-
тово по свима варошима Румуније има досељеника из источне и јужне Србије, 
доста из Лесковца. Шопова из Бугарске и Србије, нарочито из трнске околине, 
у ранијим су временима долазили у великом броју у смедеревску и крагује-
вачку Јасеницу, и јамачно услед тога у њој има доста насељених шопских по-
родица. Познати су ужички аргати, који за време жетве силазе у подринске и 
ваљевске крајеве и Шумадију на рад, и многи су се тамо настанили, нарочито 
призећивањем. 

Баштовани из трновског краја у Бугарској долазили су с пролећа и оста-
јали до позне јесени до Србији и Војводини, док нису последњих деценија за-
мењени домаћим радницима; тако су се многи по поменутим областима на-
селили. Ови баштовани су ишли ради зараде и по Аустрији, Немачкој и до 
Меца у Француској, онако као што данас иду Кочевљани из Крањске или лро-
давци старих предмета из западне Босне и од Имотског у Далмацији. 

За време једрењача Далматинци су били у маси бродари. Ступали су и у 
службу разних држава, а доцније, кад се развило парно бродарство, чак и на 

ратне лађе. Услед тога су се населили по многим медитеранским земљама и 
око Црног Мора, највише у Одеси. На исти начин су се насељавали и грчки 
бродари не само по европској, афричкој и азијској обали Средоземног Мора, 
већ и изван њега. 

Кад се сумирају сви резултати ових периодских или сезонских миграција 
из њих следују знатни метанастазички докрети. 

У миграције дроузроковане економским узроцима сдада и дридолажење 
становништва у трговачке и индустријске, рударске и жељезничке центре; 
тако и у нове варошице које се оснивају или, већ развијене, указом лроглаша-
вају варошицама. Задажа се и судротна дојава: становништво надушта околину 
жељезничких дутева због доскулљивања земље и одлази у друге области. 

Случајни узроци. — Други узроци, који су ређи и од мањег значаја, не мо-
гу се убрајати у лретходне груде. У динарским и моравско-вардарским облас-
тима крвна освета била je узрок исељавању лојединаца и дородичних група. 
Иза једног убиства ређају се друга, и зато убица и његова породица напусте 
завичај да би избегли крвну освету; они рођаци, који су по обичају одговорни, 
такође се исељавају. Насељавали су се по правилу далеко од завичаја, мењајући 
славу, каткад и презиме да их не би познали. 

Често се у народним традицијама помиње да je y ранијим временима, из-
гледа највише у 16 и 17 веку, становништво целих крајева било јако разређено 
услед куге. Осим тога, људи су бежали из таквих крајева у планине. На зем-
љишта, пуста услед помора, насељавало се доцније ново становништво. Често 
су се због куге поједина села лремештала са једнога места на друго. 

Кашто су чак и сујеверице изазивале сеобе. Велике су задруге напуштале 
своја имања због тога што су њихови укућани чули додземну тутњаву и разне 
гласове и веровали да су видели зле духове; то сматрају за ,,нечиста" места. 
Повода за такве празноверице има нарочито у карсним областима. Има дри-
мера да су се за време Турака села исељавала због оваквог случаја: десило се 
да je орао кружећи над колом (ором) у ком je младеж играла, испустио комад 
меса; ово се сматрало као рђав знак који je предсказивао несрећу или докољ. 

Један проматрач je забележио да je и сувише добра вода била узрок расе-
љавању.

1
 

1 П. Мркоњић. Насеља I, с. 278: била je, веле, неберићетна; штогод би зарадили, то 
би појели. 
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ТРЕЋА ГЛАВА 

ПОСЛЕДИЦЕ МИГРАЦИЈА  

Узроци и начини мењања исељеника. — Прилтођивање новој ieoipacßcttoj средини. — Избор 
места. — Начин груписања досељеничких породица. — Преношење географских и топо-
графских имена. — Социјално и етничко прилагођивање. — Способност прилагођивања разних 
досељеничких група. — Етнобиолошки процеси. — Асимилицаја романизованог стаиовништва. 
— Формирање нових група, варијетета и типова. — Метанастазичке групе у Србији. — Смена 
становништва и етнички процеси у Далмацији. — Промена вере и народности при сеоби. 
— Опште етничке и социјалне последице сеоба. 

Из претходног излагања излази да су метанастазичка кретања била раз-
новрснија и интензивнија међу Југословенима западних и централних области 
него међу Бугарима. Међу црвима Срби су се упуштали у много знатније мета-
настазичке покрете него Хрвати и Словенци; пуна je перипетија она одисеја 
српскога народа, која, отпочела првих дана турске владавине, још није завр-
шена. Она се продужила пред нашим очима у току последњих ратова. Због 
тога се у српском народу могу најбоље проучити доследице пресађивања ста-
новништва из једне области у другу. То je задатак ове главе. 

Узроци и начин мерења исељеника. — Познато je да се брже и дубље 
мењају људи који се крећу и путују и који мењају место становања, него не-
покретни или седећиви. А српски народ, узнемирен и незадовољан, селио се 
скоро непрекидно у току носледњих пет векова. Знатне су се и различне про-
мене морале извршити на исељеницима разних метанастазичких струја. Како 
су се вршиле те промене и какве су оне? 

1. Извесно je да треба напор, већа сума енергије, нека дубља уверења или 
неке јаке тежње, да људи оставе своју постојбину, кућу ,њиву и рукосаде и да се 
одселе у удаљену област. Треба смелости да се сусретну нове прилике, које 
исељеници морају или мењати или им се прилагођивати; долазе у контакт са 
друкчијим начином живота и другим цивилизацијама. У тој људској маси, 
која лута и тумара, мора бити неукротљиве тежње за новим и бољим живот- 
ним нриликама. Има нешто унутра, у њима самим, што их мења и тера; у исе- 
љенику je већ пре сеобе јако измењен онај унутрашњи орган који ствара и оба- 
ра. У тренутку када je зрео за сеобу, он je већ зрео и за еволуцију. 

2. А колико се он тако зрео за еволуцију промени кад почне пролазити 
кроз непознате крајеве, често с опасношћу, и настани се да живи под новим при- 
родним, економским и друштвеним приликама! Народ који се сели упозна 
многе ствари, које се живота тичу, више и боље него што би их проучио путник 
који путује ради своје инструкције. Јер сељак се сели са женом и децом, тера 
стоку, носи све што се може понети. Непрекидно je y контакту са становништ- 
вом на које наилази и с његовим начином живота; то путовање je често низ 
невоља, и исељеник добро осети и милосрђе и љубав и окорелост и мржњу. 
Кад прелази границе провинција и држава он их дубље позна и свој суд о др- 
жавама обично искаже једном двема лапидарним реченицама, које су екстракт 
искуства. Различно га дочекају у земљама колонизације, али му нигде није 
лако: има да створи све што му треба за живот; у Србији су могли слободно 

заузимати земљу, али шумовиту КОЈУ су морали крчити; осим тога их je држава 
помагала и ослобађала на дуже време порезе. Досељеницима се много теже 
било одржати у земљама бивше Аустрије и у млетачкој Далмацији. Морали 
су кашто по три четири године живети у земуницама и у колибама од бусења 
и грања, по шумама, док су успели да добију земље за стално становање; они 
што су се насељавали у Жумберку морали су тако живети и потуцати се скоро 
једанаест година; често су у прво време трпели глад, јер се тешко долазило до 
хране. Насељавани су истина по пустим земљама, али се редовно, пошто их 
обраде, јављају власници, властела и католичка црква, и траже десетину и ро-
бот. Они се противе, настају дуге препирке, кашто и борбе између досељеника 
и старинаца, и војнички заповедници и аустријски двор били су на страни до-
сељеника, јер су им били потребни као војници за заштиту границе. Колико 
им je требало времена док набаве оруђа за обрађивање земље и за грађење 
кућа и стаја! А економска и верска борба за све то време и доцније скоро није 
престајала. Тај народ, што се у масама селио као луталица и потукач, бегао из 
беде и тражио слободу и често нагазио на нову борбу, морао je бити друкчији 
од мирних етничких средина у које je дошао. Осим тога, досељеници су се че-
сто настањивали међу становништвом разноврсног порекла, разних особина. 
Колико такав досељеник научи о људима и стварима и колике се промене на 
њему изврше! 

Те промене се могу у главном поделити на три групе: прилтођивање новим 
природним или географским приликама, етничко и социјално прилагођивање и 
промене које настају услед етнобиолошких процеса. Ове се трансформације не 
дешавају просто или одвојено једна од друге, већ се на различне начине ком-
бинују. 

Ниједна се од ових врста прилагођивања не изврши без претходног снаж-
ног отпора. Досељеници мењају чак и географску средину, у којој се настане: 
често дају нову номенклатуру и друкчије употребљују изворе за живот, које 
нрирода пружа, још више етнички и социјално мењају затечено становништво. 
А услед тога и мешовитих бракова и укрштања, стварају се нове етничке и пси-
хичке групе, у многоме друкчије и од досељеника и од старинаца. 

Прилтођивање новој географској средини. — Али на крају крајева се и 
најупорнији прилагоде новим природним приликама. Та су прилагођивања 
морала кашто бити врло знатна. 

У Шумадији највећи број досељеника чине сточари са црногорских Брда, 
особито са висоравни око Дурмитора и од Пиве, затим од Пештери и Сјенице. 
Они су сишли са висоравни од 1000—1500 м. висине у ниско шумадијско зем-
љиште од 120—400 м. висине, чак и у још ниже и мочарне равнице главне и 
и западне Мораве и Колубаре. Дошли су под друкчији атмосферски дритисак 
и под друкчије климске прилике. Били су искључно сточари, а морали су се у 
Шумадији навикавати на земљорадњу, гајење свиња, шљиварство итд. Про-
менили су храну, стан и ношњу. Имали су да се навикну на земљу у којој су 
комуникације, трговина и спољне везе биле друкчије од оних у њиховој земљи 
матици. 

Природно je што прилагођивање ових планинских сточара није ишло ни 
брзо ни лако. То се добро види из примера о насељавању Црногораца у Пе-
трову Селу на Мирочу (крајински округ у Србији), који ћемо описати по др-
жавним актима од 1847.—1869. год. 

Ошпте je расцоложење свих попечитељстава, Државног Савета и Књаза 
да их приме и олакшају им насељавање и живот. Давано сваком по цванцик на 
издржавање и по дукат од главе на пут од Београда у унутрашњост; даље 1000 
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гроша за пар волова, 300 гроша за кућу и још нешто за најпотребније алатке. 
За три године од досељења ослобођени су порезе. Неким од Црногораца су 
дате плодне земље у дунавском Кључу, али их они остављају, јер се не могу на-
вићи на земљорадњу; једнима волови полиншу, јер не умеју да их негују, други 
их продају па купе козе и овце. Неће да живе у дунавском Кључу код Кладова, 
траже планинско земљиште, јер су они, веле, сточари, Премештају их са новим 
досељеницима у Петрово Село на Мирочу, нарочито 1854. год. И овде им иде 
рђаво, јер се уз сточарство треба бавити и земљорадњом, а они и после 15 го-
дина, 1869. год., не могу да плате порезу и опрашта им се. „У лености живе и 
земљорадничке радове не предузимају, отечество наше не може у њима до-
бити земљоделце", кажу званични извештаји. У акту окружја крајинског од 
1866. год. (где се такође тражи да се ослободе порезе) каже се: „Црногорци, 
који и онако тешко могу да се одвикну својих брђанских погледа на свет и на 
ствари, лишени куће и кућишта, могу правити разне неприлике власти и на-
роду. Осим тога, с једне стране ратоборни, а нимало газдински дух, у коме су 
ови Црногорци не својом кривицом већ тако рећи судбином народа српског 
израсли, а с друге стране дивљина предела у коме данас живе, удаљеност Пе-
трова Села од већих друмова и вароши.. . напослетку с вишег једног држав-
ног гледишта, не може бити у општем интересу државном да се ради наплате 
дорезе разоравају читаве општине". Видећемо доцније да су се не само на-
викли на земљорадњу, већ су сада највредније земљорадничко становниш-
тво тога краја. 

Лакше je ишло прилагођивање на нове географске прилике онда, кад 
се динарско планинско становиштво претходно задржало у етапним земља-
ма, у Старом Влаху и у високој Шумадији, где су природне прилике сли-
чне онима у њиховој земљи матици. Навикли се на географске прилике у 
неколико друкчије; почели се бавити земљорадњом. По правилу je тек друга, 
у многоме, прилагођена генерација слазила у ниска добрђа и равнице Шумадије. 

Са великим људским жртвама вршило се насељавање Малисора, Мири-
дита и Црногораца у мочарном јадранском приморју од Улциња преко Ска-
дра до Љеша. У делу La Peninsule Balkanique дредстављен je карактер овога 
приморја, које у јесен огрезне у воду, и изнад поцлављене равни дижу се поје-
дини гребени и гредице као острва. Такво стање траје до у пролеће. Кад ар-
банашки планинци сиђу и населе се у оваком приморју, савладају их болести 
и настаје помор, тако да су „истражене" породице и цела братства. Много je 
људства ово приморје дрогутало, док су се напослетку неки аклиматизирали. 
Ипак су стална насеља сасвим ретка. По приморју се наилази поглавито на 
зимске мандре и куће Малисора и Миридита, који се већ од пролећа пењу са 
стоком у планине. Лети je ово приморје скоро пусто, ретко се виде стока и љу-
ди, али се свуда наилази на трагове зимског борављења сточара. Виде се рас-
турени и један од другога удаљени малисорски станови, око којих су дворишта 
ограђена сувомеђинама. Ближе Бојани има већ расејаних кућа, од тесаног ка-
мена, ћерамидом покривених, али и оне су само зимски станови. Око њих су 
торови, кошеви за жито и воћњаци. Сви су били широм отворени, мада je y 
њима остало по нешто од кућњег посуђа. По свему се види да се већина ста-
новништва не може да прилагоди нездравим приликама мочарнога приморја 
и бежи преко лета у дланине. Превлађује непотпуно насељавање. 

Избор места. — У Србији су досељеници у већини случајева могли сами 
бирати не само област, већ и село и врсту земљишта које им се допада. Прет-
постављали су рељеф који бар неким цртама потсећа на њихов родни крај. 
Тако на пр. у ваљевским и подринским крајевима има мало карста, и то спо- 

радично, и на њему су по правилу насељени досељенци из карсних динарских 
области. У карсту села Тршића и Корените, у Јадру близу Лознице, населили 
су се Дробњаци са карсне површи Језера под Дурмитором и од Бијелога Поља 
у Херцеговини. И мада у овом планинском карсту има извора и потока, до-
сељеници су, по обичају донетом из завичаја, запушавали пукотине по дну 
ретких вртача и претварали их у мала језера, која служе за појење стоке, прање 
рубља и мочење кудеље. Исти je такав случај са досељеницима на Црне Горе, 
Херцеговине и Далмације, који су се населили у лелићском карсту јужно од 
Ваљева. Дуго се опиру новим приликама, и кашто праве куће по херцеговач-
ком и црногорском начину које у Србији чудно изгледају. Тако у Косјерићу 
и Кремнима у ужичком округу изненаде куће херцеговачког типа, у чијем je 
доњем спрату магаза, а пренели су их црногорски досељеници. У Лозници на 
Дрини има две куће, целе зидане од тесаног камена, једна на два спрата, а обе 
ограђене високим каменим зидом, као куће у ниској Херцеговини и Далмацији. 
Зидали су их досељени Херцеговци, један из Дробњака, а други из Шума 
(између Требиња и Дубровника), и овај je осим тога на своме имању гајио си-
јерак и воду једнога извора одводио у зачепљену вртачу, а ту су његови мочили 
кудељу; то je сасвим непотребно у Лозници где на све стране има извора и те-
куће воде. Извесне сточарске зграде као савардак и кућер, нарочито каракте-
ристичне за сточаре око Дурмитора и око Сјенице, распрострањене су у Србији 
у главноме донде, докле допиру досељеници из поменутих сточарских кра-
јева. У Кривом Виру, под Ртњем у источној Србији, има доста досељених Сје-
ничана. Они су изабрали ово село где Црна Река извире из пећине, а изнад 
њеног извора je пространа карсна висораван, богињава од вртача, и то их јако 
опомиње на њихову земљу матицу. Они су пренели у Криви Вир познате сје-
ничке овце, и од њих се овде развила, под особито повољним земљишним при-
ликама, вуном најбоља пасмина оваца у Србији. 

Досељеници са Косова и из Метохије избегавали су отворене шумадијске 
површи и насељавали се поглавито по котлинама источне и јужне Србије. Око 
Лебана и Куршумлије у јужној Србији, где станују заједно са црногорским до-
сељеницима, ови из Косова и Метохије по правилу заузимају дна и стране до-
лина, док су се Црногорци населили на вишим местима. 

Исто je тако од интереса да се оно динарско становништво, које je прешло 
Саву и Дунав, није насељавало по понанској равници, већ по планинској и бре-
жуљкастој Славонији, по бреговитом делу Барање, између речице Карашице 
и Печуја, затим по оном валовитом делу Бачке између Сомбора, Суботице и 
Баје, који je састављен од дуна живога песка; то je крај погодан за винограде 
и овде превлађују досељеници од Мостар и из Далмације. Равнице у Срему, 
Банату и Бачкој заузело je поглавито становништво пореклом с Косова и Ме-
тохије и из северних крајева Србије, којима равнице нису сасвим стране. Ипак 
се зна да je прва генерација патила од болести и тек су се доцније потпуно при-
лагодили. Међутим, Личани који су се по овим равницама овде онде настањи-
вали, само су се по изузетку одржали, јер их „ваздух гуши, а болештине де-
сеткују". 

Турско становништво, које се слободно насељавало на Балканском Полу-
острву, поглавито заузима области са степском климом или њој сличне. Арба-
наси избегавају суве и голе пределе поред Вардара и иду на Север, у котлине 
покривене зеленилом (тетовска, метохијска и косовска). Напуштајући Епир и 
западну Македонију, Аромуни најрадије иду у вароши Балканског Полуострва 
или у планинске области, где подижу села на великим висинама, са збијеним 
кућама, истога типа као у њиховом завичају. 
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Начин груписања досељеничких иородица. — Често je случај да су се нај-
старије породице у селу настаниле око трагова старог насеља. Јер основни ус-
лови живота се у селима нису знатно мењали: погодбе за сточарством и зем-
љорадњу; било je једино прелаза од сточарског земљорадничком начину жи-
вота, али у Србији, и сточари су се бавили у већој или мањој мери и земљо-
радњом. Кад се, дакле, услови живота нису знатно променили, онда се нај-
старије породице налазе у близини старих насеља, јер су већ становници тога 
доба бирали најбоље положаје и најплодније земље за насељавање. Око тих 
најстаријих породица насељавају се досељеници новијега времена, заузимајући 
мање згодне положаје; најмлађим досељеницима остаје онај део у коме су не-
повољније привредне прилике. Услед оваквог настањивања породица, на за-
себним положајима, и даље једна од друге, оне у селима расутога типа дуже 
задрже своје особености но у селима збијенога типа. 

Преношење топографских и географских гшена. — Исељеници носе, као пуж 
кућицу, имена свога села, краја, потока, планине, кашто и целог предела, и 
по њима називају исте предмете у новој области, где су се населили. 

Много им je лакше то извршити кад су нови крајеви ненасељени или слабо 
насељени. 

Много им je теже лренети имена великих географских објеката, као пла-
нина, већих река, целе области, јер они у земљи колонизације увек имају своја 
имена, на далеко знана. Али има случајева да се и та имена промене услед на-
сељавања досељеника.

1
 

Често не могу ни селу дати име свога села у матици, јер оно већ има своје 
име, и у њему je већи или мањи број старинаца или старих досељеника, који не 
дају да се промени име њиховог села. Зна се колико су се сељаци противили 
властима кад су мењале имена њихових села, па ма она била мало звучна па 
чак и погрдна, и како се то тешко и махом тек после дугог времена, примило; 
и после 50—60 г. сељаци знају старо име свога села, и међу собом му дају пре-
вагу над новим. 

Међутим су ново-основаним селима досељеници по правилу давали име 
свога села у матици. 

То je још чешће случај са крајевима или малама, којима су давана имена 
матичних села или њихових крајева, или име досељене породице, често и у оном 
случају, кад су се досељеници населили у селу, које je постојало и чије име нису 
могли мењати. Највише се нова имена из матице дају потоцима, речицама, 
мањим брдима, појединим деловима зиратнога земљишта. 

И на оваквим картама какве су, на којима нису забележена (или врло рет-
ко) имена крајева и топографски детаљи, и још боље приликом путовања, за-
пазио сам да се иста имена пружају као поворке из Црне Горе, Херцеговине, а 
нарочито из сјеничког и новопазарског краја до у ниску Шумадију; те поворке 
имена означавају правце миграција и пределе где су се населили Сјеничани и 
Новопазарци. 

Врло je интересантан овај случај. У Боки има село Клинци, а исто тако и 
близу Ваљева. Љ. Павловић je утврдио да je један део ваљевских Клинаца по-
стао насељавањем неких породица из бокељских Клинаца; и у бокељским  

Клинцима и у овом делу ваљевских Клинаца потпуно су иста имена за крајеве 
села, брда и речице.

1
 

У областима племенског живота географска имена су мењана и на један 
други начин. Кад неко браство врло јако прирасте, онда оно, ширећи се, на-
метне име свога села или своје властито име целом пределу. Услед тога се у 
тим крајевима види замењивање једних географских и топографских имена 
другим, почевши од сачуваних или у неколико посрбљених имена романизо-
ваног становништва, па до имена које су дала племена и братства по послед-
њем, кашто рецентном ширењу. 

Стара географска номенклатура се најбоље одржала у областима ста-
новништва које се није кретало. Тако je доказано да многа села муслиманских 
крајева Босне и Херцеговине имају имена српске властеле из Средњега Века, 
оне властеле која се у споменицима помињу, а у тим су крајевима имала своја 
добра; кашто су се средњевековна властела називала по својим добрима, и та 
имена, у исто време имена добара и властеле, до данас су се очувала.

2
 

Социјално и етничко прилтођивање. — Досељеници се по правилу прила-
лагођавају начинима и обичајима старинаца или врло старих досељеника, који 
су се већ прилагодили географској и социјалној средини и не разликују се од 
старинаца. Досељеници су имали само да се користе њиховим искуством. Ста-
ринци, који се осећају код своје куће и сматрају себе за нешто боље или више 
од досељеника, очекују и од ових да их тако сматрају и да се прилагоде њих-
овим начинима и обичајима. Али ако je старинаца много мање, они се, после 
отпора, често врло снажног, почну на крају крајева управљати по многоброј-
нијим досељеницима; ипак се домаћи утицај и тада јако осећа, јер се досеље-
ници, подлежући утицају географске средине, већ тиме у многоме изједначе 
са домаћим становништвом; ово у осталом, и ако се прилагоди досељеницима, 
изврши над њима знатан социјални и етнички утицај.  

Досељеници имитирају старинце и постепено примају њихову ношњу, 
дијалекат (мењајући га при свем том), обичаје, начин понашања и празнове-
рице, напуштајући многе од својих, не без икаквог остатка. Они имају често 
своје заштитнике; неки старинац или неки стари досељеник (овај последњи je 
обично њихов земљак или рођак из исте или блиске области) заузимају се за 
досељенике, објашњавају осталим његове особине, навике и поступке, поуча-
вају придошлицу, упућују га и успевају да га остали приме као себи равнога. 
Старинци више воле досељенике који су скромни, вредни, мирни, а треба им 
много времена да се навикну на оне досељенике који имају психичке особине 
знатно различне од њихових. Такав je, на пр. случај са досељеницима из старе 
Црне Горе. Они се одликују врло развијеним поносом и осетљивошћу, вели-
ким самопоуздањем, и свој начин осећања и мишљења напуштају тек после 
дугих распри и сукоба. Досељеници који због својих особина нису успели да 
буду у сагласности са старинцима, принуђени су да се селе у друго село или у 
другу област. У сваком случају, и нови и најпогоднији досељеници тек су после 
извесног времена добијали право да буду на равној нози са старинцима.  

Олакшавају прилагођивање извесни људи или породице које се одликују 
разборитошћу, добротом и непрекорним владањем. Они уживају велики углед 
код других сељака, који од њих у тешким приликама траже помоћи и савета. 
У неким областима их интимно и као сроднички зову „наши". Најупорнији  

 1 Тако крај Мироча, изнад Ђердапа на Дунаву, где су насељени Црногорци, околно 
становништво и Румуни из Румуније зову Црном Гором. Има два Колашина, у близу: један 
на горњем Ибру испод Рожаја (Стари Колашин), а други у Црној Гори, на Тари и у Санџаку 
(Горњи и Доњн Коладпин), и изгледа да су ова иста имевд исељеници разнели. 

1 Гласник Географског Друштва, књ. 6., 1921; ст. 153. 
2 В. Скарић. Гласник Геогр. Друштва књ. 7. и 8., 1922. 
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дошљаци не могу а да се на крају крајева не потчине утицају ових људи и по-
родица; они се уз њих често прибију и постепено преиначавају и најизразитије 
своје особине. 

Док се досељеници не прилагоде, исмевају се њихове навике; њихов начин 
рада и њихово понашање дају повода подругивању и често им се издену на-
димци који обележавају њихове особине. Подсмех и критиковање има извесног 
утицаја на досељенике. И ако je тиме прилагођивање убрзано, ипак главне осо-
бине ишчезавају кашто тек после више генерација, и мада су ублажене, сељаци 
их још осећају или јасно запажају. 

Врло интересантни процеси прилагођивања збили су се у варошима и ва-
рошицама Србије у току XIX века. У варошима које су постојале у турско до-
ба, ретко су се у прво време после ослобођења насељавали сељаци из непосред-
не околине, већ махом избеглице из вароши које су остале под Турском, ка-
што и сељаци. Стекло се становништво разноврсног порекла и разних осо-
бина. Настало je врење и узрујаност, јер je сваки догађај изазивао сударе суп-
ротности. То се стишало или узело блажије облике тек последњих деценија, 
пошто je прилагођивање било извршено и нарочито кад je сеоско становниш-
тво из околине преплавило вароши. На тај су начин у свима варошима пре-
владале особине локалног или регионалног типа. Ja ce сећам таквих процеса 
прилагођивања, који су се збили у Лозници, у Јадру. 

После ослобођења Јадра и Рађевине и одласка Турака, у Лозници, плодне 
околине и живом трговачком месту на граници Босне, било je доста Срба чар-
шинлија, махом старином из Јадра и из Босне. С тим старинцима и старим до-
сељеницима биле су се стопиле досељеничке породице из: Дробњака, од Пиве 
и од Никшићске Жупе, постепено досељаване у току XVIII века. Населиле су се 
и неколике занатлијске и поповске породице „из прека". Било je имућнијих 
трговаца који су слали децу на школовање у Темишвар, и то већ између 1833. 
и 1840. године. Био се до извесне мере усталио један нормалан начин живота. 
Али се од 1835.—1836. год. почну у Лозници стицати знатне масе досељеника, 
најпре из босанске Крајине (1836. г. 106 кућа

1
), доцније из Црне Горе, погла-

вито Пјешивци и Бјелопавлићи, затим из Босне. Постану два нова краја ва-
роши: Крајишници и Црногора, а остали досељеници се распу по чаршији. 
Било их je више него старинаца и старих досељеника. Настаје прилагођивање, 
које je још трајало седамдесетих и осамдесетих година XIX века, и тога се вре-
мена сећам. Лозница je била једна од најузрујанијих вароши у Србији: многи 
се свађали, парничили, честе туче. Најмањи повод раздвајао je варош у непри-
јатељске таборе. У крајеве љутих Крајишника и Црногору мајке из страха нису 
децу пуштале. Страсна и сурова партијска и династичка борба. При изборима 
je онај побеђивао који задобије и поведе Крајишнике и Црногору, а ови су то 
схватили као четничку борбу, и пред њима, готовим на бој, остали су се по-
влачили. Обичаји и навике су се били измешали. Старинске породице су једва 
држале свој ниво и начин живота пред навалом сирових досељеника. Старинци 
и стари досељеници су се били навикли на екавски говор и ако су још доста 
речи ијекавски изговарали; жене неких досељеника из јадранских села Бадање 
и Сипуље говориле су неке речи још икавски. Међутим Крајишници и Црно-
горци су и између 1870. и 1880. год. остали ијекавци, а нарочито се осећао ак-
ценат Староцрногораца Пјешиваца; тај акценат, у вези са њиховом тежњом за 
хваљењем и ласкањем, старинци нису подносили и подсмевали су им се. 

i Тихомир Ђорђевић. Гласник Геогр. Друштва, ка.. 5. с. 128. 

Баш сударом ових разноврсности и суцротности вршило се изједначи-
вање и прилагођивање. Осим тога су у том процесу нарочиту улогу имале неке 
пивљанске и стариначке породице. Пивљани су стари досељеници. Припадали 
су неким угледнијим породицама из Пиве. Сви су били имућни, имали земље, 
коју су давали „под аренду", како се онда говорило: свет се чудио њиховој ве-
штини да с мало рада врло добро живе. Није код њих било разметања Јунаш-
твом и хвалисавости, а имали су неке боље тежње и неку врсту отмености; 
осим тога оштар понос и начин понашања који je уливао респект и старинцима. 
Ретко су се с ким спријатељили, а били су верни пријатељи на које се могло и у 
најтежим приликама ослонити, а ове су онда у Лозници биле честе. Због тих 
особина, и као стари досељеници, били су ce y многоме изједначили и везали 
са старинцима. А Пивљани су се најпре нашли и са новим досељеницима, са 
Црногорцима и Крајишницима, који су се око њих почели окупљати, и посре-
довали су између тих досељеника и старинаца. Уз то су се сиромашне крајиш-
ничке породице прибијале уз имућније варошке породице. Црногорци само уз 
најугледније и уз проту и попа, док су Крајишници остали више сељаци и сро-
дили се са сељацима из села око Лознице. У ово доба су била ретка укрштања 
женидбом и удадбом између досељеника и старијег лозничког становништва, 
а поједини такви случајеви су изазивали чуђење. Прилагођивање je дакле било 
само у неколико одмакло. После 1890. год. почну ce y све већем броју насеља-
вати подрински сељаци, највише из Јадра, пошто претходно купе кућу и имање 
или од шегрта постану занатлије и газде, и сада не само да превлађују, већ су 
већина најимућнијих породица у Лозници пореклом из Јадра. Место ранијег 
процеса, да варош расте досељавањем готово егзотичних породица, из да-
љине, настао je природни процес: у Лозници je превладало становништво до-
сељено из најближе околине, које се осим сељачког начина живота и рада, јгдва 
чиме разликовало од варошана. Настаје брз процес прилагођивања и изједна-
чивања. Интересантно je да су се при томе многе крајишничке и црногорске 
породице разишле из Лознице цо јадранским селима. Сада се једва осећају 
особине заосталих Крајишника и Црногораца. Превладао je екавски дијале-
кат, који je већ у велико и у Јадар нродро. Варош je добила свој прави локални 
или регионални тип. 

Кад се проучавају знатне породице, кроз генерације, опази се како се оне 
психички мењају, и то je од утицаја на карактер етничких група. Имају или не-
мају пред собом веће угледе. У једној породици кашто се изненада појављују 
један или више чланова са врло израженим, понекад готово новим психичким 
особинама, или бар са тако изузетним особинама, да изгледа као да немају 
никакве везе са својим претцима и цотомцима. Као да неке психичке особине 
постоје у породицама у латентном стању или у стању инкубације, и развијају 
се на један или други начин тек под утицајем спољних прилика. У сваком крају 
има таквих примера. Такав je на пр. случај са породицом Грбовића, која ce y 
другој половини XVIII века доселила из Никшићске Жупе у околину Ваљева 
(село Мратишић). Почетком XIX века из ове породице су изашле две војводе 
од велике моралне вредности; затим као да се успавала, na je опет почела да-
вати истакнуте људе. Слични прекиди знатних особина виде се и у историјским 
породицама Ненадовића и Бирчанина, који живе у истој области. 

Утицај јаких личности види се особито у грулама племенске организације. 
Тако се у последње време могао запазити велики морални утицај који je имао 
Марко Миљанов, јуначка и отмена личност, на племе Куче у Црној Гори. Чак 
и после смрти био je углед племену, које je због тога добило неколико солидних 
црта у карактеру и заслужено уважење. 
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Разне државне организације, њихове разноврсне установе, историјски и 
политички догађаји који су се у њима одигравали и, у ошпте, њихов дух, ути-
цали су на досељенике; ови су утицаји, сасвим сигурно, били различни у Шу-
мадији, у Далмацији и у другим јужнословенским земљама Аустро-Угарске. 

Начини прилагођивања су, дакле, пуни перипетија, врло занимљиви, и 
остављајући на страну даље примере, из досадашњег искуства можемо ово 
извести: 

процес прилагођивања зависи од броја старинаца и од њихове асимила-
ционе способности; и кад je мањи број старинаца него досељеника, они често 
наметну своје особине и навике досељеницима, због напред поменутих узрока; 
прилагођивање према старинцима се лакше и потпуније изврши кад су досе-
љеници долазили постепено и у мањим групама; 

даље, начин прилагођивања зависи од броја досељеника и њихових осо-
бина, које су различне према земљама матицама из којих су дошли; 

степен до кога су се прилагодили досељеници зависи од доба колониза-
зације или времена, које су досељеници провели у земљи колонизације;  

затим од веће или мање удаљености између земље матице и области ко-
лонизације; и велике групе досељеника, кад оду далеко од земље матице, тако 
да остану без везе са њом, пре изгубе своје карактеристичне особине и прила-
годе се старинцима. 

Способност прилтођшања разних група. — Досељеници из разних области 
прилагођавају се брже или спорије, потпуније или мање потпуно. Несумњиво 
има етнички коефицијенат по коме се мењају брзина и дубина асимилације 
разних етничких група. 

У Србији je извршен огроман процес етничког и социјалног прилагођи-
вања између старинаца и досељеника, затим између досељеника пореклом из 
разних крајева. Наши старинци подринске, ваљевске и старовлашке области 
одликовали су се једним старим, сталоженим патријархалним режимом, у 
коме je било много остатака и трагова немањићске цивилизације и црквених 
утицаја. Они су најбоље формирали оне велике типске задруге, особите пито-
мине, чврсте организације, високог патријархалног морала. Стари мотиви у 
орнаментици ових старинаца исти су као на Косову и у Метохији. То старо 
становништво je од краја XVIII века било преплављено динарским досељени-
цима, сировим сточарима, велике животне енергије. Дуго je било трења између 
та два слоја становништва, док досељеници нису надвладали. И занимљиво je 
забележити, да на пример подрински старинци дуго нису закључивали бра-
кове са досељеним породицама. А у ниској Шумадији и у торлачким селима 
око Београда, динарски досељеници су се дуго уздржавали да улазе у бракове 
са досељеним торлачким становништвом. 

Досељеници косовско-метохијске струје прилагодили су се врло брзо: Ко-
совци, који у Шумадији у опште узевши представљају старе досељенике из 
XVI до XVIII века, потпуно су се асимиловали са старинцима, јер су се мало 
разликовали од њих и било их je мање него доцније досељених динарских пла-
нинаца. Ови су се Косовци и Скадрани у Подрињу толико изједначили са ста-
ринцима, да су образовали целину која je као таква утицала на динарске до-
сељенике. 

Досељеници вардарске струје одликују се нарочитим способностима за 
прилагођивањем. Они се труде, више него сви други, да се угледају на старинце 
и динарске досељенике, и врло се брзо асимилују. Од својих особина дуго за-
државају неке психичке црте и неколике дијалекатске особине, нарочито ак-
ценат; прва досељена генерација не може потпуно да се ослободи извесних 

чифчијских навика: крајње обазривости, притворства и тврдичлука. У ниској 
Шумадији има досељеника од Велеса и Битоља, па и од Катранице и Грама-
тика, близу Олимпа. Дошли су пре 90—100 година, и судећи по спољашности 
њихових потомака, по занимању и начину живота, данас их je тешко разлико-
вати од Шумадинаца. Али због раније споменутих психичких особина, које се 
ипак одржавају динарски досељеници их зову Цинцарима или Цинцаревићима, 
што готово значи тврдице. Стари досељеници од Тетова и из горњег Вардара, 
који су се населили источно од Јастрепца, психички су се потпуно асимиловали. 
Нема никакве приметне разлике између њих и старог становништва. Само не-
колико стараца знали су (пре две деценије) да су се њихови дедови доселили од 
Тетова. Собом су донели и једну врсту јабуке, шетовка, које нема ни у једној 
другој области моравске Србије. 

Спорије je прилагођивање Шопа или Торлака. У северној Србији сам про-
матрао две веће шопске групе, једну у сливу Лепенице, у близини Крагујевца 
(Сипић, Црни Као и др.), другу у околини Београда (Мокри Луг, Раковица, 
Бањица итд.). Они су се овде населили у почетку XIX века и најдуже су очували 
свој дијалекат, као и женску ношњу и неке обичаје. И сада, после више од сто 
година како су се населили, могу се на неким појединцима запазити извесне 
психичке црте, карактеристичне за Шопове, и извесни торлачки начини. 

Најотпорније je становништво из карсне или старе Црне Горе, из Катун-
ске, Ријечке, ЈБешанске нахије и Црмнице, док се становништво Брда и црно-
горске Херцеговине брже прилагођава. Становници карсне Црне Горе, као 
што je поменуто, нису се могли брзо навићи на земљорадњу. Пошто нису 
умели да гаје говеда, продавали су их да би купили козе и овце. Дуго су очу-
вали своје живописно одело и ако га je било врло тешко набављати. У Шума-
дији још и данас има црногорских породица које зову схпрукарима, због струке, 
коју су дуго носили. 

С муком и тешко напуштају своје погледе и племенске обичаје. Нарочито 
дуго нису умели одвојити личну одговорност од колективне. Ако су старинци 
или власти учинили што њиховим саплеменицима, што они сматрају као не-
правду, држали су, да су они, Црногорци, чланови једнога племена или брат-
ства, дужни то поправити или осветити. Мислили су да им je одговорна поро-
дица, чак и чиновници. Ово je био повод сукобима. Други од узрока били су 
њихова поноситост, тежња за угледом и јака жеља да их њихови суграђани 
хвале. Тек у другој генерацији прилагођивање je било потпуније, и они губе од 
оних својих старих особина, које се нису слагале са новом друштвеном сре-
дином. Као да je прилагођивање било брже и потпуније за време турске вла-
давине него после стварања српске државе, чије су им нове установе и уредбе 
сметале. Али, једанпут навикнути на занимања нове средине, црногорски до-
сељеници су у другом правцу развијали своје карактерне особине; преиначиле 
су се у жељу да буду богати, да им je задруга најбоље уређена и углед за остале, 
да имају земљу најбоље обрађену итд. А пошто су увидели да се у новој друш-
твеној средини не цени само јунаштво већ исто тако знање, врло су се трудили 
да децу школују. Употребили су на послове сву латентну енергију сточара. 
Утврдио сам да велики број давно досељених црногорских породица спада 
међу најбогатије и највише цењене у разним крајевима Шумадије. Старином су 
из Црне Горе знатан број војвода из Првога Устанка, угледних сељака и висо-
ких чиновника. Шумадинци црногорског порекла често имају аутократских 
тежња, добро познату особину војводских и главарских породица; председ-
ници општина и чиновници, који су јако нагињали аутократским навикама, 
били су махом чланови старо-црногорских породица. 
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У Србији се можда најбоље може проматрати преиначавање Црногораца 
у поменутом Петровом Селу на Мирочу, изнад Ђердапа, у углу Дунава из-
међу Доњег Милановца и неготинске Крајине. Насељено je око половине XIX 
векаискључно Катуњанима, међу којима je највише Чевљана; њима су доц-
није придолазили други од истих племена, дакле Црногорци с најоштрије из-
раженим особинама и најотпорнији. Има их сада 700—800 кућа, од којих мали 
део живи у селу збијенога типа, а већи део по салашима. Око њих je поглавито 
влашко становништво. Толико се осећају, да Власи из Румуније, показујући 
на овај крај Србије, зову га Црна Гора. То су пре досељења Катуњана биле 
пусте и скоро неопходне шуме које су они искрчили и учинили културном дивљу 
природу. Сада je то један од најлешпих и најимућнијих крајева Србије. На све 
стране се виде велике њиве и ливаде, нарочито око салаша, а између њих упи-
томљене шуме. На свакој плећатој коси угледају се лепе високе куће и зграде 
досељених Катуњана, окружене пространим имањима, те кашто изгледају 
као властелински двори. Сва околина једногласно тврди да нико није вреднији 
од ових Катуњана Петрова Села. Готово су сви доброга стања, а има их врло 
имућних. Посматрач се изнанади, видећи шта све раде и шта све износе на про-
дају њихове жене и девојке на малене пијаце дунавских вароши, а преносе и у 
Румунију, почевши од јагода (у маси) и плетених корпица до ручних женских 
радова. Знатан извоз стоке и жита. 

Тако je исто поглавито из Црне Горе (у ширем смислу) насељен стари 
црногорски срез око Косјерића у ужичком округу. И овде je извршена транс-
формација слична оној на Мирочу, и ако старија, поглавито при крају XVIII и 
у дрвој половини XIX века. Има и сада великих задруга и домаћина, који су са 
поносом, достојанством и честитошћу умели сјединити велики рад и знатнс 
тековине. 

Интересантно je упоредити са становништвом карсне Црне Горе станов-
ништво које се најбрже асимилује, превазилазећи у том погледу кашто чак и 
вардарске и косовске досељенике. То je становништво области средњих висина 
или оно које станује у близини старих трговачких центара или у близини ста-
рих трговачких путева. Њихова земља, и ако није без средстава за живот, није 
богата и није таква да би у њој способни и устаоци имали довољно поља за 
акцију. Исељавају се да би се обогатили, и баве се у почетку разним пословима 
док не нађу најдоноснији, и брзо се и потпуно навикавају на нову социјалну 
средину. 

Херцеговци из карсне Херцеговине, из околине Требиња, из Шума и По-
врши, који станују на старом трговачком путу из Дубровника у унутрашњост 
Полуострва, одликују се од околног динарског становништва врло развијеним 
даром за трговину. Супротно осталом становништву своје околине, које није 
ценило богатство већ јунаштво и чојство, ови су Херцеговци сматрали сиро-
маштво за срамоту. Исељавају се у све крајеве где сазнају да може бити велике 
зараде. Док су се у завичају бавили виноградарством, гајењем дувана па и сто-
чзрством, у областима колонизације мењају занимање и готово су искључиво 
трговци, често велики трговци. У њиховим je рукама један део трговине у Дал-
мацији, у Босни и у Србији, нарочито у Београду; да би боље напредовали брзо 
приме обичаје и погледе нове друштвене средине. 

Ужичани се стално спуштају у ниже и плодније области Подриња и Шума-
дије, где се баве с почетка ситним пословима и потпуно се сроде са новом сре-
дином коју интересују и развесељавају њихови друкчији начини и навике; по-
следњих десетина година су се појавили у великом броју на трговачким путе-
вима ових области и у варошима (Лозница, Ваљево, Шабац, Београд итд.) као 

механџије, продавци „ужичких производа", бакали, ситничари, и у селима где 
су по каткад стекли угледа и велика имања. 

Слично je са становништвом Копривштице у Средњој Гори у Бугарској. 
Још пре ослобођења Бугарске они су силазили у вароши маричког слива, а као 
трговци са стоком и сточарским производима, обишли су целу источну поло-
вину Балканског Полуострва. После ослобођења, и пошто су се Турци и Грци 
иселили, они су се настанили у великом броју вароши (Златица, Пирдоп, Ка-
занлик, Стара и Нова Загора, Пловдив итд.) и потпуно се навикли на нов начин 
живота и рада. Прилагодљиви су као наши Ужичани. 

Врло je интересантан случај са Осаћанима, из области Осата на левој 
обали Дрине у Босни. Готово се сви баве грађењем кућа. Растурени по Шума-
дији, и по Босни, они су зидали сељачке куће, познате осаћанке. Многи су се 
настанили у области, и мењајући занимање постали су земљорадници или тр-
говци са стоком или шљивама. Још у првој генерацији се прилагоде новој со-
цијалној средини. И ако врло активни до четрдесетих година, обазриви су у 
пословима и предузећима; по правилу отроме после тих година. По тим осо-
бинама се ипак разликују од осталих у својој средини.

1
 

Од Арбанаса су те врсте становници Ђаковице у Метохији. Њих има не 
само на Косову и у Санџаку, већ и у варошима централног дела Балканског 
Полуострва, чак и у сереској и драмској котлини, као трговаца, ханџија, пре-
дузимача, великих поседника. 

Етнобиолошки процеси. — Особито су важни етнобиолошки процеси који 
су последица укрштања браковима између старинаца и досељеника и између 
досељеника из разних крајева. Вршили су се на целој метанастазичкој области, 
највише у оним трима земљама најмногобројнијих досељеника: моравска 
Србија, Далмација, Славонија. Као што je наговештено, укрштање браковима 
je споро ишло у првој генерацији досељеника, нарочито где су се они јаче један 
од других разликовали, као на пример Црногорци и Шопови. Али да нестане 
тога отпора на томе раде неке најдубље црте људске природе: лепа и здрава 
девојка, личан младић, тежња старијих да им „лоза" буде напредна; уз то од-
миче социјално нрилагођивање и навикавање досељеника једних на друге. У 
другој генерацији често ишчили она одбојност између досељеника из разних 
крајева, и бракови се закључују махом без препрека. Услед тога настаје нека 
врста биолошког изједначивања: становништво се физички или антрополошки 
почне стапати и извесне психичке особине, којима су се извесни досељеници 
одликовали, јаве се у многим породицама без обзира на порекло. На тај начин 
укрштање највише допринесе формирању новог физичког и психичког типа, 
онде где су измешани старинци и досељеници из разних земаља; несшане ста-
poi покрајинског или историјско! Hapogmi типа и образује се нов етнички амалгам. 
А како je учешће појединих струја насељавања различно у разним областима, 
то се већ услед тога у њима стварају друкчији регионални типови становништ-
ва. Чини ми се, према досадањем искуству, да су ти регионални типови раз-
новрснијих особина што je било више укрштања између старинаца и нашег 
становништва досељеног из разних крајева. Колико je то било разноврсно у 
у источној Шумадији и у Морави, где су се старинци укрштали са досељеници-
ма динарске, косовско-метохијске, вардарске и шопске струје, и ови међу со-
бом! 

Етнобиолошким процесима се наспорава и етничко и социјално прилаго-
ђивање, нарочито у патријархалном друштву, јер породице разног порекла, 

1 Љ. Павловић. Гласник Географског Друштва, књига 6. ст. 153—5. 
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ступивши у родбинске везе приближе се, поштују се и угледају на друге. Из 
тога, и угледањем на поједине јаке личности, људе и жене, узму се у извесној 
области нарочито ценити једне или друге особине, начини понашања и посту-
пања, и цело се становништво почне у томе правцу формирати. Даље, у патри-
јархалном друштву су се бракови склапали правим одабирањем. Родитељи су 
имали велики утицај у избору супруге за свога сина; при томе материјални ин-
тереси нису играли никакву улогу; о ступању у брак су одлучивали: здравље, 
изгледи на снажан пород и нарочито моралне особине породице. То су оне 
особине према којима се становништво области почело формирати и које се на 
првом месту цене. И сам младић и девојка их траже једно у другоме. Изгледа 
да се услед тога оне специфичне особине фиксирају и преносе наслеђем. 

Етнобиолошки процеси се махом врше у оквиру једне вере. Било je истина 
мешовитих бракова између православних и католика, шта више и између исла-
мизираних Арбанаса и православних Црногораца; даље, мухамеданци су оти-
мали хришћанске жене и девојке или су им оне саме пребегавале, и то се де-
шавало нарочито у Босни и Хердеговини, где су фрањевци забележили много-
бројне такве случајеве; али сви ти случајеви не би могли изазвати знатније 
етничке промене између досељеника разних вера, да није било једног важнијег 
фактора. Православни су у знатном броју примили католичку веру; били су и 
унијаћени. Као што je познато, има крајева у којима je православно станов-
ништво прешло на католичку или унијатску веру, нарочито у дубровачкој об-
тасти (Пељешац, у многоме и у Конавлима), у Далмацији (Дицмо изнад Спли-
ла, околина Макарске итд.), у Хрватској (Жумберак), на доста места у Босни 
и Славонији. То се дешавало много више него што je забележено; јер je y ра-
нијим временима био чест случај да се поједине породице, досељене у като-
личку средину, без своје цркве и попа, постенено навикну на католичке обреде 
и приме католичку веру. И у Крањској и у Штајерској било je много таквих 
случајева. Тако су етнобиолошки процеси били у неколико од значаја и за из-
једначивање Срба, Хрвата и Словенаца. 

Асимилација романизованог становтштва. — Од претходних су старији 
они етнобиолошки процеси, који су се извршили асимилацијом пресловенског 
балканског становништва, више или мање латинизованог. Ти процеси су се 
дешавали готово на целом Полуострву, највише у динарској и пиндској сис-
теми где се пред инвазијом јужних Словена повукло старо романизовано ста-
новништво. У стапању тога становништва у један романски дијалекат, назван 
стародалматински, затим у јадранском приморју и на острвима, бавићемо се у 
идућој глави. Овде ћемо поменути етнобиолошке процесе који се после турске 
најезде могу пратити у високим динарским крајевима, области црногорских и 
херцеговачких племена. 

Претапање старог романизованог становништва у Србе вршило се дакле 
овде много раније, почевши од досељења јужних Словена, али je довр-
шено тек онда када се после турске инвазије српско становништво околних 
области повукло у црногорско-херцеговачке планине и ту знатно намножило. 
Ти се завршни процеси етничког стапања могу доста детаљно пратити на ос-
нову грађе и студија у Насељима, нарочито на основу Ердељановићевих исди-
тивања Куча, Пипера и Братоножића

1
, затим грађе о Васојевићима,

2
 Дроб-

њацима,
3
 Плаву и Гусињу

4
 и још непубликованих испитивања П. Шобајића о 

i Насеља књ. IV и VI. 2 Протић и Лалевић, Насеља књ. И. з Св. Томић. Насеља књ. I. 
4 А. Јовићевић. Насеља кн>. X. 

Бјелопавлићима и Пјешивцима. Потпуно су асимиловани или прогнани остаци 
неких група, као што су Mamapyie, Мацуре, Мугоши, Кричкови, Ћићи и прави 
Власи, који се често помињу као имена брастава и цлемена. Поред њих још и 
Шпањи, најстарији становници зетске долине и никшићских крајева. За готово 
сва горња браства или племена зна се да су становала у областима данашњих 
српских племена у Брдима, старој Црној Гори и црногорској Херцеговини и 
има успомена о томе како су их досељеници и ново-формирана српска племена 
асимиловали или прогнали. Асимиловане су оне групе које су се прикључиле 
неком јаком српском браству, лримивши његове обичаје и погледе и укршта-
вајући се с њим женидбом и удадбом. Прогнане, ушле су у састав суседних 
српских племена. Има асимилованих група и једне и друге врсте у саставу мно-
гих племена, нарочито Пипера, Куча, Братоножића, Бјелопавлића итд., које 
су задржале своје старо име. 

Осим горњих, има и данас, на целом простору од Лима до Зете, остатака 
неког старог становништва, које се зове Лужани; и на њих су наишли досеље-
ници, који су се у те крајеве повукли после турске инвазије. Особито су били мно-
гобројни у долини Зете, где и сада чине једну групу у оквиру племена Бјело-
павлића. Или су старо српско становништво, као што држи Ердељановић, које 
je пре турске инвазије живело у долинама док су романизовани староседеоци 
заузимали планине; или су Лужани били амалгам од Срба и неког страног 
становништва. Они су сада физички махом измењени, јер су се, поред свег 
отдора, укрштали са члановима ново-формираних срдских племена. Илак су 
ми негде падали у очи, као у Бјелопавлићима, јер су мањега раста и имају 
округле главе, као главице купуса; често се име Лужани сматра као погрдно, 
те je и по томе вероватно да нису чисто срлског порекла. 

Негде су нови српски досељеници из хотлина и равница у XV веку и доц-
није, улазили у стара, одавно постојала српска племена; врло су знатно прира-
стали и нарочито су имали много мушке деце. И сада je y овим племенима ско-
ро у свакој породици већи број мушке деце него женске. Осим тога, деца мање 
умиру него у нижим областима. Кад су досељеници превладали, онда су се 
исељавали старинци, од којих je племе име добило, јер су били запостављени 
и осећали су се увређени. То се шта више дешавало и онда кад се неко досељено 
браство јако намножи и превлада, потискујући остала сродна браства. Из-
гледа да су у раније доба исељеници из ллеменских области били поглавито 
тих двеју врста: од старих притиснутих племена и од потиснутих брастава. 
Они и од једних и од других, који су остали у матици, прибију се уз неко јако 
досељеничко браство и брзо асимилују. 

Формирање нових етнчких ipyüa, варијетета и типова. — Као што je по-
менуто, у појединим областима су се измешали старинци и досељеници, затим 
досељеници из разних крајева. Настала су прилагођивања и укрштања, која су 
давала различите резултате према размери између старинаца и досељеника и 
између досељеника из разних крајева. Даље су на досељенике утицали рељеф и 
изглед земљишта, извори које оно пружа за живот човеку, начини рада и жи-
вота који се услед тога развијају и, напослетку, разноврсне слољне везе, које су 
мање или више различне за сваку већу географску средину. Због тих процеса 
су у областима јаке колонизације створене нове етничке групе, варијетети, шта 
више и типови. То се дешавало у целој метанастазичкој области, а на првом 
месту у моравској Србији, Далмацији и Славонији. 

Исдитујући порекло и време досељавања становништва у Шумадији, често 
сам био изненађен брзином којом je вршено прилагођивање досељеника, затим 
знатном разликом која се констатује између истога становништва, од кога je 
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један део остао у земљи матици, а други се населио у Шумадији. На предњим 
странама je помињато, како je већ у другој генерацији често нестало видних 
разлика између старинаца и досељеника и између досељеника из разних кра-
јева. Нигде се досељеници нису тако брзо прилагођивали новој географској и 
друштвеној средини и нигде се нису толико укрштали као у Шумадији, сло-
бодној и својој држави, где су и земљу могли слободно заузимати. Као што 
пластична маса узима облик суда у који се стави, као што се ток једне реке при-
лагођава вијугама и неравнинама корита и на исти начин ломи о обалске стене, 
тако се у Шумадији разне метанастазичке струје брзо тару, ломе и прилагоде 
новом географском оквиру и социјалној средини. 

Метанастазичке ipyüe у Србији. Као што je познато, моравску Србију на 
Северу од Ниша населиле су три главне струје: динарска, косовско-метохијска 
и моравско-вардарска, а поред њих и ове споредне струје: шопска или торлачка, 
тимочко-браничевска и инверсне струје са Севера. Старинци су према досеље-
ницима у незнатном броју, највише до 20 %. Досељеници ових струја и ста-
ринци амалгамисали су се и створили нов психички варијетет, који je може 
означити и као нов тип. Он није исто ни са народом старе српске државе нити 
има једино чисте особине динарских Срба, већ представља једну нову и снажну 
етничку комбинацију. 

Али, кад се у детаљима проучава, ни Србија није једноставна; у њој има 
више етничких група. 

Најважнију границу метанастазичких струја у Србији чини развође које се 
пружа са Севера на Југ, кроз средину Шумадије: Авала, Космај, Венчац и Оп-
ленац, Рудник, преседлина код Вучковице између Груже и Лепенице, планине 
на Западу од Левча и Темнића (Татарна, Самар и Тиква); затим ова граница 
прелази Мораву у сутесци код Трстеника и хвата се Гоча, Жељина и Копао-
ника, пружајући се огранком Копаоника, Острим Копљем, до баровите долине 
доњега Лаба у Косову. На Западу од ове границе сасвим превладају динарски 
досељеници, чинећи 90 % од свих досељеника и бар 70 % од свега становниш-
тва. Али, у појединим великим областима превлађују досељеници из одређених 
динарских крајева. Тако на пример у целој Шумадији са старим Влахом и до-
лином Ибра највећу масу досељеника чине Сјеничани, затим досељеници из 
околине Новог Пазара, Бијелог Поља, Бихора и са Брда црногорских: од Васо-
јевића, Мораче с Колашином, Роваца, Пипера, Куча и Братоножића. У под-
ринским и ваљевским крајевима превлађују досељеници из Херцеговине, наро-
чито из црногорске Херцеговине, од Никшића и Никшићске Жупе, Дробњака, 
Пиве и Бањана; затим, у много мањој мери, из источне Босне. Досељеника из 
старе Црне Горе, из Катунске Нахије, мање из ријечке, љешанске и црмничке, 
има доста расутих и у једној и у другој области, али их je много више у Шума-
дији. Ова различна композиција je један од главних узрока због кога се на 
Западу од поменуте границе издвајају две групе становништва: западно-шу-
мадијска и подринско-ваљевска; оне се даље могу рашчланити у мање групе, и 
нарочито има разлика између подринског и ваљевског становништва. Стари 
Влах се одваја као засебна врло карактеристична група. 

На Западу од рудничког развођа етничка композиција становништва je 
дакле у главноме једноставна: динарска метанастазичка струја толико пре-
влађује да се друге према њој губе. Друкчије je на Истоку од рудничког 
развођа до реке Мораве. Овде je становништво најразноврсније етничке ком-
позиције. Одмах на Истоку од рудничког развођа, у крагујевачкој Јасеници, 
још превлађује динарска струја чинећи 60 процената од целокупног станов-
ништва, али су развијене и остале метанастазичке струје: косовско-метохијска, 

вардарско-моравска и тимочко-браничевска, које су на Западу, на пример већ 
у суседној Гружи, једва наговештене, а нема их као струја даље на Западу од 
Груже. Међутим на Истоку, у Лепеници, где спада и један део моравске рав-
нице, динарска струја, још најјача, не чини ни 40 процената становништва, а 
остале струје су јако развијене, и узете све скупа учествују са преко 50% у сас-
таву целокупног становништва, и то косовско-метохијска са 19,4, вардарско--
моравска са 10,6, тимочко-браничевска са 14,7 и шопска са 6,7 процената. 
Црни Врх, који се диже на Истоку од Крагујевца, чини важну метанаста-зичку 
границу, јер на Истоку од њега, у Левчу, Темнићу и Белици динарска струја не 
држи прво место у метанастазичком реду. Тако у Темнићу превладава 
косовско-метохијска струја чинећи 45,2 процента од целокупног броја кућа; на 
вардарско-моравску струју долази 21,2, на динарску само 3,4, на тимочко-бра-
ничевску 2,4 процента. А у Белици je најјача вардарско-моравска струја са 31,7 
процента од целокупног броја кућа; њој се приближава косовско-метохијска 
са 26,9, док су остале струје много слабије: тимочко-браничевска са 9,8, шоп-
ска са 8,8, а динарска, најслабија са 4,1 процената.

1
 

У самој моравској долини je динарско становништво слабо заступљено; 
превлађују досељеници оне остале четири струје. 

Западно од рудничког развођа, у западној Шумадији и подринско-ваљев-
ским крајевима, старинаца нема више од 20 процената, и то кад се у њих ура-
чуна и становништво непознатог порекла. Несумњивих старинаца нема више 
од 10—15 процената. Као што je поменуто, то старо становништво je имало 
своју цивилизацију сличну цивилизацији Косоваца, а у многоме се разликовало 
по материјалним тековинама, навикама и начинима од динарских досељеника, 
који су на њега наишли као етничка поплава, сирови, с друкчијом материјал-
ном културом и друкчијим навикама и начинима. И на Истоку од рудничког 
развођа старинци не чине више од 10—16,5 процената од целокупног станов-
ништва, али су на њих наишле поглавито косовско-метохијске и вардарско--
моравске струје насељавања, чије се становништво није онолико разликовало 
од старинаца као на Западу. 

На изједначивање разног становништва и на аликвотни део који сваком 
од њих припада, од утицаја je и старост метанастазичких струја. Изгледа да je 
косовско-метохијска струја најстарија од свих. Немамо до сада доказа да се 
динарско насељавање као струја развило пре друге половине XVII века. Насе-
љавање косовско-метохијском струјом je и старије од динарског и с њиме 
истовремено; такве су и остале струје насељавања. Што су досељеници неке 
струје старији у извесној области, тим су се више размножили, од једне поро-
дице има већи број кућа. И према томе, и кад je нека стара струја била слабија 
по броју досељених лородица од неке новије струје, она по правилу по броју 
кућа и по броју својих представника чини данас знатнији аликвотни део цело-
купног становништва но она млађа струја. А ако су се досељеници разних стру-
ја у исто време настанили у извесном крају, најчешће су више прирасли и 
разгранали се досељеници динарске и косовско-метохијске струје него оста-
лих. 

У источној Србији, на Северу од Ртња, у сливовима Црне Реке, главног 
Тимока, Пека и Млаве има врло мало старинаца, потомака средњевековног 
тимочко-браничевског становништва. И колико их има, махом су се у турско 
доба сељакали из слива једне у слив друге реке или су прелазили Дунав и опет 

1 Проценти који се горе помињу израчунати су на основу радова у Насељима.  
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се враћали; нарочито их има доста који кажу да су дошли из Баната и јужне 
Русије (и ове зову кашто Московима). Било je једно доба, изгледа нарочито 
друга половина XVII века, када су ови крајеви били скоро опустели, и данашње 
становништво je y огромној већини досељено крајем XVII и у XVIII веку, и до-
цније. То je тако знатан прекид био да ново становништво једва што зна о ста-
ријем и његова гробља назива незнаним гробљима. Старо je становништво било 
српско, јер je сва старија номенклатура српска и у крајевима где сада Власи 
превлађују. У готово опустеле котлине северно од Ртња најпре су дошли Ко-
совци и насељавали се где су хтели, и дуго су били више сточарско но земљо-
радничко становништво. Њихови потомци су главно срдско становништво за-
јечарске околине (велика села: Рготина, Вражогрнци, Звездан, Бела Река итд.), 
Хомоља, Ресаве, Звижда итд. Остало je до сад необјашњено зашто се неке 
породице у Хомољу и Млави, и српске и румунске, зову ЈелинимаЛ Од досе-
љеника динарске струје овде има највише Сјеничана и Црногораца, врло ретко 
Херцеговаца, и то мање групе, које су растурене од Кривога Вира и Јабланице 
под Ртњем до помињатог Петрова Села на Мирочу. Сјеничане често зову Ар-
наутима, и отуда овде има арнаутских мала и назвања Арнаут (као Арнаута, 
река код Бољевца). Са шопском струјом je дошло становништво чак од Тете-
вена, затим од Лом-Паланке и Белограџика, али по правилу није ишло даље 
на Север од околине Зајечара; има их у овој вароши и у селима Великом Из-
вена, затим од Лом-Паланке и Белограџика, али по правилу није ишло даље 
на Север од околине Зајечара; има их у овој вароши и у селима Великом Из-
вору, Вратарници и у мањој мери и у Заграђи и Грљану. Највећи део влашког 
становништва доселио се после Косоваца из Алмаша у Банату и из Ердеља, и 
они се зову Утуреани, док се досељеници из Румуније зову Царани; то су за-
бележили још Милићевић, Д. Јовановић и Карић.

2
 Унгуреани су се насељавали 

поглавито на Западу од Кучаја и Поречке Реке, а Царани на Истоку ло тимоч-
кој Крајини, али су се доцније, услед безбројних унутрашњих сељакања јако 
измешали. 

Збила су се разноврсна укрштања између становништва ових разних струја 
досељавања; осим тога су се Власи претапали у Србе, а Срби у Влахе. Једни су 
на друге утицали. Услед тога се, северно од Ртња формирала нарочита етнич-
ка група, у којој истина има регионалних разноврсности, али je као целина у 
многоме друкчија од становништва јужно од Ртња. 

Више je старинаца јужно од Ртња у котлини Соко-Бање и у областима 
Голаку, Сврљигу, Заглавку до Сврљишких Планина и Бабине Главе, као у ос-
талом и јужно од ове пречаге; и све их je више што се приближујемо шопској 
области око Старе Планине или источног Балкана, и у Србији и у Бугарској. 
Међу досељеницима превлађују Торлаци из пиротског и трнског краја (Зне-
поља), затим из Загорја на источној страни Старе Планине и други. Како je по 
Старој Планини било доста хајдука у турско доба, они су се за време Првог 
Устанка и владе Књаза Милоша смиривали и насељавали, и за доста села, 
тврде становници, да су их основали хајдуци. Осим шопских досељеника има 
и јужно од Ртња Косоваца, затим истога динарског становништва као северно 

1 Тих. Р. Ђорђевић их je забележио у Јошаници (Економија и еволуција насеља. Гласник 
Српског Географског Друштва, свеска 1, с. 27. Београд) а А. Лазић je нашао „Јелине" још 
и у Крепољину, Суводолу и Сигама, такође у Хомољу. Љ. Јовановић (Насеља II с. 363 и 380) 
помиње „Јелинце" у Млави, у селима Каменову и М. Лаолу, чија се једна мала зове „Је - 
линска". 

2 Мшшћевић у Кнежевини Србији, Карић у Србији, а Д. Јовановић у расправи о Црној 
Реци, Гласник Српског Ученог Друштва књ. 54; с. 187. 

од Ртња, и доста емиграната тимочко-браничевске струје, њеног старог ста-
новништва. 

Смене становтштва и етнички процеси у Далмацији. — Снажне мигра-ције 
динарско-балканског становништва у Далмацију изазвале су овде дубоке и 
разноврсне етничке процесе, од којих ћемо најважније у главним потезима 
разматрати. 

1. Значај динарских мтраиџја за словенизирање јадранско! приморја. — Као 
што постоје знатне разлике између јадранског приморја и његовог залеђа у 
погледу климе, вегетације и начина живота, тако je између њих, од почетка 
историјских времена, постојао етнографски и културни антагонизам; народи 
високе цивилизације насељавали су се уз обале (Грци, Римљани, Млечићи), а у 
залеђу су становала патријархална племена (Илири и Србо-Хрвати). Тај се 
антагонизам почео губити, и етнографски je први пут изједначено станов-
ншптво приморја и загорја почевши од великих динарско-балканских мигра-
ција у Далмацију, у турско и млетачко доба. 

Супротност je постојала измеђи Јелина, који су у IV веку пре Христа коло-
низирали нека острва и обале (Корчулу — Согсуга nigra, тако названа због 
густих шума, Вис — Issa, Хвар — Pharos, Трогир — Tragurion, Стобреч код 
Сплита — Epetion итд.) и илирских племена. Заоштрила се у римско доба. Рим-
љани су се населили дуж целе обале, од Маће до Раше, у градовима и утврђе-
ним местима, од којих главни град Салона (Солин код Сплита); уз Римљане 
се дуго времена одржало мање више романизовано грчко становништво. По-
стојале су врло знатне и етнографске и културне разлике између ових римских 
грађана и Илира, Авара и Словена залеђа. 

При инвазији Словена римско се становништво повукло у градове, у друга 
утврђена места и на острва. Одржали су се и доцније до краја Средњега Века, 
и као што je поменуто, звали Романи, Латини, Далмати. Кад су Млечићи зау-
зели Далмацију, Романи су се асимиловали са млатачким Италијанима, до-
сељеним племством, трговцима, занатлијама и чиновницима. Док су и ранији 
Романи, услед веза са словенским залеђем, услед примања нових грађана и 
услед мешовитих бракова, физички пословењивани, тај се процес много живље 
развио после динарских миграција. 

Тек су ове јаке миграције и многобројно и снажно динарско становништво 
могли променити етнографски карактер далматинског приморја, нарочито 
градова. Динарски досељеници су се за време целе млетачке владавине у ма-
сама насељавали по градовима, нарочито пред навалом Турака, а и због еко-
номских узрока. Услед тога je наступио у једном времену моменат етнографске 
засићености, кад романско становништво није више могло асимиловати досе-
љене Словене; нови досељеници су се одржали као Словени; стари, у неколико 
италијанизовани, почели су се враћати словенству. Смисао етнобиолошког 
нроцеса се мења: место ранијег италијанизирања Словена, наступило je кон-
сервирање Словена и чак словенизирање Италијана. Тај критични тренутак 
засићености наступио je, изгледа, првих десетина XIX века. Од тог je момента 
могло почети културно и национално буђење словенства у Далмацији. Као 
што je познато, настало je око шесетих година XIX века. Културно буђење je 
дакле последица етничког и етнобиолошког процеса, који се развио због оних 
снажних динарских миграција; културно je буђење или препорођај било иза-
звано живом народном снагом и, тако je настало словенизирање далматин-
ских градова, најзначајнији етнографски процес, који je последњих векова из-
вршен у нашем народу. Овоме треба додати да су неке вароши за време навале 
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Турака биле сасвим или делимично опустеле; и, кад су Млечићи из њих исте-
рали Турке, населили су се у њима српско-хрватски досељеници, на пример у 
Макарској, Сињу, Книну, Дрнишу, Скрадину и у знатном делу Шибеника 
(осим краја Доца, у коме су чакавци). 

2. Асимилација романизоеаних Илира и појмови Морлак и Влах. Тиме je y 
главном нестало вековне етнографске разлике између становништва залеђа и 
приморја, али су се овде, у градовима, одржале групе млетачког становништва 
и романизованих Словена, више цивилизације. Јамачно од латинског станов-
ништва нотиче име Морлак (Morlacco или Murlacco), по смислу у главноме 
једнако са словенским назвањем Влах. 

Тим je именом у почетку означавано романизовано илирско становништво 
које je живело у пола или више славизирано у залеђу далматинског приморја, 
поглавито у планинским пределима, почевши од Велебита преко Дрине, Коз-, 
јака, Мосора, Биокова, и даље идући на ЈИ до у Црну Гору. Део Велебита 
звали су Млечићи још у XVI веку Montagna della Murlacca, данас тако зову 
само још морлачки канал између Велебита и острва Пага, Раба и Крка. По 
Јиречеку су ови Морлаци или Власи у XVI веку бар делимице говорили роман-
ски; у XVII веку су Морлаци Карста и Далмације говорили и српско-хрватски и 
романски.

1
 Они су потпуно пословењени, изузевши две мале пресељене групе: 

једну око села Жејана у северној, другу око села Шушњевице близу Чепићког 
Језера у јужној Истри, где им жене још говоре и влашки. И кад je услед асими-
лације нестало правих Морлака, романско становништво градова je називало 
Морлацима све сеоско словенско становништво, гледајући на њега са висине и 
причајући о његовим свирепостима, и дивљаштву језиве приче. Словенски до-
сељеници у градовима, усвојивши млетачку цивилизацију и талијански језик 
и желећи се издвојити од сеоске масе, називали су je такође Морлацима и Вла-
сима. 

И збиља je и даље постојала она велика супротност између патријархал-
ног живота залеђа и високе цивилизације далматинских градова: на краћем 
одстојању није било нигде у Европи веће културне противности Једном сам 
изашавши из цркве Св. Ивана у Трогиру, пред њеним сјајним вратима, са 
скулптурним детаљима каквих ретко има и у Италији, затекао више Загораца, 
и међу њима старца Длаку из села Лабина (неколико км. на Северу од Троги-
ра); он још плете косу у перчин, на глави му црвена загорска капица, оперва-
жена црним везом, са грубом пастирском кабаницом, црвеним џемаданом са 
пуцетима, а за појасом нож белокорац и мала пушка. Грађани, чије се тради-
ције везују за ове сјајне грађевине и скулптуре, желели су да се издвоје од овак-
вих патријархалних сељака. Али кад je наступио процес етнографске засиће-
ности, онда су и по градовима, нарочито по њиховим предграђима, почели 
превлађивати овакви „Власи". У Шибенику су толико превладали да се и на 
„риви" виде готово једино врло високи и јако развијени динарски људи, са 
црвеним капама и огрнути кабаницама, како шетају полако и с природним до-
стојанством, врло слични Црногорцима. Од тога je момента име Влах или 
Морлак у ствари изгубило старо значење. Сада Сплићани и Трогирани хоће 
да назову Влахом и прве околне сељаке из Солинског Поља и Сегета, а ови 
тако називају оне од Клиса и тако даље према залеђу; тако je и у осталој 
Далмацији. Нико не прима назив Влах или Морлак и преноси га све даље 

1
 Die Romanen in den Städten Dalmatiens. II c. 38. Denkschriften d. Kais. Akad.. d. Wiss. 

Wien. Bd. XLIX. 1904. 

на Исток према копну. Називи Влах и Морлак немају више оно сигурно старо 
значење. 

Осим овога, далматински католици су до скора православне називали 
Власима, а и сада се то чује, поред назива ркаћ и ришћанин. 

3. Смена cüXapol становништва динарско-балканским досељеницима. — У 
једној претходној глави и на приложеној карти су представљене оне много-
бројне миграционе струје динарско-балканског становништва које су се кре-
тале у Далмацију; према новим проматрањима оне су још многобројније, али 
би се ове могле представити само на карти великога размера. Сви су морали 
прелазити из Босне и Херцеговине, али то нису били само Босанци и Херце-
говци, већ знатним делом Рашани и Црногорци, који су се спуштали у Босну, 
неки ту остајали, а други ишли у приморје. Знају се и датуми већих сеоба; они 
су и забележени у делима Јиречека,

1
 Шишића,

2
 Милаша

3
 и Дедијера;

4
 много 

више детаља има у публикацијама фрањеваца.5 Прве сеобе из динарског за-
леђа у Далмацију почеле су још при крају XII века, али најмногобројније и нај-
важније десиле су се у млетачко и турско доба и обухватиле су готово цело ста-
новништво високих динарских крајева; престале су тек крајем XVII века. Пра-
вославне су често доводили Турци да им земљу обрађују; лрелазили су и сами 
у групама и појединачно на млетачку територију. Католике су преводили по-
главито фрањевци. Знатне групе досељеног динарско-балкакског станов-
ништва прелазиле су на далматинска острва, где се неке и сада по дијалекту, 
ношњи, особинама одвајају од осталог становништва, као на острву Олибу 
код Задра, на Брачу (штокавска насеља: Свети Мартин, Селца, у неколико и 
Повље), на источном крају Хвара (Сућурје и у неколико Богомоље). 

Али тек проучавањем становништва на лицу места, испитивач осети факт 
од првокласне важности, да je y Далмацији, готово сасвим нестало средње-
вековног словенског становништва и да je оно за време турских инвазија и мле-
тачке владавине замењено новим динарским становништвом или се у њега 
претопило. Већи део средњевековног становништва Далмације иселио се у 
посавску Хрватску и Славонију, и даље по панонском басену, на острва Јад-
ранскога Мора, много више у Италију него што би то изгледало по оној ма-
лој колонији у Живој Води (Acquaviva) у провинцији Campobasso, где су се по 
М. Решетару

6
 доселили при крају XV века из Приморја између Цетине и Не-

ретве; било je и враћања у Босну и западну Херцеговину. У колико je y коп-
неној Далмацији остало старог становништва, оно je прекриљено поменутим 
досељеницима, али им je на више места наметнуло извесне особине чакавског 
дијалекта; осим тога, и доцније, после завршених главних сеоба, многи су од 
православних досељеника примали католичку веру, врло мало унијатску. Глав-
ни je дакле процес; смеиа средњевековног становнишшва, које се у Далмацији на- 

1 С. Jireček. Geschichte d. Serben II Bd, I Hälfte. Gotha 1918 c. 280. 
2 Ferdo Šišić. Pregled povijesti hrvatskoga naroda. Prva knjiga, Zagreb 1920. — Geschichte 

der Kroaten. Zagreb 1917. 
3 Епископ Милаш. Православна Далмација. Нови Сад 1901. — Милаш. Сгшси о историји 

православне цркве у далматинско-истарском владичанству. Кн>. I. Задар 1899. 
4 Јевто Дедијер. Херцеговина. Насеља Vf, с. 162. и даље. 
5 На пр. у књизи Stipana Zlatovića: Franovci države presv. odkupitelja i hrvatski puk u 

Dalmatiji. Zagreb 1888; затим Fra Mije Venceslava Batinića. Djelovanje Franjevaca u Bosni  
i Hercegovini za prvih šest viekova njihova boravka. Svezak I—III. Zagreb 1883 и 1887. 

6 Die Serbokroatischen Kolonien Siiditaliens. Schriften der Balkankommission d. Kais.  
Akad., linguist. Abt. IX (1901). Wien. 
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селило за време сеобе народа, новим динарско-балканским сшановнишшвом, које 
се ту доселило у млетачко и турско доба; уз то je ишло преобраћање православ-
них у католике, и тако етничко изједначавање становништва ових двеју кон-
фесија, у колико je међу њима било етничких разлика. 

Јер и ако су средњевековно и ново досељено становништво у основи један 
народ, међу њима су постојале разлике. Можда je било и антрополошких раз-
лика; оне би се прецизно могле утврдити детаљним антрополошким студи-
јама досељеног становништва на далматинском копну и старог становништва 
на јадранским острвима или отоцима. Досељено je становништво било знат-
ним делом сточарско, и оно je, живећи по динарским планинама, асимиловало 
највише романизованих Илира. Вековима je становало под друкчијим физич-
чким приликама него становништво приморја: далеко од мора, на већим ви-
синама, под оштријом климом. Између досељеног динарско-балканског и 
старог приморског становништва морале су постојати веће разлике него из-
међу данашњег далматинског становништва с једне и Босанаца и Херцего-
ваца с друге стране; било je несумњиво примитивније, сировије и јамачно сна-
жније но старо далматинско становништво. Даље je оно донело балканске, на-
рочито босанске, захумске и рашке историјске традиције и обичаје и српске 
епске песме. Народна орнаментика на садацима (зубунима), кошуљама, ма-
рамама са далматинскога копна, скупљена у Етнографском Музеју обртничке 
школе у Сплиту, иста je као у балканском залеђу, и често je ближа на-
родним мотивима Сјенице него онима старог становништва далматинских 
острва. 

Овде су само наглашени велики етнобиолошки процеси који су се збили у 
Далмацији почевши од XV века. Уз њих су се дешавале многобројне споредне 
појаве. Старо чакавско становништво, кад пређе опасност од Турака, често се 
враћало са острва на копно и стапало се са досељеним динарским становниш-
твом. У другим, истина ретким крајевима, где су се старинци одржали, а ди-
нарски досељеници долазили појединачно или у мањим групама, старинци су 
успели да им наметну нешто од свог дијалекта, као у Каштелима. Негде про-
цес још није завршен. То се јасно види на Стонском Рату, где већи део полу-
острва, од Стона до Јанине, говори штокавски, а мањи од Јанине на Западу 
чакавски; али je баш у том делу акцентуација разноврсна и показује да je било 
досељавања са разних страна. 

Досељено се становништво у приморју изменило не само под утицајем 
чакавских староседелаца и стапањем с њима, већ и под утицајем сасвим друк-
чије географске и економске средине, под утицајем мора, медитеранске климе, 
друкчије вегетације, других начина живота и рада. Формирани су и духом раз-
них држава, под које су потпадали доједини делови Далмације и нарочито ита-
лијанском цивилизацијом. 

Узимајући у обзир ове утицаје могу се издвојити четири краја у Далмацији, 
у којима су динарски досељеници различно формирани: Бока у ширем смислу 
до Спича (млетачка Арбанија), област дубровачке Републике, средња Далма-
ција и северна Далмација са кварнерским приморјем. 

У Боки су се у турска времена и доцније у таквој маси населили Херце-
говци и Црногорци да су потпуно асимиловали старо зетско становништво, 
многе Арбанасе и, истина ретко, млетачко становништво по градовима.  

Већа je дубровачка област, која се пружа од Суторине до Клека и Неума. 
Она романска група, која je основала Дубровник, није се могла одржати поред 
свих обазривости. Славизирана je у ствари још у Средњем Веку, а затим су 

град и околина пошгављени досељеницима из Херцеговине, мање досељени-
цима са острва, на која су такође више или мање продрли динарско-балкански 
досељеници. Али су романско и старо дубровачко становништво, затим за-
кони и ред дубровачке Републике извршавали огроман утицај на досељенике, 
почевши од начина понашања (познате дубровачке складности) и од много-
бројних србизираних или једва србизираних италијанских речи до моралних 
појмова. Досељеници су даље превладали у Конавлима и око Сланога, затим 
и на Стонском Рату. Око Сланога има гдегде и неког врло старог словенског 
становништва, као делимице у селу Мајковима, а у Конавлима и словенизи-
раних Шпањолаца, који су овде остали после заузећа Херцег-Новога. Католи-
чења je било на целој области нарочито на Стонском Рату. Ово je полуострво, 
док га Душан и босански бан нису предали Дубровчанима, било насељено За-
хумљанима, дравославним и богумилима: овде je поред епископије, коју je 
Св. Сава у Стону основао, било много православних цркава (саошнтење г. д-ра 
Бјеловучића), јамачно из разних времена. И поред буна, Дубровчани су успели 
да покатоличе све који нису избегли; али после глади и куге при крају XV века. 
Рат толико опусти да су Млечићи морали насељавати захумске и неретљанске 
сељаке да им обрађују феудална имања, и при томе je и даље било превођења 
православних у католичку веру. 

Трећу групу чини средња Далмација од Неретве до Опора између Шибе-
ника и Трогира, са Сплитом као центром. Почиње на Југу дугачким, а уским 
ириморјем исдод Биокова, које се пружа од Неретве до Омиша на Цетини; у 
јужном делу врло мало старинаца, насељен нарочито динарским досељеници-
ма из Херцеговине; такво je и макарско приморје до Омиша; у овом граду су 
ме изненадиле неке дородице црногорског дорекла. Од Цетине па до Жрновни-
це близу Сплита настаје област старе кнежине Пољица, чија су села била сме-
штена поглавито по огранцима Мосора. У уздужним долиницама и у карсним 
увалама, а у новије се време нагло спуштају у приморје, нарочито око малог 
пристаништа Крила. Све стари досељеници из Босне и Херцеговине. Неки 
држе да je старо пољичко племство било поред босанскога и маџарскога (мо-
жда хрватско племство с маџарске територије?) порекла; жудник Ф. Иван-
шевић, који je дуго времена проучавао Пољица, казао ми je да се потомци ова 
два племства и сада разликују по темпераменту и другим особинама. Од вели-
ког je интереса пољички статут, стављен на артију 1440. године, у коме су 
регулисани привредни и лравни односи.

1
 Скудљали су се на зборове на Грацу, 

високо изнад клисуре реке Цетине недалеко од Омиша и бирали старешине. Из 
статута се види да су имали Великог Кнеза, војводу и кнезове ошптина, и да су 
се делили на властелу, дидиће и лук. — У Сплиту, Каштелима и Трогиру ста-
новништво je делимице врло мешовтог порекла: било je доста старих Дал-
мата и доцније Млечића, од којих су неки асимиловани: одржало се остатака 
старог чакавског становништва; по физиономији изгледа да су асимиловани и 
други старији етнички елементи, који су се овде задржали после инвазија (мож-
да остаци Авара). Али сада одсудно и у самим градовима превлађује динар-
ско-балкански тиц досељеника турске и млетачке периоде. Недалеко од Тро-
гира налазе се трагови и остаци од града Бихаћа и цркава, које су подигли 
хрватски краљеви, почевши од Трпимира (856.-864.), са сачуваним натпи-
сима.

2
 

1 RaČki, Jagić, Crnčić. Hrvatski pisani zakoni . Monumenta historicojuridica slavorum 
meridionalium. Pars I Vol. IV. Jugoslav. Akad. u Zagrebu 1890. 

2 J. Kržavić i J. Barač. U kolijevci hrvatske povjesnice. Zagreb 1907. 
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Северна Далмација je насељена динарско-балканским досељеницима, и 
тај карактер има и знатан део становништва даље на Северу, у кварнерском и 
хрватском приморју, до Сења, Новога и Ријеке. Православни су се населили у 
Буковици, Равним Котарима, око Книна и у Горњој Цетини; у Врлици и око-
лини има досељеника чак из Црне Горе.

1
 Има поунијаћених Срба. Ово je, ca 

Сењем, најчувенији ускочки крај у Далмацији. Пред новим динарско-балкан-
ским досељеницима, губи се ретко старо становништво, а по градовима су 
они асимиловали све остатке Италијана; ови су се одржали у Задру, и нешто 
мало у Шибенику. Поред ускока доселиле су се 1720. год. из скадарске околине 
неколико арбанашких породица и населиле село Арбанаси (Borgo Erizze) близу 
Скадра. 

Промена вере и народности при мшрацијама. — Из претходних одељака 
излази да се становништво једне миграционе струје никад не одржи потпуно 
са свима својим особинама. Али само изузетно оно промени веру и народност. 

Промена вере и народности није неки нов и сасвим друкчији процес од 
оних процеса прилагођивања, о којима смо се напред бавили; то je само за-
вршна фаза, најдаље одмакао процес прилагођивања новој средини. 

Збива се у оним случајевима кад исељеници оду далеко од земље матице и 
од своје компактне народне и верске целине. Даље, мењају веру и народност 
брже, што je досељена група мања. Напослетку, овај процес најбрже се дешава 
ако су досељеници дошли у истина сродну или у неколико друкчију народну 
средину, као на пример кад Срби дођу међу Словенце или кад Бугари дођу 
међу Србе. Најтеже, и једно и друго, мењају досељеници јаке националне све-
сти, дакле, најспорије Срби; они од свих Југословена најтеже промене народ-
ност, али кад приме католичку или унијатску веру, онда махом и брзо изгубе 
и националну свест. Међутим промена зере и народности иде сасвим споро и 
тешко ако je нова средина сасвим страна досељеницима, као што су Немци и 
и Маџари на Северу, а Грци и Арбанаси на Југу од јужнословенске масе; за 
промену je овде потребно и насиље, било физичко било дуготрајно морално 
насиље. 

Нигде сви услови за промену вере и народности нису тако здружени као 
код оних егзотичних група становништва, које су бачене далеко од матице у 
страну етничку средину, те изгледају као без корена. 

Изнећемо неколике примере, почевши са онима где je асимилација пот-
пуно извршена. 

Такав je случај са српским досељеншшма у Штајерској. Испитујући Драв-
ско Поље од Птуја до Марибора и Словеначке Горице на Северу од Мари-
бора, наилази се на доста српских етнографских трагова. Сачуван je велики 
број српских презимена на ић, и неки од тих Словенаца знају своје српско no-
рекло; мноштво српских презимена изненади нарочито у вароши Птују и у 
Словенским Горицама; има и немчура тј. Словенаца немачког осећања са пре-
зименима са ић; особито изненађују презимена као Марковић, Петровић, 
Ћирић итд. Сретао сам људе с тим презименима који су пореклом из Радгоне 
у Прекомурју. Чуо сам да има људи који се презивају Лах (Влах), Секула и Вој-
вода. Напослетку, по психичким особинама и дијалекту становништво сло-
веначке Штајерске највише се приближује српско-хрватском народу панон-
скога типа. 

1 Kisić. Jubilarni broj Narodnoga Lista. Zagreb 1912. Ha пр. у XVIII веку je дошао из 
Црне Горе Божо Кулипшћ са 10 синова, и од њега води порекло разграната породица Ку-
лишића. 

Из кога су доба били ти досељеници и како je извршено њихово прета-
пање ? У Штајерској, око Цеља и у суседним областима, било je y мањој мери 
врло старог досељавања Срба још у првој половини XV века за време цељских 
грофова. Али као што je напред поменуто, главне су миграције почеле у првим 
десетинама XVI века, после турске најезде, и те су досељенике звали ускошша, 
прибезима, власима, мартолозима, калаузима; звали су их и Рац, Рацић, Бош-
њак итд. и то су им кашто постала презимена. Прибеге су узимали у војску 
штајерске Крајине као пешадију коју су звали харамијама, и њихове су поро-
дице војни заповедници насељавали по имањима штајерских племића, по утри-
нама и запустелим стасовима. Насељавање се у већој мери продужило у дру-
roj половини XVI века. Ретко су непосредно долазили досељеници из Србије и 
Босне, већ су се по правилу претходно насељавали у Славонији и затим пре-
бегавали у Штајерску. То се исто дешавало и у штајерској Крајини јужно од 
планине Боча око Рогатца, затим у Белој Крањској око Метлике и Чрномеља; 
ови се везују за поунијаћене Србе у Жумберку. Међу српским досељеницима 
има их у Штајерској и са племенским именом Дробњак, које се и до сад са-
чувало у поквареном облику; боље су се очувала турска презимена извесних 
породица које су сада словеначке, као Турек, Хасенмали (Хасан Али), Муста-
фа, Мурат, Оман итд. То су били или заробљени муслимани српскога језика, 
који су у Штајерску насељени, или дравославни Срби из Босне, код којих je y то 
време био обичај давати и турска имена. Испитивачи који су проучавали Шта-
јерску овога времена једногласно тврде да je y њој, услед досељавања Срба у 
XVI веку, знатно ојачао словенски елеменат (Бидерман, Владимир Левец, Ра-
дослав Грујић). 

Врло лако и брзо се извршило претапање Срба у сродне Словенце. Далеко 
се удаљили од своје основне масе. Долазили су не у великим групама већ по-
једине породице, највише по неколико задруга, као што су она тројица већ 
напред поменутих динарских Срба Алексић, Дојчин и Вукмир, који су осно-
вали код Марибора село Ускоке. Тек су после дуге преписке успевали да до-
бију нешто земље од аустријских власти, тим теже, што су ове земље биле 
доста добро насељене у XVI веку; чим je неки од Срба погинуо, или био за-
робљен, старинци су тежили да избаце његову породицу са имања (Бидерман). 
Досељени Срби били су, дакле, без икаквог чвршћег економског и социјалног 
положаја; такве растурене оазе не могу се дуго одржати. Мењали су се и под 
утицајем друкчије природе земљишта, климе, начина рада и друкчије цивили-
зације. Даље, немајући свештеника, прелазили су на католичку или унијатску 
веру. Православна се вера и иначе није радо гледала; ерцхерцог Карло од Шта-
јерске изражава 1576. године своје незадовољство што војводе харамија „нису 
хришћани већ ускоци"; као да православне није рачунао у хришћане. Посто-
јала je дакле и одшта тежња да их покатоличе. Као да je лакше било најпре их 
поунијатити. То je учињено са жумберачким ускоцима. А недалеко од источне 
Штајерске постоји у Крижевцима у Хрватској унијатски Кадтол добро орга-
низован, који je вршио свој задатак поунијаћавајући православне. Промена 
вере je осим напред поменутих узрока и због тога ишла лакше, што je онда 
главна противност била између Хришћанства и Ислама, и што су се Срби при-
кључивали Аустријанцима, имајући једнако у глави да се освете Турцима и да 
поврате своје земље. То се види из многих примера; али они то криЈу од Аус-
тријанаца и сваки харамбаша, поп, најобичнији сељак, чува то као народну 
тајну. Прилазе Аустријанцима по невољи, али се бију са Турцима до истраге. 
Аустријски војни шефови кажу за пребеге и ускоке ein gar feiner Mann, a за 
владике и попове да су некористољубиви и да желе спасти свој народ од беде. 
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Ексдлоатишу њихове војничке врлине и у исто време им намећу дажбине. До-
сељени Срби овда онда покушавају да се одупру. Кажу, давали су и даваће 
своје животе, али неће да плаћају десетине и закупе властели и католичким 
манастирима, јер су они војници и граничари, а неки се испрсе и узбуне гово-
рећи да су и они од властелинске лозе. Кад им то не помогне, туже се, парниче 
се да на крају крајева не дођу ни до каквог стварног резултата. У тим разно-
врсним борбама су изнемогли и постепено изгубили свест о народности, и 
претопили се у сродне Словенце. 

На сличан су се начин изгубили српски досељеници у Печују, у Барањи. 
Овде су пре XVIII века била два слоја Срба: српско православно становништво 
које je по свој прилици било пореклом из Србије, јер су га Маџари звали Раци-
ма; они су или покатоличени или растерани и као успомена на њих један се део 
Печуја зове Рац-варош. Други слој су чинили католици нашег језика, који себе 
и сада зову Бошњацима и сконцентрисани су у једној дугачкој улици Печуја 
— Будим-мали. И сада у Печују има велики број породица (око 2000 душа) 
бошњачког порекла, али ретко ко од њих зна српски или хрватски, а сви се осе-
ћају као Маџари; још само врло стари људи а нарочито старе жене знају наш 
језик јужнога дијалекта, средовечни га разумеју али једва умеју што прогово-
рити, а деца, прошла кроз маџарске школе, не знају српски. Ово није увек била 
тако егзотична група. При крају XVII века, пошто су ове земље ослобођене од 
Турака (1688.), православни и католици српско-хрватскога језика (ови се зову 
Шокцима) чинили су већину становништва у Барањи, све до планине Мечека. 
Срба je морало бити у знатном броју и северо-западно од Мечека по селима 
жупаније Толне и до Блатног Језера, јер су 1703.—1710. год. дигли устанак и 
борили се нарочито против Ракоцијевих Куруца. За време тих ратова и после 
њих су уништавани и нрогањани. У исто време je настала пропаганда католич-
ке цркве на покатоличавању, јер, као што се види из аката печујске архиве, нису 
трпели дравославне. Срби се повлаче из Толне и северних делова Барање на 
Југ од Печуја. Око 1740. год. почиње насељавање католичких Немаца с Рајне, 
из Баварске и Виртемберга у врло великом броју и наставља се скоро педесет 
година. Услед свега тога остане печујско-бошњачка оаза без драве везе са ос-
талом народном масом. Истина и данас има „Шокаца" и у селу Нађкозару, 
близу Печуја, затим као знатна народна маса јужно од Печуја, од Удвара до 
Погана, Немети и Саланте, и интересантно je да су они сви ијекавци; али то je 
сеоско становништво. Осамљено српско и бошњачко становништво у Печују, 
који се све више развијао, није се могло одржати. Печуј као и цела Барања 
представља забачен територијални троугао, између Дунава, Драве и планине 
Мечека, кроз који не пролази никакав важнији пут и о коме у ранијим вековима 
нико није водио рачуна. Нигде се локалне страсти и насиља не могу тако сло-
бодно практиковати као у таквим скровитим областима. Православни су се 
морали иселити или покатоличити. Католички Бошњаци су се дуже одржали. 
Али са развитком Печуја у њега су се у масама насељавали Немци, Јевреји и 
Маџари. Бошњаци су се све више губили у тој великој вароши. Кад je настала 
периода маџаризације од 1867. године, њих je почело тако брзо нестајати, да су 
данас сведени на поменуте остатке. 

Овде и у Мохачу збивао се у ствари исти процес као и у Ђаковици
1
 или 

којој другој чисто арбанашкој варошици. Удаљени од своје народне масе, у 
противничкој средини, сви се људи нашега језика најпре притиском прилика 
сведу на значај верске секте, док и веру не промене и шпчезну.  

У мањој се мери тај процес извршио на српским насељима у околини Бу-
дима, и што je карактеристично, овде се махом најпре мењала народност па 
тек после вера. Срба има у Сент-Андреји, Ловри, Помазу, Чобанцу, Калазу, 
Збегу, Ковину, Рацалмашу и Адуну око 3000 душа. Нестало их je y многим 
околним селима и варошима, где их je до скора било. Мањи део ових Срба су 
врло стари досељеници из Ковина на Дунаву према Смедереву, побегли после 
пада Смедерева 1459. године и засновали село Ковин на Чепељском Острву у 
Дунаву. А главна су маса досељеници од 1690. године са патријархом Арсе-
нијем III Чарнојевићем. Познато je да je то био имућан и просвећен део на-
рода; Будим и Сент-Андреја су у XVIII веку били културни центри досељених 
Срба. 

Све до почетка XVIII века Срба je било око Будима много више и нарочито 
их je било релативно доста према осталом становништву. Од XIX века настаје 
повлачење Срба према Југу, и тако будимска српска оаза и ослаби и остане 
без везе са осталом народном масом. 

Даље, Пешта се од истога времена јако развила и с њом и бујан маџарски 
живот. Срби који су до тога доба били знатни трговци и занатлије и јако се 
осећали, губе се у том новом развитку; тим лакше ослабе што су као трговачки 
и занатлијски елеменат били више изложени маџарским утицајима; сељаци су 
се ипак боље одржали. 

Настаје позната периода маџаризације, пред којом узму све више малак-
савати. 

Данас су будимски Срби сведени „на ишчезле културне тековине и на из-
бледеле успомене". У Ковину сам се осећао, каже д-р Тих. Ђорђевић, „као код 
самртника који већ издише". У неким местима je све угашено и изгледа као да 
у њима никада није ни било Срба. Има породица са српским презименима које 
припадају православној вери и још се као осећају да су српске, али не знају ни 
речи српског језика. Изузетак чини село Ловра, чисто српско местоД 

Опште етничке и социјалне последице мтрација. — Сеобе, и с њима ве-зана 
социјална прилагођивања и етнобиолошки процеси, били су од прво-класне 
важности за изједначивање и стапање нашега народа. 

Данашње становништво метанастазичке области од Велешке Клисуре на 
Вардару до Загребачке Горе, није оно и онакво какво je било у Средњем Веку и 
пре најезде Турака. Ретко где има много старинаца; у највећем делу области 
и тако их je мало да се губе. Старинци су се делимице иселили а делимице су их 
преплавили и асимиловали досељеници, највише динарски досељеници: из 
старе Рашке, са црногорских Брда, из Херцеговине и Босне, затим досељеници 
косовско-метохијске струје. Пошто су ове миграционе струје прешле северну 
границу Балканског Полуострва, то je оно у етнографском и културном по-
гледу као продужено према Северу. Услед миграција у земљама панонског 
басена и по Далмацији разнесене су са досељеницима нове навике и обичаји, 
снажни фолклор, нарочито народне епске песме; појачана je патријархална за-
друга. Старо становништво je тиме било као подмлађено. На далеко су разне-
сене историјске традиције и јако развијена српска национална свест, која се у 
току векова израђивала у унутрашњим земљама Балканског Полуострва. Из 
метанастазичких покрета je произишло померање дијалеката динарских и цен-
тралних делова Полуострва на Север, Североисток и Запад, и осим тога je на-
стала борба између дијалеката, утицање једних дијалеката на друге; кад се 

 

1 Основе за географију н геологију Старе Србије и Македоније, књига III, с. 268. 
1 Српске колоније у Будиму и околини, Браство за 1921. годину. ст. 132. 
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процес завршио, видело се да су дијалекти друкчије распоређени него што су 
били пре турске инвазије. Нарочито пада у очи ванредно распрострањење што-
кавског дијалекта на рачун осталих говора. Тако су се у појединим крајевима 
оне велике метанастазичке области образовале нове етничке и психичке групе, 
и највећем броју од њих дало je печат динарско становништво. 

У целој метанастазичкој области измешао се српски народ, пореклом из 
разних крајева, и никаквим се другим начином не би могли Срби толико из-
једначити и сјединити као сеобама и процесима који су због њих следовали. По-
стале су много тешње везе између Срба разних покрајина, јер je y свакој било 
досељеника који су знали да имају своје сроднике и саплеменике у другом крају 
и да су с њима исто. Услед тога je нестало ранијег историјског партикуларизма 
и цео се српски народ могао осетити као целина. 

До великих метанастазичких покрета једва су се познавали Срби и Хрвати, 
а још мање Срби и Словенци. Услед сеоба турскога времена Срби су се у ве-
ликим размерама измешали са Хрватима, у свима земљама, изузевши у мно-
гоме тако звану цивилну Хрватску, кајкавску Хрватску. Од овог су времена у 
западним крајевима географски испреплетани или се увлаче једни у друге ка-
толици и православни, тако да до загребачке и вараждинске жупаније нема 
једне велике области која би цела припадала католичкој или православној 
цркви. Од значаја je католичење и унијаћење Срба, јер су Срби тиме још више 
допринели да се преиначи старо становништво у чије су земље дошли. Једни на 
друге су утицали дијалектима, навикама, обичајима. Услед укрштања, меша-
ња, преплетања једних с другима боље су се упознали, и сељаци су се несумњкво 
узели изједначивати. И у панонским и јадранским територијама створене су, 
дакле, нове етничке групе, а старе групе су новим асимилационим процесима 
јако промењене. Шта више те промене су додирнуле и кајкавску Хрватску, као 
и јужне словеначке земље, јер су у турско доба многобројни динарски ускоци 
или пребези дошли у Крањску и Штајерску и асимиловали се са Словенцима. 
Несумњиво je да су јужни Словенци досељеним Србима знатно ојачни. 

Наше народно јединство не почива само на првобитном сродству наших 
племена; не почива осим тога једино на једном српско-хрватском књижевном 
језику и у неколико на заједничкој књижевности, као што се обично мисли. 
Заједничком књижевном језику претходила je дуга периода етничког и етно-
биолошког изједначивања и стапања у турско и млетачко доба. И због ње на-
родно јединство има дубље основе, праве народне основе, и нарочито у мета-
настазичкој области je много чвршће него што то изгледа по неким данашњим 
појавама. 

Сеобе нашега народа било у Срем, Банат и Бачку, било у Славонију, имале 
су још један утицај. Тај досељени народни појас биоје препрека за стране уши-
цаје, медијум, кроз који су они, пролазећи, слабили, тако да je чувао од страних 
утицаја народне масе у Србији и Босни; при томе су знатно помагале и добре 
политичке границе, Сава и Дунав. 

Од интереса су и ови резултати миграција. Ретко сам где наишао на толико 
љубави црема „Шумадији" као код црногорских Брђана. И чини ми се да се то 
да објаснити поглавито миграцијама: многи су њихови саплеменици у ,,Шу-
мадији". Обрнуто, нема сумње да je оној великој љубави и преокупација ду-
хова Рашком, Херцеговином и Босном, која je карактеристична за Србију од 
Карађорђевог устанка до Берлинског Конгреса, много допринело то, што je 
већи део становништва Србије пореклом из тих области; и то су млади досе-
љеници, који управо за те земље наше и за те народне делове знају, од таквих 
инстиката сс није могла ни интелигениија ослободити. Међутим смо прсши- 

рењем Србије према Југу, од Берлинског Конгреса, зашли много јаче у област 
јужног становништва и таквог, које je великим делом по пореклу из скопске 
области и Македоније; морало je, дакле, поред других разлога, и због тога 
настати живље интересовање за вардарске крајеве. 

Метанастазички покрети су однели много српског становништва с Југа 
на Север; у неким областима (Метохија, Косово, скопски крај) остале су праз-
нине; у свима су ослабиле појаве српског живота и духа. Услед тога, поред 
других узрока, настало je продирање Арбанаса у центре старе српске државе и 
превлађивање бугарских утицаја у Македонији. 



ПРИЛОЗИ О ПОРЕКЛУ СТАНОВНИШТВА 

Чисто динарска струја 

Сарајевско Поље 
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Динарска струја са незнатним процентом Косоваца 

Доње Драгачево 
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Динарска струја са знатнијим процентом Косоваца, 
а наговештене и друге струје 

Гру жа  
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Динарска струја још превлађује, али развијене све струје 

Ј а с е н и ц а  (по 

подацима Б. Дробњаковића) 
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Динарска струја испод 50 %, али најјача. Остале струје јако развијене и учествују у 
саставу становништва са преко 50% 

Л е п е н и ц а  

 

! 
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Превлађре косовско-метохијска струја. После ње 
вардарско-моравска. Динарска слаба 

Т е м н и ћ  

13« 

 



1 9 6  САБРАНА ДЕЛА JOB AHA ЦВИЈИЋА ________________________________  

Најјача je вардарско-моравска струја, којој се приближава косовска, док je 
динарска слабија и од тимочко-браничевске и шопске струје 

Б е л и ц а  
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Старост метанастазичких струја у Горњем Драгачеву и 
број њихових породица и домова  

 



РАСПОРЕД БАЛКАНСКИХ НАРОДА  

Објашњење етнографске карте  

Израда етнографске карте Балканског Полуострва преставља незахвалан 
посао и посао који још не може бити сасвим тачан. Етнографска карта ниједне 
области у Европи не застарева тако брзо, као етнографска карта Балканског 
Полуострва. Ово су области где су народи још у кретању и стварању и где je 
сваки знатнији рат узрок миграцијама, асимилационим процесима и другим 
етнографским променама. Поглавито су услед тога и најбоље раније етног-
рафске карте тако брзо застаревале. Међутим од турске инвазије на Балканско 
Полуострво у XIV в. па до данас није било овако судбоносног рата, који ће 
више променити етнографске прилике, но што je садашњи балкански рат. Моја 
етнографска карта има дакле на првом месту моменталну вредност, јер фик-
сира стање пре балканског рата и за време рата. Она je последња која то стање 
фиксира, и већ после неколико година имаће само историјску вредност, као 
докуменат на основу кога ће се моћи пратити етнографске промене извршене 
на Балканском Полуострву. 

И зато je потребно било обратити највећу пажњу на етнографске границе 
између народа европске Турске. Истина то за мене није био тежак посао, јер 
што се главних црта о распрострањењу народа Балканског Полуострва тиче 
имао сам само да на карти фиксирам своја искуства и да одаберем оно што je 
поуздано и добро у досадашњим радовима и картама. Али има детаља који су 
ми можда ипак промакли. Кад су се приликом овог балканског рата узмутили 
сви народни слојеви на Балканском Полуострву, тада су избиле на површину 
мале групе и оазе људи, искључиво хришћана, нарочито у Арбанији и Тракији, 
потиштени, заборављени, запретани, о којима нисмо раније знали ни ми који 
смо на Балканском Полуострву и о њему се готово стално бавимо. То je по-
могло да у моју карту уђу два три нова етнографска детаља, које без овога 
рата још не бих знао; али то ми je показало да таквих детаља још може бити, 
и ми за њих сада не знамо. 

Етнографске карте и литература. 

/. Cvijić: Rcmarques sur l'ethnographie de la Macedoine (Ann. de G. XV. Paris, Mai 1906). 
Овде су све етнографске карте Балканског Полуострва и сва важнија дела, поменута и кри-
тички расмотрена. — Grundlinien der Geographie und Geologie von Mazedonien und Altserbein 
(nebst Beobachtungen in Thrazien, ThessaJien, Epirus und Nordalbanien), I, Gotha J. Perthes. 
Трећа књига je изишла само српски (Београд, Академија Наука), са једном етнографском 
картом Старе Србије и са етнографским проматрањима у западној Македонији. — L'annexion 
de la Bosnie et la question serbe, ca једном етнографском картом српског народа, Paris 1909, 
Armand Colin. — Актропогеографски Проблеми Балканског Полуострва (Насеља Срп. 
Земаља, I, издање Акад. Наука, Београд 1902, с. 1—211). 

i Превод расправе, која je штамггана у „Petermanns Mitteilungen", свеска за Март и 
даље 1913 г., с незнатним изменама. У Готи je оштампано онолики број примерака етно-
графске карте колики je био потребан за „Гласник српског Геогр. Друштва". 
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Р. Ј. Šafarik: Slowansky narodopis, ca једном етнографском картом, Праг 1842 и 1849. 
— А. Воие: Ethnographische Karte des Osmanischen Reichs, europäischen Teiles, und von 
Griechenland, 1 : 3,800.000, Gotha 1847 и 1855. J. Perthes. — G. Lejean: Carte ethnographique 
de la Turquie d'Europe et des ćtats autonomes (Peterm. Mitt. 1861). — H. Kiepert: Völker und 
Sprachenkarte von Österreich und den Unterdonauländern, 1 : 3,000.000, Berlin 1867. — A. 
Petermann: Die Ausdehnung der Slawen in der Türkei und den angrenzenden Gebieten (Peterm. 
Mitt. 1869, Taf. 22). — H. Kiepert. Ethnographische Übersicht des europäischen Orient, Berlin 
1876. — Karl Sax: Ethnographische Karte der Europäischen Türkei und ihrer Depedenzen zu 
Anfang des Jahres 1877 (Mitt. G. Ges Wien, 1878). — H. Kipert: Ethnographische Karte von 
Epirus, Berlin 1878. — B. Schwarz: Dobrudscha. Zur Übersicht der deutschen Kolonien, 1: : 
1,200.000, Gotha 1886, J. Perthes. — S. Gopčević: Ethnographische Karte von Mazedonien und 
Altserbien, 1 : 750.000 (Peterm. Mitt. 1889, Taf. 4). — Gustav Weigand: Ethnographische Karte 
der südwestlichen Balkanhalbinsel (Die Aromunen, ethnogrcphisch-historische Untersuchungen, 
I, Leipzig 1895). — Исти: Linguistischer Atlas — Völkerkarte der rumänischen Sprachgebiete, 
Leipzig, J. A. Barth. — Ростковски (руски конзул у Битољу): Распредћлеше жителев БИТОЛБ-
скаго Виллета по народностлмЂ и в-кроисповФдашимЂ ВЂ 1897. году. Ст. Петерсбурп> 1897. 
Распред/клеше жителео: солунскаго виллета ВЂ году 1899. (Живал Старина XIII, св. 3i4). — 
ВасилЋ КАЧОВЂ: Македонин. Етнографил и статистика (са једном етнографском картом), 
Софил, 1900. — Т. Кара-ћововг: Материлли за изучване Одринскин валаетЂ (Сборникт. за 
народни умотворении, наука и книжнина. Книга XIX, Софин, 1903.). Dr. Baca Руварац: Право-
славни Срби у Хрватској и Славонији, Карловци 1907. — БуШрско Министарство Војно: 
Cartes ethnographiques des vilayets: Salonique, Kosovo et Monastir, Sofia o. J. (места која 
припадају разним народностима представљена су разно обојеним круговима). — С. А. Bratter: 
Sprachgebiet und Wohnsitze der Aromunen. Ethnographische Karte in der Schrift: Die kuzo-
walachische Frage, Hamburg 1907. — Zsigmond Batky: A magyar Szentkorona Orszagainak 
Nepsajzi iskolai foli terkepe, Budapest 1909. Л. Нидерле: Обозр-ћше современнаго славлнства, 
Сиб. 1909. („Енциклопедјн славшскоо филолош", вма. II, са једном етнографском картом). 

Српска православна митрополија карловачка по подацима од 1905. год., Карловци 
1910. Т. Флоринскш: Славлнское племл, Кгевг, 1907, а друго издање „С. Петербургскаго 
благотворителБнаго обшества", с приложешем* библшграфическои статБИ Зтнографическан 
карта западнаго славлнства и западноо Руси", КЈевЂ, 1911. F. Heimfelsen: Die deutschen Ko-
lonien in Bosnien, Sarajevo 1911. — Готово о свој литератури која се тиче етнографије Бал-
канског Полуострва за последњих двадесет година говори се у „Прегледу географске лите-
ратуре о Балканском Полуострву" (Београд, 5 свезака). 

За старију литературу види нарочито: Haardt v. Hartenthurn: Die Kartographie der Bal-
kanhalbinsel im 19. Jahrhundert (Mitt, k. k. Militärgeogr. Instituts Wien XXI), 1901. — Biblio-
grafija shqipe von F. Manek, Dr. G. Pekmezi und A. Stotz. Vienne 1909. 

I Етнографске границе балканских народа. 

Три главна балканска народа држе географски индивидуалисане делове 
Полуострва: Србо-Хрвати северо-западни део, Бугари источни или бугарско--
трачку област, а јужни део са приморјем и острвима Егејскога и Јонскога 
Мора — Грци. Али онде, где се ова три народа додирују, у средишњем делу 
Полуострва, становништво je јако измешано, залази једно у друго; поред тога 
се јављају и нове народне масе, као Арбанаси, Турци, Аромуни и напослетку 
македонски Словени, који, истина, нису нека нова народна маса, али већим 
делом чине прелаз од Срба Бугарима. Друга област јако измешаног станов-
ништва je на Сереру, у јужној Угарској, где су Срби измешани са Мађарима, 
Немцима и Власима, затим у Добруџи и Бесарабији, где су Бугари измешани 
са Власима, Русима, Татарима и т. д. У следећем ћемо разгледати главне 
етнографске границе међу тим народима. 

1. Северна граница грчкога народа 

Од свих граница између народа Балканског Полуострва, ова je била у 
главним цртама врло рано и доста тачно утврђена, нарочито на територији 
између Солуна и Цариграда.На тој дужини, као и на западној до Костура, Грци 

се додирују поглавито с Бугарима и македонским Словенима. То je оштра 
граница два различита света, различна по језику, по физичком хабитусу и пси-
хичким особинама. Зато je она прилично тачно обележена већ на најстаријој 
етнографској карти свих Словена од П. Ј. Шафарика, на којој су обележене и 
границе између Словена и других народа на Балканском Полуострву. Али ова 
карта je остала мало позната у западној Европи. Тачније je обележена северна 
граница грчкога народа на картама А. Воие-а од 1847 и 1855 г., које су изашле у 
издањима Ј. Perthes-ова института. Нарочито последња карта овога знамени-
тога геолога служила je за основицу многим доцнијим етнографским картама. 

И Шафарикова и Boue-ова карта имају једну знатну погрешку. На њима 
нису уцртане велике турске оазе међу Грцима и на северној граници грчкога 
народа, ни између Солуна и Месте, ни у Тракији, ни у источној Бугарској. Ме-
ђутим из путописа почетком XIX века je познато да су те турске оазе постојале, 
али je истина трачка турска оаза, између Једрена и Цариграда, у последње 
време, досељавањем Турака из Бугарске, знатно ојачала. 

Ту корекцију и многе друге детаље, што се тиче грчкога народа, уноси у 
науку особито пажљиво, и на основу све литературе и многих путовања, из-
рађена карта G.Lejean-г. која je изишла 1861 г. Осим тога je овај аутор први обе-
лежио грчки појас уз обале Црнога Мора, истина само до реке Камчије. Leje-
an-oey северну границу грчкога народа задржао je y главноме и Kiepert на 
својој карти од 1876 г., уневши корекцију тиме, што je грчки црноморски појас 
продужио и северно од Камчије, преко Варне до Каварне. Још с више детаља je 
представљено етнографско стање једренскога вилајета, нарочито однос између 
Турака и Грка, на етнографској карти Балканскога Полуострва, од аустро--
угарскога конзула Karl-a Sax-a, која je изашла 1878 г. 

На Балканском Полуострву није било сталније етнографске границе, него 
што je северна граница грчкога народа. Она се најмање померала, али су се 
дуж ње и јужно од ње, у грчкој приморској маси, насељавали, нарочито у но-
вијим временима, Турци, који су емигрирали из Бугарске, највише после руско--
турског рата од 1878 г. Те промене нису фиксиране ни на једној етнографској 
карти, нарочито не за једренски вилајет, ни на новим најбољим етнографским 
картама од Т. Флоринскога и Л. Нидерла. Шта више на овим картама није у де-
таљима тачна ни северна граница грчкога народа. Даље, случајном погрешком 
су неке, по већини становништва грчке и турске вароши, обележене на овим 
картама као бугарске, на пр. Његуш, Серез, Драма, Јаница или Пазар, у којима 
и бугарски испитивач Кнчов налази турску и грчку већину, не бугарску.

1
 

При изради приложене етнографске карте, ставио сам себи двострук за-
датак: покушао сам да до детаља тачно извучем северну етнографску границу 
грчкога народа и да обележим данашње стање турских оаза око те границе. За 
знатан део ове области, за територију од Олимпа преко Солуна до Месте, упо-
требио сам поглавито своја проматрања, а онде, где их локално нисам имао, 
служио сам се двама бугарским изворима: етнографском картом Кнчова и 
картом бугарског ратног министарства, на којој су места, која припадају раз-
ним народностима, означена круговима разне боје; на послетку употребио сам 
и Weigand-ову етнографску карту југозападних делова Балканског Полуострва. 

Моја карта се разликује од најновијих карата Л. Нидерла и Т. Флоринскош 
и што се тиче етнографских прилика у једренском вилајету. Истина ja сам мо-
гао овде чинити проматрања само grosso modo, али сам се ипак оријентисао, 
да сам могао проценити и употребити статистичке податке Kapajoeoea, бугар-
скога конзуларног чиновника у Једрену, који je израдио списак кућа по народ- 



202 САБРАНА ДЕЛА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА АНТРОПОГЕОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ БАЛКАНСКОГА ПОЛУОСТРВА 203 

 

стима готово за сва села једренскога вилајета. Искључиво на основу података 
овога писца израђене су етнографске прилике једренскога вилајета, на мојој 
карти. 

Карајовов помиње и две српске оазе у Тракији, око Бајрамича и Караџа--
Алила, које су још сачувале језик, ма да се грцизирају. То je потврдио и бу-
гарски историчар Буслајев, који je за време овога рата посетио те српске оазе. 

Поред све пажње, нисам сигуран да je на мојој етнографској карти ово 
тачно: нису можда тачно издвојени Помаци и прави Турци у источној Македо-
нији, и граница између њих; даље, и ако поменути бугарски извор чини добар 
утисак, ипак je он већу пажњу обраћао на Бугаре, а мању на Грке и Турке. На-
послетку су етнографске прилике у области од Странџе до Цариграда само 
шематски представљене, јер нисам имао детаљних података за свако место. 

И северно од обележене грчке етнографске границе, има Грка, негде у 
већим оазама, као код Пловдива, у Станимаки, и т.д., али се махом јављају као 
мањине у варошима Тракије и Македоније, мањине махом предузимљивих 
трговаца, који не ретко дају тип животу и раду у варошима. Даље се често и на 
сеоској маси словенског становништва, нарочито јужне Македоније, осећа 
утицај грчке цивилизације, грчке цркве и грчке пропаганде. 

2. Граница између Грка и Тоска јужне Арбаније 

Ова граница je различна на појединим етнографским картама. А. Boue je 
обележио арбанашком бојом сав Епир и Акарнанију до Патраског Залива. 
Lejean-ова карта не иде даље од Артанскога Залива, али je све довде означио 
арбанашком бојом. Словенске етнографске карте од Флоринскога и Нидерла 
колорисале су ову област по страним етнографским картама. И ja y овој об-
ласти нисам могао ничега самосталнога урадити. Прошавши знатан део Епира 
и јужне Арбаније, осетио сам како je тешко разликовати Грке и Тоске, јер су и 
последњи већим делом православни, под утицајем грчке цивилизације и махом 
говоре и грчки. И Грци и Тоске имају исту ношњу. Живе махом измешано. И 
с једнима и с другима сам се могао разговарати само преко тумача. Без знања 
језика и без детаљних етнографских студија, није могућно у овим областима 
доћи до поузданог резултата о распрострањењу Грка и Тоска. Зато сам односе 
између њих у Епиру и јужној Арбанији обележио према Kiepen-овој карти, 
која ми се учинила најближа истини. 

3. Граница између Грка и Словена у јужној Македонији 

Ову границу сам могао на много места тачно утврдити, јер сам при путо-
вању на њу обраћао нарочиту пажњу. 

Идући с Југа, из Епира и јужне Арбаније, такозваним епирским путем, 
Словена нема све до Преспанскога Језера, управо до преседлине Превтиса и 
Иван-планине, осим неколиких словенских села у корчанској котлини, чије 
становништво говори неки архаичан словеиски дијалекат. Компактне масе Сло-
веиа настају у Преспи. Иван-планина и Превтис су етнографска граница из-
међу Тоска и Словена; даље су они и културна граница, јер крајеви јужно од 
Превтиса су под потпуним утицајем грчко-византијске културе, цариградске 
патријаршије, а у главном и грчкога национализма: већина Тоска и Аромуна 
осећају се као Грци. Северно од Превтиса ти културни и национални утицаји 
знатно ослабе. 

Даље на Истоку, улазећи из слива Бистрице преко Костура у Македонију, 
наиђе се на словенско становништво много јужније, али овде онде измешано 
са страним становништвом. Сам Костур je још грчка варош, у којој се губи 
мухамеданска мањина и полујелинизовани Словени. Али по селима око Кос-
тура превлађује словенско становништво, чији je део у области Несраму, југо-
западно од Костура исламизиран. И овде je јак утицај грчко-византијске кул-
туре и знатан je број патријаршијских Словена којн припадају грчкој партији. 
Али по селима око Костура има, изгледа, и правих Грка, затим јелинизованих 
Аромуна, правих Турака и Арбанаса. 

Даље на Истоку пружа се дубоко у Македонију турска кајларска маса и 
овде нема границе између Грка и Словена, већ између Турака и Словена. Та 
граница иде јужно од Островског Језера, ма да и на Северу од њега има турских 
оаза. У северном делу котлине Сариђола има међу турским становништвом и 
на његовој северној граници неколико словенских села, нарочито велика села 
Пателик, Врбени и Суровичево (овде има и знатан број Турака) дуж жељез-
ничке пруге Битољ—Солун, са становништвом необично вредним, енергичним 
и јако пробуђеним. 

4. Турске масе и турске оазе. 

То су масе и оазе правих Турака, Османлија, који говоре турским језиком 
и ограничени су скоро искључно на источну половину Балканског Полуострва, 
поглавито на источну Бугарску, Тракију и суседне делове Македоније, до Вар-
дара. У западним, нарочито у северозападним деловима Балканскога Полу-
острва није ни у ранијем времену било много Османлија, осим у варошима, 
одакле су се после престанка турске власти повлачили, махом заједно са тур-
ском војском. 

Као што je поменуто, на најстаријим етнографским картама од Шафарика 
и Боие-a. Турци су сасвим занемарени и према тим картама je изгледало да 
Турака скоро нема на Балканском Полуострву, осим по варошима. Међутим 
из многих извора знамо да су велике масе турског сеоског становништва у 
источном делу полуострва и онда постојале и биле веће но данас. Као што je 
поменуто, њих je најпре уцртао у карту G. Lejean и његова карта даје најта-
чније распрострањење Турака око половине XIX в.; погрешио je само овде 
онде у томе што je исламизиране Србе и Бугаре, који говоре само својим на-
родним језиком, обележио као праве Турке (на пр. у М. Зворнику и Соколу 
у Србији, неке бугарске Помаке у Родопи и т. д.). 

На мојој карти je поред мањих турских оаза обраћена нарочито пажња на 
четири главне турске масе Балканског Полуострва: на трачку, источно-бу-
гарску, вардарско-орфанску и кајларску. Прва турска маса je уцртана по пода-
цима који су напред поменути. Турску масу у источној Бугарској упознао сам 
путујући по тој области, али имајући друге задатке нисам je y карту уцртавао. 
По попису становништва од 1905. г. има у Бугарској свега 603.867 мухамеда-
наца, али се не публикује попис становништва по појединим местима и зато ми 
није било могућно самостално уцртати ту главну турску масу, ни остале не-
знатније. Узео сам их са карте Т. Флоринскога, која ми се учинила највероват-
нија. Много поузданијих података имао сам за вардарско-орфанску и за кај-
ларску турску масу. Обе сам обишао, и на путевима сам обраћао пажњу на 
распрострањење Турака. Али сам осим тога имао за ове области добре прет-
ходне карте: нарочито поменуту детаљну карту бугарскога ратног министар-
ства, затим етнографску карту Кнчова. Комбинацијом мојих проматрања и 
тих извора утврђене су границе ових турских маса. Више детаља о вардарско- 
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-орфанској маси саопштени су у мом делу Основе за teoipacßujy и 1еолошју Ма-
кедоније и Ст. Србије. Кајларска или сариђолска оаза je највећа турска маса у 
западном делу Балканскога Полуострва, густо насељена малоазијским Тур-
цима, Коњарима, и заузима цео простор од Островског Језера до Бистрице. 
Они живе у две варошице, у Кајлару и Џуми, и у преко сто махом малих села; 
особито je густ низ турских села на јужној ивици плоднога Буџака. 

У источној Македонији, између Сереза и Драме има око 4500 душа пра-
вославних Турака патријаршиста, који имају грчке школе а говоре и турски и 
грчки. Њихов центар je варошица Зиљахово са 2800 душа.2 

Осим ових главних оаза и мањих маса, које су на карти обележене, нема 
скоро вароши и варошице у европској Турској где Турци не би чинили већи или 
мањи део становништва; они нису могли бити уцртани на приложеној етно-
графској карти. 

5. Граница између Арбанаса и Срба 

Кад се упореде ранији путописи и други извори са данашњим етнограф-
ским стањем око Охридског Језера, види се да се граница између Словена и 
Арбанаса, на штету правих, у последњим вековима знатно Истоку померала. 
Али нас се на овоме месту поглавито тиче да утврдимо данашњу етнографску 
границу, која ми je већим делом из властитог искуства позната, а делимице из 
обавештења. 

Сада та граница полази јужно од малога полуострва Лина, на Охридском 
Језеру, и пење се на развође између језера и Шкумбије, јер je село Радожда, на 
западној обали Охридскога Језера, словенско, а у Лину има словенска мањина. 
Али овде, je несумњиво у ранијим вековима словенско становништво заузи-
мало знатне просторије и даље на Западу, у горњем и средњем сливу од Елба-
сана. И сад су се одржала, источно од Елбасана, нека словенска села, за која 
сам у најновије време сазнао,3 док je село Сушицу, још Гопчевић на својој карти 
означио као српско. Даље на Истоку, уза Шкумбију, има велика оаза албанизо-
ваних Словена, која обухвата и област Мокру, и становници знају још своје 
словенско порекло. По подацима проф. Св. Томића, има у изворишту Шкум-
бије мала оаза словенског становништва, које он назива српским. Шта више, 
много јужније, на левој страни Девола, има област Опара, за коју из хронике 
Јована Мусаћа, знамо да je још почетком XVI века била насељена Словенима.

4 

У битољској котлини има словенског становништва које тврди да je пореклом 
из Опаре; даље у области Козјачији, на јужној граници данашње Србије до-
сељено je словенско становништво, које тврди да je пореклом из елбасанског 
краја (Басановци). Lejean je на својим путевима нашао чак на ушћу Војуше у 
арбанском приморју, неколике српске оазе, као код Новог Села при ушћу Во-
јуше, затим две оазе на Арзену, од којих je једна на самом ушћу Арзена, се-
верно од Драча. Више научних путника су забележили, да у варошима средње 
Арбаније, као у Тирани, Кроји и Драчу, постоје мањине српског и аромунског 
становништва, које чине једну црквену општину, подложну патријаршији.  

На Западу од Опари и Елбасана je око реке Семени област Мусакија, и 
то јужно од Семени Мала, а северно Велика Мусакија, у којој сада има Тоска, 
и зову се Љапиди, затим Фаршериота, аромунског становништва, које се бави 
земљорадњом и сточарством;

5
 али у свој Мусакији, нарочито у Малој, топо-

графска имена су често словенска; истина овде су до скора слазили да са сто-
ком презиме дебарски Словени, али je вероватније да je словенску номенкла-
туру дало старије словенско становништво. 

И на Северу од Охридског Језера, све до вароши Дебра, има словенског 
становништва и на левој страни Црнога Дрима, али je измешано са исламизи-
раним Словенима, мање с правим Арбанасима. Распоред становништва je 
овакав. Око реке Сатеске, десне притоке Дрима, има област Дебрца са 22 села 
словенског становништва и главним местом Здеглаве. Западно од ње, с обе 
стране Дрима, настаје област Дримкол, са мешовитим становништвом у коме 
преовлађују православни Словени, али има и исламизираних или Помака, на-
рочито у селу Јабланици. Даље je на левој обали Дрима област Голо Брдо, 
чије je словенско становништво први опазио Lejean и обележио као српско. И 
сада je то српска област, али са знатним бројем Помака који су исламизирани 
поглавито у првој половини XIX века, и махом још говоре српски. На Истоку 
од Дебра превлађују Словени. Овде у области Малој Реци живи словенско 
племе Мијаци, чије je главно место Галичник, са 800 кућа или око 4500 душа, 
затим Лазаропоље са 3000 душа и др. Северно од Дебра, у горњем сливу Го-
леме Реке има 3—4000 православних, који говоре арбанашки, чија села махом 
имају српска имена и они се по тврђењу проф. Св. Томића зову само Србима. 
Ово одавно познато, изузетно становништво, означио сам на карти плавом 
бојом са црвеним крстом.

6
 У самој вароши Дебру преовлађују мухамеданци, 

махом Турци и турцизиране Геге, који су услед тога питомији, али има и знат-
на словенска мањина, са српским и бугарским владиком. За крајеве северно од 
Дебра, поред Црнога Дрима, имам података само од Св. Томића, који их je 
обележио као мешовите, од Срба, арбанизованих Срба и Арбанаса; тако ме-
шовито становништво се пружа све до састава Црнога и Белога Дрима. Ретко 
где православни Срби прелазе на леву обалу Дрима. 

Са Дебром улазимо у области у којима се и данас насељавају Арбанаси са 
Запада, из праве Арбаније, и то на овај начин. Дебарски Словени, нарочито 
они у Малој Реци, изложени су правим пљачкашким походима Арбанаса са 
Запада, из Селице и Лурије. Те пљачкашке походе, који су и мени познати, осо-
бито je пластички описао Аустријанац Karl Steinmetz.

1
 Поменути Арнаути скуп-

љају се у велике чете до 200 људи, ноћу иду а преко дана се сакрију и преспа-
вају по шумама, пређу Дрим и планину Кораб и нападају на дебарске Словене. 
Махом побију чобане и крену њихову стоку, кашто више хиљада оваца и коза. 
Кад се врате у Селицу и Лурију објављују сретан пљачкашки поход пуцањем 
из пушака и приређивањем гозби; по том пљачку поделе. Услед тога je знатно 
ослабило, некада врло развијено дебарско планинско сточарство. Немајући 
довољно земљишта у свом крају, дебарски Словени су се почели одавати гур-
бетлуку и расељавати се; особито их je много по Србији, затим у Бугарској и 
Влашкој, а последње деценије иду и у Америку. На њихова места су се на Северу 
од Дебра на многа места населили поменути Арбанаси. 

Али нарочито за последња два века Арбанаси су се насељавали по свој 
Западној Македонији, до Вардара. Ja сам покушао да обележим све те арба-
нашке оазе, и то на основу својих проматрања, података руског конзула Рост-
ковског; бугарског писца Кнчова и карте бугарског ратног министарства. 

Још су више измешани Срби и Арбанаси у Пилоту и на Косову. 

Пилотом ћу назвати сву област око Дрима, између Призрена и Ђаковице 
на Западу и Скадра на Истоку (средњевековни Горњи и Доњи Пилот; као да се 
успомена на то назвање очувала у имену данашњег арбанашког племена Пул-
ти). Метохија и Косово су означени на приложеној карти. То су области ме-
шовитог становништва: Срба, Арбанаса и арбанизованих Срба, шта више у 
границама данашње Црне Горе, има племе Кучи, сада српско, али je вероватно 
произашло једним делом асимилацијом Срба и Арбанаса.

8
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Ja немам својих властитих података само за пилотску област, коју нисам 
посећивао. Али према описима свих научних испитивача, од Хана па до нај-
новијих, Хасерта, Штајнмеца и Нопче, то je претежно арбанашка област. У 
средњем веку je била насељена мешовитим српско-арбанашким становништвом 
и Срби и србизирани Арбанаси су превлађивали у равницама, нарочито Зад-
риму и Забојани, а Арбанаси су могли бити само у планинама у већини. Од 
тога српскога становништва одржали су се незнатни остаци које помињу Хан, 
Хекар и Ј. Милер.

9
 У најновије време сам сазнао од мог ученика Ј. Мајића да у 

арбанашком племену Кастрати, у селу Каменици, превлађују православни 
Срби. Позната je српска оаза Врака близу Скадарског Језера са преко хиљаду 
душа, затим незнатан број Срба у селу Суљки на Бојани, које je /. Милер за-
бележио и који су сада већим делом исламизирани. И у Скадру има Срба. 
Bianconije око половине XIX века утврдио да Срба у Скадарском вилајету има 
70.000. Л. Нидерле узима да Срба у Арбанији са Скадром, има око 100.000 
душа. У многим селима Старе Србије и у данашњој Србији, нарочито западно 
од Мораве, има досељених Скадрана.

10
 Али je и поред тог многобројног исе-

љавања вероватно да ће се детаљним и пажљивим испитивањем наћи у север-
ној Албанији више Срба, но што сада знамо, јер Србе, помешане са Арбана-
сима тешко je приметити: носе арбанашку ношњу, прилагодили се арбанашким 
обичајима и сви говоре и арбанашки. Тиме се чувају и могу се слободно кре-
тати, појав сличан мимикрији у животињском свету. Даље су Хан и Хекар ут-
врдили да су многа племена северне Арбаније мешовитог српско-арбанашког 
порекла; за арбанашко племе Хоте зна се, да су знатним делом српскога по-
рекла, и то од исељених Пипера и Чевљана из Црне Горе. Вероватно су ме-
шовитог српско-арбанашког порекла Клименте, Груде и Гаши, који се свој-
атају са суседним црногорским племенима. Сами Миридити имају традицију, 
коју je најпре Хан забележио, и по којој je њихов предак био неки Словен. На-
послетку je све до скора било мешавине између ових Арбанаса и Срба женид-
бом: Арбанашкиња пође за Србина, нарочито ако je јунак, а тако исто и Срп-
киња за Арбанаса. Вера није препрека. Осим тога су многи испитивачи забе-
лежили да северни Арбанаси имају неке обичаје као славе, побратимства и др. 
исте као и Срби. Номенклатура je y целој овој области много више српска но 
што изгледа по аустријској карти 1 : 200.000 (више je српска била на ранијим 
издањима ове карте, но на доцнијим). 

На основу ових констатација обележио сам на приложеној карти, северну 
Арбанију, као област, истина, арбанашку, али као Арбанасе произашле из ме-
шавина правих Арбанаса и албанизираних Срба. 

На Западу од Ђаковице je област Валбона или Реке, у којој су се Срби дуго 
држали. Још око половине XIX века Lejean je на основу својих испитивања, 
обележио ову област као велику српску оазу, која се спушта до дримске окуке, 
и у њој je на Дриму последње село Зуби. Изгледа да су се Срби ове оазе исе-
лили или исламизирали, или обоје. 

Моја проматрања и подаци настају за крајеве источно од Река и простиру 
се до српске границе, и од Шар-Планине па до босанске границе. Осим својих 
проматрања, ja сам имао још и ове детаљне етнографске податке. По упу-
ствима Географског Завода на београдском Универзитету, српски учитељи и 
свештеници су годинама скупљали статистичке податке, готово за сва села. 
На основу извора и једне и друге врсте израђена je детаљна етнографске карта, 
на којој je престављено становништво и по народности и по вери. Та je карта 
публикована 1911 год.

11
 и поглавито су према њој и престављене етнографске 

прилике овога краја на приложеној етнографској карти. Она je коригована 

само местимице према новим подацима и према промењеним приликама, које 
су већ од почетка балканског рата настале. Услед анархије и беспримерног на-
сиља на Косову и у Метохији, иселиле су се из ових области, само од српско--
турскога рата 1878 r. до 1912 год. многе хиљаде Срба, и настанили се махом 
по јужној Србији. На њихова места су се населили арбанашки колонисти који 
су се сада знатним делом повукли испред српске војске, многи у праву Арба-
нију, а на њихова места су се населили они српски бегунци. Овај процес се на-
рочито вршио у области реке Лаба и око скопске Црне Горе; зато je овде сада 
српско и арбанашко становништво тако јако измешано да га je могућно само 
шрафама означити. 

Овде je згодно исправити две погрешке које се јављају готово на свим етно-
графским картама. Оне бележе једну велику арбанашку оазу, (по Hahn-y) која 
се пружа дуж Јужне Мораве до вароши Лесковца у Србији. Те арбанашке оазе 
сада нема, и само на јужној граници Србије, има неколико арбанашких села са 
2151 душом, али je збиља постојала та арбанашка колонија пре српско-турског 
рата од 1878 г. Ови Арбанаси су се повукли заједно са турском војском и ос-
тало их je само поменути број душа. 

Даље на многим етнографским картама су убележени многобројни Ар-
банаси у Новопазарском Санџаку. Тамо има само једна, истина знатна ар-
банашка оаза у области Пештери. Остали мухамеданци Санџака су исламизи 
рани Срби и говоре српски. И сами пештерски Арбанаси, насељени као оаза у 
српском становништву, говоре поред арбанашког језика и српски. До сада се 
држало да су они досељени из Куча у Црној Гори. Г. Ј. Томић ми je саопштио 
да je он нашао документе, према којима су они Клименте, досељени као като-
лици око 1700 г., па доцније исламизирани. 

У правцу преко Пилота, Метохије и Косова до јужне Мораве, Арбанаси 
су били, за ова последња три века, најдаље на Исток у оазама продрли и преко 
200 km се удаљили од своје праве етнографске области, у Арбанији. Томе су 
узрок поред осталога поглавито знатна исељавања Срба из поменутих об-
ласти. 

6. Граница између Румуна, Срба и Бугара 

И ако je Дунав добра граница, Срба и Бугара има на левој страни Дунава, 
у Банату и у Влашкој, а знатно више има Румуна на десној страни Дунава. Срба 
има помешаних с Власима у источном Банату, затим католичких Срба или 
Крашована, око Крашове у источном Банату; даље има једна чисто српска 
оаза у северном Банату, где има и два села бугарска; напослетку Срба има у 
Влашкој у Турни Северину и западно од Крајове. У Влашкој има више сло-
венских оаза, које сам по Вајгандовој карти означио као бугарске; али судећи 
по делу И. Барбулеска, изгледа да су бар неке од њих српске.'

2
 

Међутим влашких оаза има у данашњој Бугарској, на десној страни Ду-
нава, од Свиштова до српске границе, и њих сам означио по Флоринскоме и 
Вајганду. У Србији има област измешаног српског и румунског стаовништва 
у којој има Влаха по званичној статистици од 1900 г. 86.305 душа. Пошто нема 
српске статистике по селима, ja сам ову мешовиту област ограничио према 
своме познавању; скоро сви поред влашког говоре и српски. 

Јако мешовито становништво Добруџе, у коме ипак превлађују Румуни, 
Бугари и Татари, обележио сам поглавито по картама Weigand-a и Флорин-
скога, а немачке колоније по чланку и карти В. Schwarz-&. 
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7. Граница између Срба, Мађара и Немаца у Угарској  

Српско становништво у јужној Угарској издвојио сам на основу врло де-
таљне статистике по местима, коју je публиковала Карловачка Митрополија. 
Међутим, при издвајању Мађара, Немаца, Словака и Чеха и др. у Угарској, 
држао сам се поглавито мађарске етнографске карте Bäiky Zsigmond-a. 

8. Граница између Срба и Бугара  

Сасвим je тешко, готово немогућно, повући ову границу, јер су Срби и 
Бугари по многим особинама готово један исти народ; осим тога се између 
њихових народних језгра налазе велике области прелазног становништва. Се-
љаци не само суседних већ и области које су једна од друге више удаљене могу 
се споразумети; споразумевање je тешко тек између сељака источне Бугарске 
и српског сељака са Дрине. Даље, Срби и Бугари су исте, православне вере. 
Напослетку, између њихових народних маса нема никаквог антагонизма. Али 
не треба не истаћи да се Срби од правих Бугара, на Истоку од Осме, знатно 
разликују и по антрополошком типу а нарочито по психичким особинама; ове 
су разлике много знатније но језичне. 

Наговештена језичка сродност, затим често идентичне етнографске осо-
бине дале су интелигенцији оба народа повода да исте пограничне области 
сматра или као искључне српске или бугарске, и због тога се развила лингвис-
тичка препирка која траје деценијама и тиче се двеју области; пограничне об-
ласти између Тимока у Србији и Искра у Бугарској u Македонцји. За прву област 
није било до пре неколико година систематски изведених етнографских и дија-
лектолошких испитивања. И сад их нема за већи део Македоније; фолклорис-
тична грађа која je у последњим деценијама скупљана у Македонији (скупљачи 
су били национални пропагандисти, нарочито бугарски) непотпуна je и често 
непоуздана. Ипак je и на основу такве грађе В. ЈаШћ

13
, најзнатнији од живих 

слависта, исказао мњење да македонски говор представља прелазне дијалекте 
између српског и бугарског језика; Jle Barbulescu, проф. славистике у Јашу и 
одличан познавалац спорне српске и бугарске литературе, тврди да Срби према 
лингвистичким цртама имају на Македонију бар толико исто права као и Бу-
гари.1

4
 Готово сви српски и бугарски лингвисти признају да je македонски го-

вор мешавина српских и бугарских језичних особина, представљајући тако ме-
шовите дијалекте, али Бугари тврде да у тој мешавини превлађују бугарске а 
Срби да превлађују српске лингвистичке црте. Та лингвистичка литература 
учинила je на мене овај утисак: испитивачи долазе до различних резултата 
због различних полазних тачака и различних критерија. Бугари држе да су у 
неким новијим лингвистичким формама, нарочито у губљењу флексије и упо-
треби члана, нашли сигурне знаке, на основу којих могу македонске дијалекте 
уврстити у бугарски језик; али je доказано да су исти новији процеси захватили 
и неке српске дијалекте, и то не само срдске граничне дијалекте (према бу-
гарској области); можда су се ти новији процеси развили под утицајем роман-
ских језика. Српски испитивачи узимају за критерије неке основне особине 
српског и бугарског језика, на пр. (не упуштајући се у лингвистичне детаље на-
вешћу само један пример) карактеристичне српске гласове ђ и ћ који се готово 
у целој Македонији чују, истина махом као г' и к'. Кашто се полаже знатна 
вредност и на извесне архаичне језичне особине. Осим тога су лингвисти ве-
ћином склони да лингвистичну карту сматрају као етнографску; поред све 
важности језика као народне одлике, то се не може усвојити за многе области, 

нарочито не за области овако мешовитих дијалеката које осим тога нису још 
довољно лингивстички испитане. 

Права етнографска испитивања дала су до данас још мање поузданих 
ослонаца за разликовање Срба и Бугара у Македонији. Шта више према са-
дашњем стању пре се може рећи да су многи обичаји, навике и веровања код 
Срба и Бугара исти или скоро исти. Нема студија које би научно и са довољно 
оштрине утврдиле специфичне српске или бугарске особине; ипак изгледа да 
има неколико таквих особина које ћу навести при крају ове главе. 

Кад je такво стање лингвистичких и етнографских студија и пошто су по-
менуте области прелазне области између српског и бугарског народа, где ће се, 
изгледа, и после детаљних научних студија тешко доћи до прецизних и опште 
примљених научних резултата, то се мора прибећи још једном критеријуму, 
стању народне свести. Шта више ако у поменутим областима има јаке срп-
ске или бугарске народне свести, онда би то по мом мњењу било важније но 
која више српска или која више бугарска лингвистичка или етнографска осо-
бина. Али такве прелазне области могу бити без јасно изражене народне све-
сти, а пошто нема несумњиво утврђених лингвистичких и етнографских зна-
кова, морамо их колорисати неутралном бојом. У овом случају остаје да се 
доцнијим лингвистичким и етнографским студијама утврди да ли се те нацио-
нално одређене области могу сматрати као српске или бугарске; али колори-
сање на доцнијим етнографским картама зависиће највише од формирања на-
ционалне свести у неутралним областима. Према изложеним погледима сам 
колорисао на приложеној етнографској карти поменуте прелазне области из-
међу Срба и Бугара. 

Прва спорна област, између Тимока и Искра, обележена je на најстаријој 
лингвистичкој карти, оној од Шафарика, као бугарска, ма да je она у оно време 
и лингвистички и етнографски била скоро непозната. То je примио Ами Буе, и 
и по етнографској традицији се погрешна граница између Срба и Бугара одр-
жала на свима етнографским картама (осим српских) до најновијих етнограф-
ских карата од Нидерла и Флоринскоп Знатан део источне и јужне Србије ко-
лорисан je дакле на свима тим картама бугарском бојом. Поменута два сла-
виста, позната са целом српско-бугарском спорном литературом о овом пи-
тању, први су поправили ту погрешку обележавајући сву источну и југоисточну 
Србију српском а суседне области у Бугарској бугарском бојом. Али су по-
следњих година ово питање проучавали Олаф Брок професор универзитета у 
Кристијанији, а затим нарочито детаљно српски лингвист А. Белић, и на основу 
исцрпних и многоструких проматрања дошли су до резултата да je тимочки 
дијалекат несумњиво српски, а Белић тврди да се исте говорне особине пружају 
и до Софије. Слависти, који су радили етнографске карте, Флорински и Нидерле, 
још не примају последњи резултат Белићеве студије, али признају озбиљност 
тих испитивања (Флорински), други, као М. Решетар, потпуно их примају.

15 

До истог резултата као Белић дошао je Риста Николић на основу детаљних 
етнографских испитивања извесних области западне Бугарске, и од особитог je 
значаја ово његово проматрање: још се није изгубило српско национално осе-
ћање код старије генерације у трнској области.

16
 

Исти тимочки дијалекат се говори у околини Скопља, Кратова и Тетова, 
и та се област на етнографској карти мора означити као српска.  

Из овога се види колико je из основа погрешно колорисати бугарском 
бојом крајеве источне и јужне Србије (као што то чине неке и најновије стране 
етнографске карте), и то треба да ишчезне са оних етнографских карата које 

14 
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имају тежњу да буду озбиљне. На основу лингвистичких резултата пре би се 
могла западна Бугарска до Искра обележити српском бојом. 

Као што je поменуто, исто тако се деценијама, не само у српској и бугар-
ској литератури, води препирка о народности Македонаца и то по пра-
вилу на овој основи: сви македонски Словени су само Срби или само Бугари. 
Ja сам се на другом месту бавио о овој литератури, о фалзификованим статис-
тичким подацима, о неистинитим етнографским картама, затим о новијем 
утицају ексархата и бугарске пропаганде.

17
 Полазећи од напред изложених 

погледа, македонску област сам на приложеној етнографској карти колорисао 
на основу ових проматрања. 

Јужно од Скопља па до Солуна простире се област са већином словенског 
становништва које нема никакве чврсте националне свести. Они између њих 
који се издају за Србе и Бугаре добили су ову, у већини случајева са свим по-
вршну националну свест под утицајем новије пропаганде, нарочито црквене и 
школске, не ретко и утицајем претње и насиља. Ова национална свест je тако 
колебљива да су не само поједини људи но и цела села у току последњих де-
ценија прелазили од српске партије бугарској и обратно; познати су примери 
браће и других сродника који припадају једни српској, други бугарској пар-
тији. Нема никакве сумње да ће они македонски Словени који припадну Србији 
брзо постати Србима, а они који припадну Бугарској преобратиће се исто тако 
брзо у Бугаре, и то после незнатних трзавица којима ће се утрти површан ути-
цај ранијих пропаганди; последње се тиче поглавито неких вароши (нарочито 
Велеса и Штипа), сеоског становништва у мањој мери или готово никако. Мо-
жда би најтачније било целу ову словенску, национално колебљиву масу обе-
лежити неутралним именом: Македонски Словени.* 

Али ми се при изради карте учинило да се може grosso modo покушати да 
се издвоје извесне области као више српске или више бугарске. То je на првом 
месту случај са околином Скопља, Кратова и Тетова, и даље на Ј. 3. са облас-
тима које су се до скора рачунале у Србију (Ст. Србију)

15
 и на које je погрешно 

проширено име Македонија. Као што je поменуто та област je по говорним 
цртама више српска и ако има и бугарских, нарочито новијих језичних утицаја. 
Даље, уколико je позната етнографски и у колико су познате историјске тра-
диције, које су у народној души запретане и лако их je пробудити, несумњиво je 
више српска. Према последњим особинама она се може продужити до При-
лепа. Са Косовом и Метохијом чинила je језгро и централну област старе срп-
ске државе, за њу се везују најславније српске традиције и сви главни словенски 
уметнички споменици су искључно српски (црквена архитектура и сликар-
ство).1б Као што самја учинио раније на једној етнографској карти, и Флорин-
ски и Нидерле обележили су скопску и тетовску област као српску. Према 
моме знању исто становништво са истим етнографским особинама пружа се до 
Дебра, и ако изгледа да у говору последње области има више архаичних црта 
но око Скопља и Тетова. 

* У политичкој брошури „Балкански рат и Србија" изнео сам границе између Србије 
и Бугарске како су утврђене српско-бугарским уговором од 29. фебруара 1912. и како су 
мени саошптене. Неки наши и бугарски листови (нарочито „Мир" и бугарски професори 
Иванов и Милетић, који ме много и у другим бугарским листовима грде) сматрали су ■— 
по злој вољи или што им je то било згодно — поменуте границе као моје научно уверење, 
и пребацивали су ми противуречности између мњења изнетих у научним публикадијама 
и горњега. Никакве противуречности нема, јер je y горњој публикацији изнесена поменута 
уговорна граница, која, разуме се, није и не може бити моје научно уверење.  

Источну Македонију сам обележио бугарском бојом јер чини једну гео-
графску целину са Бугарском и стоји поглавито под бугарским националним 
утицајем, али у становништву има несумњиво и српских етнографских и лин-
гвистичких црта и особина. 

И кад се на овај начин, grosso modo, издвоје и колоришу поменуте пери-
феријске области, остаје ипак већа половина македонских Словена који лин-
гвистички и етнографски несумњиво нису тако детаљно и тако тачно испитани 
да би поједине делове њихове могли означити као поуздано српске или бугар-
ске. Они су обележени неутралном бојом македонских Словена. Али сам осим 
на карти црвеном линијом означио распрострањење неколиких карактеристич-
них и етнографских црта и особина, не хотећи тиме установити никакву утвр-
ђену границу између Срба и Бугара и не поричућк да се бугарске лингвистичке 
особине јављају и у границама оне црвене линије, као што се и српске јављају 
изван ње. Црвеном сам линијом дакле обележио распрострањење ових српских 
особина: 

Распрострањење гласова ђ и ћ (r' и к') место бугарских жд и шт, јер су они 
поред других српских језичних особина и поред поглавито српскога речника 
ових области најважнија лингвистичка разлика између српског и бугарског 
језика. Њихово распрострањење сам обележио према резултатима Ст. Нова-
ковића и према карти Б. Цонева. Али гласови ђ и ћ прелазе местимице преко 
обележене црвене линије и, махом измешани са гласовима жд и шт, продиру и 
на Запад од Охрида и на Југ скоро до Солуна (последње по В. Облаку)Л% 

Црвена линија обележава у главноме и распрострањење најглавнијег срп-
ског обичаја славе, у коме су измешани хришћански и пагански елементи. Срби 
немају топлијег и дубљег обичаја, који je личан јер je везан за породицу и са 
покољењима се кроз векове наставља. Tora обичаја немају Бугари на Истоку 
од шопске зоне, и по њему се као по карактеристичном фосилу разликује срп— 
ско становништво и становништво са јачим српским утицајем од бугарског. 
Као у Србији тај се празник светкује и у Македонији и местимице прелази обе-
лежену црвену линију, нарочито на 3. и према СЗ. (Дебар). Њихов велики зна-
чај као карактеристичног знака за Србе особито je јако нагласио Рус Јастребов, 
а Dr. Божа Прокић je несумњиво доказао да се у западној Македонији слава 
славила и почетком XI века.
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Срби су богатији народним песмама и мелодијама него Бугари и оне имају 
друкчији карактер, често друкчији садржај, и одају различите народне душе. Не 
упуштајући се у још необјашњене појединости ове заплетене појаве, могу само 
ово утврдити: Македонски Словени, нарочито на 3. од Вардара, одликују се 
исто онако богатим песмама и мелодијама као и Срби. 

Из претходних излагања се види како се мени представљају етнографско--
лингвистички резултати и испитивања о народној свести и како се према томе 
могу grosso modo повући границе између Срба и Бугара. Има Срба којима се 
то представља у друкчијој светлости: српско je све до Костура, Солуна и Ме-
сте, као што има Бугара који верују да су Македонија и поменути крајеви Срби-
је бугарски. У овим питањима суд није чист, није слободан од осећања и жеља, 
од симпатија и антипатија, кашто од обичне, дивље себичности, или je под 
утицајем замишљених политичких конструкција. — Зато се мени чини да се 
питање о границама између Срба и Бугара неће никад тако дефинитивно ре-
шити, да га приме научни људи оба народа. Шта више и остали словенски на-
учни људи (и кад би били слободни од свију горњих осећајних струја) могу 
доћи само до извесних вероватноћа, јер ово je несумњиво прелазна област из- 

14» 
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међу Срба и Бугара, прелазно становништво; констатације које се учине, нису 
несумњиве, различно ће се на њих гледати и различно ће се тумачити. А изг-
леда највероватније да ће будуће генерације — после сто, двеста година — 
сматрати све напоре ове врсте као узалудан посао, јер ће, пространије и отво-
реније гледајући, знати да су Срби и Бугари готово један народ а и постаће 
можда до тог времена један народ. 

9. Аромуни или Куцовласи 

Задобијају интерес и наклоност испитивача нарочито због тога што су у 
последњим вековима највише национално патили и највише национално из-
губили. Веродостојни научни путници у почетку XIX века

20
 утврдили су да их je 

било око пола милијуна а сада их несумњиво нема више од 150—160.000. 
Јављају се као етнографска острва у основној словенској и грчкој маси станов-
ништва, и то највише у југозападном делу Полуострва, поглавито у Македо-
нији, Епиру и Тесалији. Ja сам обишао већину етнографских аромунских оаза 
у Македонији, и своја детаљна проматрања о њима публиковао сам на дру-
гоме месту. На основу тих проматрања, затим на основу Weigand-ове карте, 
која представља распрострањење Аромуна у југозападном делу Балканског 
Полуострва, и на послетку конзултирајући и друге старије и новије публика-
ције, на основу тих свих извора обележио сам Аромуне на приложеној карти. 

Они се деле у две знатно различне групе. 

Једни су номадски Аромуни, који су поглавито пореклом из јужне Арбаније, 
нарочито из Мусакије у Албанији, и зову се Фаршериоти: делимице су то и 
пиндски Аромуни. Искључиво су сточари са овцама, не ретко држе и ергеле 
коња. Немају сталних станова. Лета проводе по балканским планинама, од 
Старе Планине у Србији па до пелопонеских планина, и имају само пастирске 
привремене станове или каливе. У јесен слазе у приморске равнице Егејскога и 
Јонскога Мора, или у простране жупне котлине, поглавито у тесалијске, у 
Урумлук, на источној страни Олимпа, у солунску Кампању, у Мусакију, у 
пловдиско поље око Марице, у сереску и ђевђелијску котлину у Македонији, у 
равницу Мораве код Чачка, у белопаланачку котлину и т. д. Ту презиме са сто-
ком па се у пролеће враћају у планине. Аромуни немају своје планине, и све им 
je теже плаћати скупе паше балканских планина. Јако им сметају и границе 
многих држава, које су се на некад једноставној турској територији формирале 
од XIX века: при прелазу границе морају плаћати царине. Због тога и Фарше-
риоти и пиндски Аромуни све више напуштају номадско сточарење, стално се 
настањују и одају оним истим занимањима као и Аромуни друге групе, о ко-
јима ће ниже бити говора. 

Све je мањи број аромунских сточара и у западној Македонији, где су до 
пре 2—3 деценије били многобројни. Саракачани и Фаршериоти долазе под 
својим старешинама које зову челницима на Перистер, на Јакупицу са Солун-
ском, на Ниче, Караташ и Галичицу. Има их свега неколико стотина. Најбољи 
преглед над њима добио сам о Ђурђеву-дне 1910., сретајући између Водена и 
Јанице велика аромунска стада, која се из солунске котлине и осталог егејског 
приморја враћају у поменуте планине. У једном крду има по неколико хиљада 
оваца. Њих прате чобани или ћаје, који се распознају по нарочитоме штапу, 
врло дугачком и при крају лепо развијеном и изрезаном; то je исти штап го-
тово код свих сточара Балканскога Полуострва. Уз њих иду чобански пси. Иза 
крда се креће натоварено цело аромунско покретно село; на коњима и магар-
цима јашу људи и жене, у сепетима су натоварена деца, и осим тога су на сва- 

ком коњу натоварени ћилими, ћебад, поњаве, јастуци, затим даске и готово 
сва кућна дрвена грађа и кућно посуђе. Пред вече разапну шаторе поред пута 
и ту преноће, а коњи и овце око шатора пасу. Само једнога дана срео сам на 
поменутоме путу у 15—20 крда око 50—60 хиљада оваца. 

Али главно аромунско становништво чике стално настањени Аромуни у 
селима, варошицама и варошима, који се баве најразноврснијим занимањима, 
осим земљорадње, и у Србији су познати под именом Цинцара. По областима 
у којима станују могу се поделити на неколико група. 

Битољско-крушевска ipyüa у којој има око 28—30.000 Аромуна, и то у Го-
пешу, Маловишту, Трнову с Магаревом, Нижопољу, затим у Битољу, Кру-
шеву, у малом селу Трстенику и у Прилепу. 

У влахоклисурској ipyüu има око 11.000 Аромуна и то у Влахоклисури, 
Блацу, Сисану, Папилишту и даље на Северу од ових у Невесци и Писодеру и 
више влашких породица у Неговану, Белкамену и Љасковцу. 

Осим ове две групе, где су влашка села ипак ублизу, има их и сасвим рас-
турених: у Ресну и суседном селу Јанковцу, у насељу Каливе, између Ресна и 
Охрида (ма да се неки од ових крећу), у Охриду и селу Белици код Струге; за-
тим на Југу у Билишту, Корчи, у селима корчанске котлине: аромунској Сто-
пани, аромунској Пљаси и у Морави; напослетку у Хрупишту, Гревени, Ша-
тишти и Кожану. 

Са последњим варошицама има Аромуна у западној Македонији око 45.000 
или 1/3 од свих Аромуна Балканскога Полуострва. 

Најдаље je на Југу пиндска аромунска обласш,у којој je сада највише Аро-
муна. Та се аромунска зона држи Пинда од Смолике на Северу преко Зигоса 
даље. На Истоку од ње je Трикала а на Западу Јањина. Главна су цинцарска 
насеља у пиндској области: Самарина, Авдела, Мецово и т. д. Она je свакојако 
била централна етнографска област Велике Влашке, која се у средњем веку 
спомиње. 

На Северу од ње je сада незнатна аромунска 1рамоска област, око планине 
Грамоса. Овде су у XVI и XVII в. биле знатне цинцарске вароши и насеља: 
Линотопи, Николица, Фруша, затим села Грамости и Варпени, и нарочито су 
прве биле изложене арбанашким нападима и сили Тоске Али-паше и раселиле 
се. Одавде je пореклом знатан део Цинцара у Битољу, Крушеву и околним 
насељима. 

На западној страни Олимпа je олимпска аромунска [рупица са селима Вла-
холивадон, Кокинопло и Флери. Многи и од њих су се бавили у печалби по 
Србији и говоре српски, те су ми били од помоћи при испитивању Олимпа. 

Али je најважнија била мускоиољска аромунска област, под коју ћу, осим 
Мускопоља и Воскопа, обухватити и остала цинцарска насеља јужне Алба-
није, око Девола и у горњем току Шкумбије: Шиписку, Пљасу, Лангу и т. д. 
Овде су се нарочито у XVII и XVIII в. биле развиле велике аромунске вароши, 
које су постале не само центри јужне Албаније и западне Македоније, већ су 
биле од великог значаја за трговину свих централних делова Балканскога По-
луострва. Битољ je према њима био незнатно место и једино им je Серез кон-
курисао. Ти су аромунски трговци доносили на Балканско Полуострво Haj-
већи део средње-европске робе, нарочито са лајпцишких вашара, која je пре-
рађивана према балканскоме укусу: мараме, липиске, женска варошка ношња 
(либадета, бунде), накити и друго. 

Аромуни из поменутих трију јужних група, а нарочито они из западне Ма-
кедоније, ишли су у гурбетлук по многим варошима и живљим местима Бал- 
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канскога Полуострва, нарочито поред главних друмова. Уз њих су ишли и 
прави Грци. Поред европске Турске долазили су у Србију и Бугарску, нарочито 
пре ослобођења, а прелазили су и Дунав; док су у Србији и у српским облас-
тима северно од Дунава превлађивали Цинцари, у Бугарској (нарочито Ис-
точној Румелији) било je много више Грка, који су знатним делом били ста-
ринци. Поред Турака поглавито су они формирали тип старе балканске чар-
шије. Посрбљене цинцарске и грчке породице биле су често и од знатног по-
литичког утицаја и у ослобођеним словенским балканским државама. 

Експлоататорски рад цинцарских и грчких ханџија и бакала, који су уз то 
и циције, био je главни разлог антагонизму који се развио између широких 
словенских маса, српских и бугарских и између Грка и Цинцара. Али даље 
свака јарост турска према хришћанима изливала се поглавито над Словенима, 
јер су се и Грци и Цинцари као флексивнији и мудрији знали толико да из-
макну да турска насиља њих мимоиђу; истина то није могло бити увек, и по-
знато je да су и они патили. Напослетку су Грци и Цинцари умели да нађу на-
чина да уђу у турску службу као ећими, муавини, заступници хришћана и т. д. 
Доцније кад су престали бити ињоранти то исто су радили и балкански Сло-
вени, нарочито Бугари, али ипак нису Грцима опростили. Уз то су дошле црк-
вене егзархијско-патријаршијске и националне борбе између Грка и Бугара, 
које су поменуте антагонизме довеле до највише тачке. То се сталожило и уза-
јамна мржња између Грка и Бугара постала je готово особина народних душа. 

Аромунске оазе Балканскога Полуострва могу имати извесан национално--
политички значај само ако остану у вези с Грцима, у чијој су близини и под 
чијим су културним утицајем. Румунска пропаганда није направила великих 
успеха, али je ипак грчки утицај њоме унеколико ослабљен. Поред ње и против 
ње Аромуни се ипак и у Македонији претапају у Грке. Осим тога има у послед-
њим деценијама случајева да Аромуни и у Македонији губе своју народност 
прелазећи у Словене. Међутим последње je редован случај са оним Аромунима, 
који остану дуго година у гурбетлуку или се стално настане у Србији и Бугар-
ској. Нарочито их нестаје мешовитим женидбама. Напослетку Цинцари су 
често без деце или с мало деце. 

10. Вере и конфесије. 

Несумњиво je да су на Балканском Полуострву од извесног значаја вере и 
конфесије, јер услед њих има разлика и трвења у једном истом народу. Зато су 
и оне издвојене на приложеној каути. То je и раније овда-онда чињено а наро-
чито je на верске разлике обратио пажњу аустро-угарски конзул Karl Sax, да-
јући им већу вредност но што je имају и рашчлањавајући тако народе Балкан-
скога Полуострва у најмање делиће. 

Међу Србима православни чине око 2/3; има знатан број католика, Хрвата, 
и много мање исламизираних Срба, али сви говоре само српско-хрватски је-
зик, изузимајући неке исламизиране и албанизиране. 

Исламизираних Срба има једино у Старој Србији, Македонији и у Босни 
с Херцеговином. Међу њима сам нарочитим знацима разликовао оне који су и 
арбанизовани. То су дакле само они мухамедански Срби који живе измешано 
с Арбанасима. И пре но што су били исламизирани они су поред српскога 
говорили и арбанашки. И после исламизирања говоре српски, кашто неколико 
генерација; после тога говоре српски као стран језик или знају само неколико 
српских речи. 

Сличан je случај и са исламизираним Бугарима, који чине знатне масе у 
источној Македонији и Тракији, дакле међу турским становништвом; они го-
воре чешће само турски, ређе и бугарски и турски. 

Познато je да католика има у Далмацији, Хрватској, Босни с Херцегови-
ном и по правилу се зову Хрватима. Само у Далмацији има католика који се 
осећају Срби. Међутим католици су у Босни и Херцеговини до окупације 1878. г. 
били без националне свести, слично македонским Словенима, али су сада ве-
ћином постали и постају Хрватима. Осим вере, католици се од православних 
разликују и азбуком, јер употребљавају латиницу, док се последњи служе ћи-
рилицом. Али они су међу собом везани осим заједничког народног језика и 
књижевним језиком, књижевношћу и културном узајамношћу. У тим прав-
цима je учињен велики напредак нарочито последњих деценија. Они се све 
више приближују и изједначују. Јавља се код многих дубоко осећање за зајед-
ничке интересе; због тога пате и не презају од жртава. Варају се они који про-
тивно мисле указујући при томе на верске разлике. Верска противност између 
православних и католика није онако јака као на западу Европе, поглавито зато 
што у прошлости нису никад водили верске ратове и што између њих није ни-
када било историјскога антагонизма. У српско-хрватском народу je шта више 
много више верске толеранције, но што би то могло изгледати према његовом 
културном ступњу. 

Католици и муслимани у Босни с Херцеговином, Хрватској, Далмацији и 
Угарској издвојени су на нашој карти према званичној статистици ових земаља, 
и то по местима. Мухамеданци Старе Србије и Македоније обележени су према 
раније поменутим подацима који су скупљени у Географском Заводу београд-
ског Универзитета. Помаке источне Македоније и Тракије обележили смо пре-
ма цитираној карти бугарског ратног министарства и према подацима Кара-
јовова. 

Међу Бугарима je сасвим незнатан број католика (20—25.000) и тако су 
растурени да их није било могућно издвајати на овој карти. 

Било би од интереса издвојити на карти Арбанасе различне вере. Али они 
су јако измешани, а нема детаљне статистике по местима, тако да кад би смо 
их издвојили на нашој карти, која садржи врло много места, били бисмо при-
морани да учинимо знатне погрешке. У главним цртама Арбанаси су издвојени 
по вери на картама Маренина, Барбарића и нарочито je добро представљено 
распрострањење католика на Нопчиној карти.

21
 Мухамедански Арбанаси чине 

претежну већину и заузимају средњу Арбанију, али међу њима има много оаза 
православних Арбанаса. Интересантно je да су сада скоро искључно мухаме-
дански они Арбанаси који су продрли у Македонију, затим у Метохију и Ко-
сово до граница Србије. Мање je православиих Арбанаса, који осим појединих 
места средње Арбаније, заузимају јужну Арбанију и Епир, где их je Kiepert 
представио на једној својој споредној карти. Најмањи je број католичких Арба-
наса (око 120.000) у Малесији, на граници Црне Горе, око доњег Дрима и 
Маће. 

11. Етнографски преливи; народне масе у Status nascendi. 

У претходним су одељцима нека разграничавања између балканских на-
рода изведена према мњењу, које je y уводу наговештено: извесне народне 
групе нису још добиле чврста, утврђена национална обележја, и та неодређена 
национална стања су бојама или знацима изражена и на приложеној географ-
ској карти. Због тога и због још недовољних научних резултата о народности 
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македонских Словена, ови су обележени неутралном бојом; затим су нарочи-
тим знацима наговештени етнички прелази и преливи између Срба и Арбанаса 
у Пилоту, Метохији, на Косову и т. д. Наговештавајући тиме етничке процесе, 
који су се збили у неким областима, приложена етнографска карта се разликује 
од других етнографских карата, искуљчно дескриптивних, какве се по правилу 
раде и могу тако радити. Та разлика се морала извести због друкчијег стања 
ствари: због народних мешавина и тек започетих процеса претапања између 
поменутих народа Балканскога Полуострва. 

То није исти случај као кад би се на етнографској карти северних Итали-
јана обележило да су они постали стапањем романских и германских народних 
елемената, или кад би се на етнографској карти Грчке представило да су у 
етнички састав грчког становништва ушле знатне словенске масе. Ово су стари, 
потпуно завршени етнографски процеси, асимилације до краја изведене, и 
осим тога je утицајем вековне националне културе формирана једноставна 
национална маса истог мишљења и осећања, једне народне душе. У етнограф-
ску карту тих земаља, која представља данашње стање, не могу се ти етнички 
процеси уносити. Сасвим je друкчији случај са балканским народним групама 
поменутих области. Њих су процеси етничког стапања у новије време обузели, 
најинтензивније у току последња два века, на многим местима скоро, наших 
дана; ти етнички процеси су незавршени, и осим тога исламизовани и албанизо-
вани Срби и македонски Словени нису формирани једном националном кул-
туром. Они су готово аморфне етничке масе, и кристализација се може извр-
шити у различним правцима, у српском или арбанашком, у српском или бу-
гарском. Горе означене етничке масе су дакле национално у Status nascendi, без 
јасно изражених националних карактера, и зато су на приложеној етнографској 
карти била потребна неутрална и у неколико генетска обележја, која иначе на 
етнографским картама нису потребна. Неколико главних података о узроцима 
тих нарочитих балканских етничких стања и недовршених асимилационих про-
цеса изложићу у идућој глави. 

II Етничке промене и миграције  

На Балканском Полуострву су у последњим вековима извршене веће ет-
ничке промене и веће миграције појединих народних група, него и у којој об-
ласти у Европи; народи су се јако измешали, претапали једни у друге, разносили 
и наметали једни другима своје етничке особине, исламизирали, католичили. 
Готово све веће етничке промене су у вези с миграцијама и инвазијама, које су 
су после насељења Словена на Полуострву у главноме осцилаторно кретале: нај-
пре, у средњем веку до турске инвазије, са Севера на Југ, северна мшрација, 
затим од турске инвазије поглавито с Југа на Север јужна мтрација; у новије 
време, са ослобађањем нарочито северних, словенских држава и са узмицањем 
Турске, започео се понављати први покрет, са Севера на Југ. При другом прав-
цу кретања, с Југа на Север, ниједна балканска земља није примила у себе то-
лико новог становништва колико Србија; осим тога су у њу у том времену 
утицале миграционе струје са свих страна, не само с Југа; она je земља кон-
центричних мшрационих струја, које се сударају у долини Мораве. Ja ћу овде 
изнети најкраћи преглед тих миграција, колико je потребно ради објашњења 
главних етничких промена у оним областима које обухвата приложена етно-
графска карта; при томе ћу морати цоменути и неке познате констатације.
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1. Северне миграције 

Јужни Словени, досељени на Балканско Полуострво у главноме до поло-
вине VII века, за време сеобе народа, у земље које су тада припадале визан-
тијском царству, затекли су овде старијег становништва, најпре староседеоце 
у историјском смислу: на Истоку Трачане, на Западу Илире, затим Грке, напо-
слетку римске колонисте и ветеране. То страно становништво се у току 
векова претопило у Словене, остављајући јамачно трага у многим њиховим 
особинама и изазивајући тиме разлике између појединих словенских група. 
Држи се да су потомци несловенизираних Илира данашњи Арбанаси, а Аро-
муни су можда остаци романизованих Илира. Заузевши скоро цело Балканско 
Полуострво, словенска племена су продрла на Југу до у Пелопонез. Изгледа 
да су сва била међу собом сродна, у главноме једнаког племенског уређења, 
али без икакве чвршће народне организације, и формално су признавали ви-
зантијску власт. Међу племенима у западном делу Полуострва почне се од VII 
века истицати енергично племе Срби, које, према обласном центру у Раси (на 
Рашкој, 5—6 km на Западу од Новог Пазара, са развалинама које се данас зову 
Пазариште), називају и Рашанима. Организујући државу овде, затим у Зети 
(с престоницом Скадром), и пошто се нарочито рашка држава јако проширила, 
Срби су наметнули своје име и неким суседним, сродним племенима. Друкчији 
се процес десио међу словенским племенима, која су била насељена на Истоку 
Полуострва. Овде 680 год. продру номадски Бугари турског порекла, покоре 
осам словенских племена и оснују државу, која се, као и номадски Бугари, није 
на Запад простирала даље од Искра, и у којој су Словени били најпре потчи-
њена класа, али су доцније наметнули освајачима свој језик и дали држави сло-
венски тип. Много доцније, при крају X и почетком XI века и македонски Сло-
вени оснују истина велику али кратковремену државу под Самуилом и центар 
je те државе био поглавито на Охридском и Преспанском Језеру; неки писци 
зову и ову државу бугарском. 

И српска и бугарска држава имају једну заједничку земљу према којој се 
шире: то je Македонија. Бугарска експанзија се осим тога простире на суседне 
области Тракије, а српска на Арбанију, особито северну, затим и на друге зем-
ље. Нарочито од XII века, од династије Немањића, српска држава се почне 
нагло ширити према Македонији и тај процес je трајао до друге половине XIV 
века, када су Срби освојили сву Македонију (осим Солуна), затим Арбанију, 
Епир и Тесалију. Настаје пенетрација Македоније Рашанима и насељавање Ра-
шана по Македонији; Кантакузен je описао најјужније насеље Рашана у Кара-
ферији или Беру, пред вратима Солуна.

23
 Поглавито тим миграцијама, затим 

утицајем завојевања и државне управе македонски Словени, који су Србима 
морали бити етнички ближе но словенско-туранском амалгаму источне по-
ловине Полуострва, добијали су српски тип. Јамачно се овим може објаснити 
то што се неке основне српске етнографске и лингвистичке особине (види 
напред, главу 9) јављају по свој Македонији, до Галика пред Солуном. 

Северна Арбанија je била кроз дуга времена средњега века саставни део 
Зете и Скадар je био престоница западне српске државе. Географски она чини 
целину с Метохијом и Косовом. Срби су у северној Арбанији морали бити 
многобројни, јер иначе не би било могућно да једна мала српска држава, као 
што je била Зета, изабере себи престоницу у страноме етнографском елементу. 
Главни трговачки путеви средњега века из српских земаља водили су према 
јадранском приморју, од Дубровника до Драча, један од најважнијих био je 
зетски пут, који je од Призрена кроз Пилот водио за Скадар. Дуж њега настају 
миграције Срба и око њега се врши србизирање Арбанаса. Поуздано je да су 
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равнице Забојане и Задрима биле претежно српске. Само се тако могу објаснити 
и они многобројни Скадрани, који су се у току последња два века иселили из 
северне Арбаније и настанили по Старој Србији и данашњој западној Србији. 
Као што je раније поменуто, важније арбанашке породице, вазали српских кра-
љева, српски су говориле и кореспондирале. Осим тога, од почетка XIII века 
настало je исељавање Арбанаса на Југ, у Тесалију и Епир, а у XIV веку за време 
цара Душана исељавање je појачано. Изгледа да су се за време те државне екс-
панзије Рашани насељавали не само по северној Арбанији, већ и по средњој. 
Највероватније je да су из тог времена оне оазе словенског становништва у 
области Мокро, Голо Брдо, Опара и друге, које су обележене на приложеној 
етнографској карти, али није искључено да су оне, бар делимице, остаци и ста-
ријег словенског становништва. 

Још од почетка средњега века грчки елеменат био je јако сузбијен, најпре 
словенском, затим српско-арбанашком миграцијом са Севера и његове унут-
рашње, копнене области насељене су знатним масама Словена и Арбанаса; 
Арбанаси су се и у доцнијим временима насељавали чак и на Пелопонезу. Али 
су Словени потпуно грцизирани и као њихов спољни траг остала je словенска 
номенклатура у Тесалији, Епиру и Грчкој; асимилација нарочито потоњих 
арбанашких досељеника још није довршена. 

У овим временима су Аромуни још чинили веће и компактне масе, осо-
бито у планинама средње Тесалије, која се у средњем веку звала Велика Влаш-
ка, затим у Етолији и Акарнанији, Малој Влашкој истога времена. Затим je 
било аромунског становништва у знатном броју по свима већим планинама 
Балканског Полуострва, изгледа највише на Балкану, где су 1185 г. с Бугарима 
дигли устанак против Византије. 

2. Турска инвазија и јужне миграције 

Врло рано су почели византијски цареви доводити Турке из Мале Азије као 
најамнике и насељавати их по Тракији и источној Македонији. Од друге поло-
вине XIV века почињу турска освајања на Балканском Полуострву, брзо на-
предују у правцу с Југа на Север, и покоривши цело Полуострво затим Угарску 
Турци допиру 1683 г. до Беча. Пред том турском инвазијом, после ње и за 
време ратова Турске с Аустријом, Пољском и Русијом крећу се велике народне 
масе с Јута на Север, настају дакле нове миграције, чији je правац супротан 
правцу средњевековних миграција, У исто време настаје процес исламизирања, 
који je сасвим слабо захватио Грке и Аромуне, у већој мери Србе (поглавито у 
Босни с Херцеговином и Санџаку, нарочито племство и богумиле) и Бугаре, а 
највише Арбанасе. Народи без значајнијих историјских традиција стављају се у 
турску службу и постају поред Османлија главна потпора Турака. Такви су на 
првом месту Арбанаси. Име Арнаут je више застрашавало и било омрзнутије 
од имена Турчин, јер су Арбанаси били главни извршиоци насиља и свиреп-
ства, док се међу Турцима увек налазило бољих типова, људи од поштења и 
милосрђа. 

Поред народних миграција, према Северу, као главног настају још три 
етничка процеса. Скоро у свима варошима Балканскога Полуострва настане се 
Турци (Османлије и турцизирани Словени) и Арбанаси и превладају у њима. 
Даље, привилегисани Арбанаси, који се осећају као прави господари, уз то 
физички јако племе, које се знатно множи, становници оскудних планииских 
крајева, потпуно заражених крвном осветом, узму се разливати по долинама 

и равницама и нарочито ширити према СИ. и И.; продру у оазама до Вардара; 
поарбанаше скадарску област до Призрена; тада су Арбанаси продрли у ма-
сама у Љуму и ђаковичку околину, које су по испитивању Ј. Томића још у XVII 
веку имале већину српског становништва; преко Метохије и Косова продрли су 
на СИ све до Лесковца, а преко скопске Црне Горе у мањим оазама до Кума-
иова; као што je поменуто удаљили су се од своје праве етничке области преко 
200 km; изгледа да je ова арнаутска поплава највише напредовала у XVII, XVIII 
и првој половини XIX века. Поглавито у овом времену je извршен у области од 
Скадра до 1ужне Мораве трећи од горњих процеса, исламизирање и албанизи-
рање Срба, у огромним размерама и изгледа брзо; као да je српско станов-
ништво под анархијом и вековном бедом било сасвим попустило. Ja сам те 
оазе албанизираних Срба обележио на етнографској карти према подацима 
Јастребова и својим обавештењима, затим западно од Ђаковице употребљу-
јући поменуте Лежанове податке. Али, као да je албанизовања било више но 
што ми сада знамо, и ja сам за време штампања овога рада био изненађен кад 
се доказало да je и Љума још у XVII веку имала већину српског православног 
становништва, љута Љума, о којој се мислило да je она бар претежно арба-
нашка.
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Да се вратимо главном етничком процесу турских времена, миграцијама 
Срба и Бугара с Југа на Север.  

Српске миграције се нису зауставиле на обалама Саве и Дунава. Истина, 
и раније je на левој обали ових река било словенског становништва, још од 
сеобе народа; и под Немањићима су Срби тамо прелазили; али главне српске 
сеобе настају од краја XV века. Угарски краљ Матија каже у једноме писму од 
12. Јануара 1483 год. да je за последње четири године прешло у Угарску 200.000 
Срба

25
, вероватно са оних 50.000 Срба, о којима се зна да су око 1481 г. иселили 

се из крушевачке области у Угарску. Сеобе се настављају и кроз XVI век. 
Али највећа сеоба, о којој имамо тако много трагова у писаним изворима и 
још више у народном памћењу, била je 1690 г. под патријархом АрсенијемП, 
када се, и доцније, преселило у Угарску многобројно српско становништво из 
свих области пећске патријаршије, а нарочито из Метохије, Косова и западне 
Србије; многи крајеви последње земље били су после те сеобе готово опусте-
ли. Слична, али много незнатнија сеоба поновила се у XVIII веку под пат-
ријархом Арсенијем IV. У исто време са овим сеобама вршило се исељавање 
Срба из Босне и Херцеговине у Далмацију (Буковица, Равни Котари, книнска 
околина, Макарска, где су покатоличени и т д.), у Хрватску (нарочито у Лику 
и карловачку област до српских Моравица, Жумберка, где су поунијаћени, и 
Бојанаца у Крањској), у Славонију, Срем и Угарску. Српски народ се селио из 
Турске у Хришћенску Аустрију и тиме je y турско доба знатно проширена 
српска етнографска област према Северу и СЗ-у; док je сужена на граници 
према Арбанасима; даље су те сеобе биле од великог значаја за географско 
распрострањење многих етнографских особина, говорних одлика и народних 
традиција, и од великих политичких последица. 

Незнатније су биле миграције на источном делу, на бугарском земљишту, 
нарочито спољне миграције. Бугарска je потпала под Турке раније но Србија, 
и Турци су се почели још при крају XIV века насељавати у источнпм делу да-
нашње Бугарске и у Тракији, дакле областима које су у близини Једрена, у ко-
јима се осећају јаки утицаји степске климе, налик на климу малоазијских тур-
ских области. Међутим, у западној Бугарској Турци су се ретко насељавали и 
готово једино по варошима. Изгледа да je још и у XV веку у источној Бугар-
ској било многобројније бугарско но турско становништво. Али у XVI, XVII и 
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XVIII веку Турци су се и даље досељавали, бугарско je становништво већим 
делом исламизирано а нешто се иселило тако да je y почетку XIX века источна 
Бугарска била у главноме турска етнографска област. Само се овде онде за-
држало старог бугарског становништва које се назива Херцоји. Као да и међу 
самим Турцима има прастарог турског становништва, нарочито у Дели Ор-
ману, које je ту било од старине, није дакле досељено из Мале Азије. Осим у ис-
точној Бугарској и Тракији, Турци су се у ово време насељавали и у Македонији, 
нарочито дуж леве стране Вардара; тада je насељена из Мале Азије, поглавито, 
из околине Коније, кајларска турска оаза, на Југу од Островског Језера. 

И поред овако многобројног турског досељавања и знатног исламизирања 
које се вршило и у источној Македонији (отуда тамо оне велике масе Помака) 
Бугари су се све до почетка ратова Русије и Турске, мало исељавали из Бугар-
ске и Тракије; они су се повлачили у планинске крајеве, нарочито у Балкан и 
премештали се из једног вилајета у други, према бољим и лошијим приликама 
које су тамо владале. 

Спољне бугарске миграције су незнатне и крећу се такође према Северу у 
Банат, Румунију, Бесарабију, јужну Русију и Добруџу. Око 1730 г. иселило се 
изгледа 22.000 Бугара из околине Никопоља у темишварски Банат. Од 1752— 
54 г. пресељено je 620 бугарских породица у херсонску губернију, и пресеља-
вање се у малим размерама наставило до краја XVIII века. Између 1801 и 1812 
настају нова исељавања, затим за време руско-турског рата 1828—29 г. и то у 
Бесарабију, Добруџу, јужну Русију и Румунију. Али већ за време руско-турског 
рата 1828 и 1829, а нарочито после рата од 1878 г. многи одсељени Бугари из 
Бесарабије и јужне Русије вратили су се у Бугарску. Услед у неколико сређе-
нијих прилика, Бугари се тада настањивали и по једренском вилајету.  

После ослобођења Бугарске од 1878 настају два главна процеса: исеља-
вање у масама Турака из источне Бугарске у једренски вилајет и Македонију и 
досељавање Бугара из једренског вилајета и македонских Словена у Бугарску. 
По тврђењу једног бугарског писца има само у Софији на 10.000 досељеника 
из Македоније. Осим Турака исељавали су се из Бугарске и Грци, и то из црно-
морске приморске области и Источне Румелије, нарочито последњих деценија 
услед познатих догађаја.
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Друкчији су процеси настали у осталом грчком народу после турске ин-
вазије. У току векова асимилирали су Грци словенске и арбанашке елементе и 
наметнули тој новој народној творевини грчки језик и грчку психологију. Даље 
су се Грци одржали у приморју Македоније и Тракије. Напослетку су учинили 
један знатан корак напред. Дуго времена je православна црква у Турској била 
грчка, као и сва црквена организација. Даље Грци су били најкултурнији хриш-
ћански елеменат на Балканском Полуострву, носиоци византијске цивилиза-
ције. Напослетку Грци су били главни трговци од Дунава до Егејског Мора; 
вароши су биле поглавито под грчким утицајем, грчки језик je био језик трго-
вачких отмених хришћанских кругова. Услед тих великих и разноврсних грчких 
утицаја изгледало je нарочито крајем XVIII века да се могу народи у централ-
ном делу Балканског Полуострва са свим грцизирати, на првом месту маке-
донски Словени. Али je већ почетком XIX века настао српски покре! на Бал-
канском Полуострву којим je грцизирање на знатном простору обустављено. 
Оно je сасвим сузбијено оснивањем бугарског егзархата 1871 год., под који je 
брзо потпала већина македонских Словена. Међутим, као што je раније по-
менуто, Грци су успели асимилирати многе Аромуне и многе православне 
Тоске јужне Арбаније. Даље се на Словенима јужне Македоније још осећа зна-
тан утицај грчке цркве и грчке цивилизације. 

3. Концентричне миграционе струје и нов етнички састав Србије 

После сеобе, нарочито оне крајем XVII века, Србија je била скоро опустела, 
највише западна Србија. Ова, и иначе шумовита земља зарасла je била у шуме 
и лугове. Насеља су била ретка и мала. Али се у њој за време привремених 
аустријских окупација почну заустављати миграционе струје, које су долазиле 
с Југа и са Запада, не прелазећи дакле више Саву и Дунав или ретко. Насеља-
вање Србије се наставља и особито ојача од устанка 1804 г. У једину слободну 
земљу Балканског Полуострва нагрне словенско становништво са свих страна, 
и тај процес насељавања настављао се до наших дана. Србија je добила ново и 
и најразноврсније српско и балканско становништво. Старинци и стари досе-
љеници (којима се не зна порекло) ретко су расути по земљи и не чине ни 
1/10њеног становништва. Нови досељеници припадају овим миграционим 
струјама: 

Најјача je динарска мшрациона струја, која долази са 3. и ЈЗ., с најбржим 
и најјачим млазом од Сјенице и Новог Пазара, затим из Херцеговине, нарочито 
данашње црногорске Херцеговине, са црногорских Брда и остале Црне Горе, 
из Босне (особито важни Осаћани и Крајишници) и из Далмације. Tora je no-
рекла становништво Србије до брда на левој страни Мораве, али слаби мла-
зеви ове струје слазе и у долину Мораве и допиру у источну Србију, готово до 
бугарске границе. 

Мало слабија je косовско-жупска струја (Скадрани, становништво Мето-
хије с Призреном, Косова, Топлице, и Жупе), која преливајући Жупу (круше-
вачку) тече кроз Темнић, Левач, Белицу, Ресаву и главну Мораву све до Смеде-
рева, а кроз Топлицу према Јужној Морави, нарочито између Врања и Лес-
ковца (област Клисуре). 

Од већег je значаја и шрњовардарска или скопскоудебарска струја (поред 
ових области и Тетово, Пореч, Куманово, Кратово итд.), која се разлива по-
главито долинама Јужне и Велике Мораве залазећи у долине њихових притока. 
С њом je y вези слабија македонска струја (крајеви јужно од горњих), уз коју 
иду и многи цинцарски и грчки досељеници. 

За насељавање Мораве и долина њених притока од значаја je и тимочко--
браничевска струја, затим шопска или торлачка (која почиње у западној Бу-
гарској), улази у источну Србију и преко ње у долину Мораве. 

Много се незнатније струје које са Севера долазе, као личко-хрватска, 
поглавито по подунавској и посавској Србији, скоро по свој Србији и напо-
слетку најнезнатнија повратна струја или враћање Срба из јужне Русије по-
главито у источну Србију.
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Ове струје, које са свих страна долазе састају се у долини Мораве и њених 
притока, где су згусне становништво најразноврснијег порекла.
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Нове миграције и нови етнички процеси настали су са овим балканским 
ратом и продужиће се. Њихови правци се не могу сада ни приближно пред-
видети. 
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ГЕОГРАФСКИ И КУЛТУРНИ 
ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ 



I. 

Поред мале Црне Горе, Србија je прва држава која се почетком 19. века 
издвојила из европске Турске и засебно формирала. То je y главноме београд-
ски пашалук турске административне поделе, прва Србија, која je од 1815. 
—1833. г. била велика само 24.440 км2. У току последњих 80—100 година, она 
се стално проширивала, мењајући при том свој географско-политички поло-
жај и етнографску структуру, нарочито последњих двеју славних година. Ка -
рактер свих прошлих територијалних промена може се обележити као етапно 
проширивање поглавито према Југу, заузимање области наше велике прошлос-
ти и све више и јаче захватање јужно-моравских и вардарских Срба и стапање 
са Динарским Србима Карађорђеве Србије.  

Ова Србија je била мала посавска и подунавска земља, која се ни уз Мо-
раву није далеко у унутрашњост пружала, с е в е р н а  п е р и ф е р и ј с к а  
з е м љ а  Б а л к а н с к о г  П о л уо с т р в а ,  к а о  п р и л е п а к  и  д о -
датак п а н о н с к о м  б а с е н у ,  б е з  п р а в о г  г е о г р а ф с к о г  
смисла и облика. Гледајући je на карти морало се мислити: или ће je 
нестати или ће се даље, нарочито на Југ, проширивати. Јер, и ако су све њене 
долине Северу нагнуте и према Северу отворене и она по изгледу сасвим за -
висна од Аустро-Угарске, ипак je држала долину Велике Мораве и тиме један, 
истина мали део главних балканских уздужних комуникација, цариградског и 
солунског пута, држала ј е д о л и н у  ц е н т р а л н о г  положаја, којаје 
под повољним приликама може одвести у централну област Балканског По -
луострва и до Солуна.  

Тај заметак Србије, незнатног пространства, сасвим лабилног географског 
положаја, сметња Средњој Европи јер заузима главни улаз за Балканско Полу-
острво (улаз чија ће се вредност доцније све више развијати и ценити) прошири-
вао се и напредовао. Као у свима сличним случајевима на то развијање су ути-
цали разни узроци, које су историчари помињали, као ослабљење Турске, пе-
риферијски положај и удаљеност Карађорђеве Србије од политичког турског 
центра, државничка мудрост књаза Милоша, повољне спољне прилике, наро-
рочито то што постоји велика словенска Русија и т. д. Запажен je још један уз-
рок, који ће у вези са задатком овога чланка нарочито бити наглашен, јер je не-
сумњиво најважнији: то je изванредна снага и изванредна национална свест 
на рода  Ка ра ђ орђ еве  Срб иј е ,  ње г ове  в е л и к е  на ци она лн е сп ос об -
н о с т и. Особину иницијативе и издржљивости тога народа несумњиво по-
казује то што се решио на велики устанак за ослобођење и што je издржао по-
знатих девет година страховите борбе и највећих мука сваке врсте. Осим тога 
je показао и знатне организаторске способности: створио je и доста брзо орга-
низовао државу, не туђом помоћу и као имитацију и копију, већ из себе и на 
својим народним основама колико се слаже с његовим народним духом. А врло 
велике духовне способности, управо духовне способности свих динарских 
Срба, признате су или запажене одмах после публиковања српских народних 
песама и после појаве готово самониклога Вука и његове дубоко -народне 
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књижевне и просветне реформе. Одмах с почетка Србија je дакле показала 
једну особину, коју за даљи развитак треба сматрати као особину првога 
реда: ствара државу и почетке културе на народној основи, нове и друкчије. 

Те унутрашње снаге и импулси били су главни, којима се заметак Србије 
одржао и развијао. Уз њих се још при стварању Карађорђеве Србије јавља 
један осећај велике интензивности, готово бескрајно снажан, који гони на про 
ширење Србије и манифестује се ослободилачким походима Карађорђева вре-
мена према Западу и Југу. То je национална мисија Србије; она je з е м љ а 
мисиј е. То није тежња династије, владаоца који јагми земљу и тако про-
ширује своју власт и ојачава силу; није тежња једне класе војничке или племићке, 
која тиме добива значај и веће титуле; већ je то једна бесвесно јака мисао и 
воља целога народа. То je врло стара, првобитна особина народне душе, ста-
рија и од немањићског времена; основа јој je y српским живцима и осећањима, 
у особитој структури српске душе, даровите, осећајне, дубоке, која je сва обу-
зета и поседнута тежњом да отме и извојује своје место у свету и да остави 
свију пуну меру. То колективно осећање je слично тежњи и мисији, коју осећају 
необично јаки и стваралачки појединци. Доцније je историјским развитком то 
осећање формирано, и народна душа je створила своје тежње и програме, који 
су скицирани у народним песмама. Она дубоким жилама црпе снагу још од 
Немањића, њихових земаља, градова и задужбина; од косовске катастрофе, 
песама и традиција за њу везаних, у којима je најпотпуније изражена основна 
црта српске народне душе: национална осетљивост и висок национални понос, 
који се не сме увредити и тешко ономе који у то дирне, јер народ вековима 
мисли како да покаје и освети ту увреду; од безбројних мученика и хајдука, 
који су с народом патили за његов драги и свети аманет; од великих јунака 
Карађорђева доба и од горостасног прегнућа тога времена. Ти бескрајни и 
стални напори, муке и патње учинили су да народна душа, и поред вековног 
ропства, није душа роба, већ душа револуционара, који тражи једнакост, пра-
вичност, „божју правду". Због тих напора и патњи она je добила печат сложе-
није и дубље душе, од дубоке осећајности, од саучешћа, од топлине, од усрд-
ности. Даље неизмерно нас je то крепило што имамо дугачку лозу, велики низ 
славних царева и јунака и великих патника. Наша лоза није лична и породична 
као код племића, није крвна у ужем смислу, али je то дугачка лоза нас свију, 
наша национална лоза. Сваки je од тих патника и јунака предак свакога од нас, 
и ми и сада с дубоком националном осећајношћу учествујемо у њиховим ве-
ликим делима и патњама. То je много силније и много нас јаче веже у целину 
и истим тежњама одушевљава но кад би то били претци само извесних породи-
ца, које се тиме поносе и издвајају од остале народне масе. Напослетку као 
велика личност, та колективна душа je и примљеним творевинама утиснула свој 
печат, своју оригиналност, и тако je створила нарочиту православну цркву, 
сасвим друкчију од католичке, у многоме различну и од осталих православних 
цркава, саздала ј е ц р к в у  С в е т о г а  Саве, српску цркву, цркву народне 
душе, свој велики орган и своју моћну заштиту у свима царствима и под свима 
приликама. Дакле својом прошлошћу, у току историјског живота, српска на-
родна душа je примила и развила неколике дубоке осећаје, и најдубљи изазван 
косовском катастрофом, основни, који je живео у целом народу од појаса до 
појаса, пет векова и концентрисао се до бесцримерне збијености и напона. Та 
способност да прими и развије дубоке осећаје најпоузданији je знак народне 
даровитости. Таквим осећајима српска душа je добила, између осталога, ону 
несавладљиву, несаломљиву и неукротљиву, тежњу за самосталношћу и за 
самосвојношћу, с којом je узалудна свака борба, јер je стихијски јака. У тој 

мери и тога квалитета нема je не само ниједан балкански народ, већ je и иначе 
ретка.1) 

Та елементарна сила, карактеристична за све динарске Србе, тек je y оном 
заметку од Србије могла бити свесно преиначена у мисију Србије, на којој већ 
један век крвљу и умом раде неколики појасеви. Никакав појединац нема право 
да ту мисију напушта или мења; то праве нема ни цела једна генерација. Него-
вана и формирана у несавладљиву вољу, та мисија je била главни импулс, који 
je изазивао проширење онога заметка од Србије. 

Прво проширење je извршено под кнезом Милошем 1833. г., тиме што су 
Србији присаједињени према одредбама Букурешког Мира и они крајеви који 
су под Карађорђем били ослобођени, у главноме басен Тимока, крушевачка 
област и неки крајичци на Ј. 3., нарочито Јадар и Рађевина. Знатно оснажена, 
Србија je била велика 37.740 км?. Али тим територијалним проширењем није 
осетно измењен географски положај Србије, који je и даље остао лабилан. Није 
измењена ни етнографска структура Србије, јер тимочки басен je због косов-
ских и сеничких досељеника, и иначе, био јаке националне свести. У тој Србији 
развили су се већ раније започети процеси, затим унутрашње превирање и 
унутрашње борбе, које су, деценијама настављане, биле од великог значаја за 
формирање карактера и духа данашње Србије. 

Један од тих процеса био je амалгамисање малобројних старинаца и мно-
гобројних досељеника, праћено трвењима и борбама по селима и општинама, 
можда и у држави. Јер, као што je познато, у Србији су била два слоја Срба, у 
неколико различна. Ретко старо становништво (међу којим доста старих до-
сељеника), у неколико различно по областима, али без племенске организације 
и племенског настројења, са великим задругама, израђеном домаћом и сеос-
ском патријархалном културом, релативно имућно, јер je располагало с више 
земље но што je може обрадити, и са пространим храстовим и буковим шу-
мама, у којима су се с мало труда гојиле и добро продавале. т.зв. шумадијске 
свиње. За време велике сеобе Срба при крају 17. века, још више за време Кара-
ђорђева устанка и за Милошево време насељавали су се по Србији Срби с раз-
них страна, највише динарски Срби, из Санџака, из области, које данас припа-
дају Црној Гори, из Херцеговине и Босне, у мањој мери и са Косова и из Мето-
хије. То су махом били људи из племена, с племенским духом, често виолентни, 
простијег начина живота но старинци, сточари, с н а г о м и л а н о м  
е н е р г и ј о м  с к о р о  б е с п о с л е н и х  сточара, и са б е с н о м  
жељом за бољим животом. Сишавши са заравни од 1000 и преко 
1000 м висине у Шумадију, подринске и ваљевске крајеве, у ниске простране и 
плодне земље, које су могли слободно заузимати, они су променили климу, 
начин занимања и морали су мењати племенски дух. Највише су се дотеривали 
према старинцима, али су се амалгамисањем јављале и нове особине. Од свих 
тих врло интересантних појава за задатак овога чланка вреди поменути: оја-
чавање трезвености и ведрине целога становништва Србије и с тим у вези раз-
вијање веселости, шале и хумора, затим хајдучију и напослетку формирање 
одређеног демократског духа. 

Особито je интересантно према путоцисима (нарочито Ота Пирха) и из-
вештајима онога времена пратити како се под утицајем слободе, своје државе, 

1 Зато се ja слажем са г. Васом Стајићем, који je y једној свесци Летописа Матице 
С р п с к е обратио пажњу на велику, још довољно неупотребљену васпитну вредност на-
родних песама. 
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слободног заузимања земље и опште (свакојако релативне) имућности преина-
чава сирови и снажни народ Србије. Поглавито je тада ојачала и дефинитивно 
се формирала ова трезвеност и ведрина, којима се Србија од осталих српских 
земаља одликује, а уз њу je све киптило расположењем, веселошћу, шалом и 
хумором. Даље, и у вези с тиме, горње прилике су дале маха свима вишим на-
родним особинама, помагање општих интереса, узајамност, јагма за знањем и 
просвећеношћу. Изгледало je да ће се у народу Србије развити неколике нај-
више људске способности. Али у исто време искрсавају многобројни хајдуци, 
и то скоро искључно од неких досељеничких породица (нарочито из Санџака), 
по старој навици, због виолентности и разланчене осетљивости, због јаког осе-
ћања правде, коју често на свој начин у племенском смислу и с племенским 
чулом схватају, напослетку због неправди, на кратко објашњива појава. То je 
љута унутрашња борба, која деценијама траје, збуњује Србију и оставља многе 
рђаве трагове. Али je много важнија демократска борба, која je доцније одре-
дила државни тип Србије. Демократске тежње су природне у једном народу 
хомогене друштвене структуре, народу земљорадника и сточара, у коме није 
било не само никаквих друштвених класа, већ ни знатних разлика у имућности. 
Ни у народним традицијама нису могле наћи ослонац никакве друге тежње 
осим демократских, јер je од старе српске државе народ задржао у успемени 
поглавито оно што му je као целини давало важности и величало га; ничега 
класнога. И династије и војводе ослобођене Србије биле су нове, младе, од се-
љака и махом изборне или по сагласности с народом постављене. Али се та 
природна демократија морала формирати, добити садржину и идеје, које од-
говарају држави и култури која са свих страна продире. Изгледа да се то могло 
постићи тек унутрашњим трвењима и кризама. Почеле су улазити у Србију 
разноврсне, добре и рђаве копије, демократских европских идеја. Осим тога 
народ, који вековима није имао државе, морао je сам из себе да ствара нову, 
модерну државу, без стране помоћи и са народним династијама, и морао je ce 
навикавати на државну дисцишшну, потребе и захтеве. Народни дух je имао да 
све то не само прима и навикне се, већ и да опроба, поткреше, прошири, пре-
иначи, на кратко да прилагоди својим особеностима, и да тако створи своју 
з д р а в у  демократију. Тај процес je y Милошевој Србији у велико за-
почео, настављао се деценијама и несумњиво je спречавао спољну акцију и 
тежњу за проширењем, која се с недовољно спреме и снаге јави тек 1876. го-
дине. 

Али резултатима ратова од 1876. и 1878. год. и после Берлинског Конгреса 
настаје важан цреокрет у географском положају и етнографској структури Ср-
бије. Т о ј е  о б р т н а  т а ч к а  за п р а в а ц  проширивања Србије,  
јер се она у ово време знатно рашири према Југу, и, захвативши скоро цео слив 
Јужне Мораве, са Врањем, Нишом и Пиротом, добије клинаст облик. Повр-
шина Србије била je велика 48.300 км

2
. Она постаје држава реке Мораве, м о-

р а в с к а  држава, садодаткомподринско-ваљевскихкрајеваи тимочког ба-
сена. Срби југозападних високих и сточарских крајева, који и даље слазе и на-
стањују се по Србији, не зову je више Шумадијом, већ Моравом, и кажу да 
слазе у Мораву. Србија се дубоко на југ пружала према централној области 
Балканског Полуострва и према балканском језгру око Скопља и Овчега По-
ља

1
), и није више она периферијска подунавска држава, додатак панонског ба- 

1
 О важности ових двеју области види Основе за Г ео г р а ф и ј у  и Геоло-

гију Старе Србије и Македоније, књ. I., 1096. г. или „Књижевни Гласник" 
за 1905. г.: Географски положај и опште особине Старе Србије и 
Македоније.  

сена, нити je онолико лабилног и несигурног географског положаја као раније. 
Њен ц е н т р а л н и  положај на П о л у о с т р в у  у н е к о л и к о  се 
учвршћује, г е о г р а ф с к и  положај и г е о г р а ф с к а  с л и к а  
С р б и ј е  п о с т а ј у  с т а л н и ј и  и прецизнији. Осим тога тим npo-
ширењем Србија je ушла у шопску зону око Пирота и у појас јужно-моравских 
Срба, који су сада прожети и задахнути истим националним и демократским 
духом као становништво Карађорђеве Србије, и у том погледу нема разлике 
између Врање, Пирота и Шумадије. Тај процес je доказао способност Србије 
за изједначавањем у неколико различног становништва, и добар je знак за 
сличне процесе који ce y данашаој Србији имају да изврше: дизање јужног 
становништва до свог националног, демократског и културног нивоа. 

То знатно проширење према Југу, залажење у област јужног становништва 
и дизање тога становништва на свој ниво, имало je утицаја на даље територи-
јалне тежње Србије. Зашавши у неколико у централну област и примакнувши 
се поменутом балканском језгру, где се укрштају главне уздужне и попречне 
комуникације Балканског Полуострва и одакле су најкраћи и најповољнији 
излази на Егејско и Јадранско Море, Србија je већ из географских и економских 
разлога морала бити у искушењу да даље пође; тим више што се на Западу 
могло мислити само на проширење у Санцаку. Осим тога су јужно-моравски 
Срби и свесно а још више несвесно јаче тежили према Југу, и у том правцу ути-
цали на политику Србије; из тих крајева су излазили солидни и енергични на-
ционални продагандисти, а поглавито у њима су се скупљали и други такви 
с разних страна. Осим тога, ми смо те јужне области последњих деценија те-
мељно познавали, а несумњиво смо боље но ико други знали права осећања 
тога пропагандама и немирима пометенога света и имали смо храбрости да се 
према томе управљамо. Напослетку последње деценије je ушло у ошпту свест 
да Србија, ограничена на северне комуникационе и извозничке правце, мора 
остати не само економски несамостална. Програм, скициран у народним пес-
мама, као тежња за местима и областима наше најславније прошлости, био je 
освежен и ојачан горњом економском и животном потребом. Али познато je 
како се не само изван Србије и изван српскога народа сумњало у способност 
Србије за такву експанзивну политику, и то због унутрашњих њених криза и 
због отворених и скривених дубоких непријатељстава, којима je окружена. Чак 
ни најбољи познаваоци народа у Србији, они који су познавали живе народне 
силе, његову свесност и дубоку с нама сраслу веру у мисију Србије, нису могли 
предвидети ону огромну снагу, оне таласе све нове снаге, оне крилате полете и 
залете, које je показао народ 1912. и 1913. год. 

II. 

Народна снага не може се мерити само према великим територијалним ре-
зултатима, који су постигнути и који делимице нису постигнути (северна Арба-
нија са Скадром, рђаве јужне и западне границе). Ти резултати нису увек екви-
валентни уложеној народној снази и показаним народним врлинама; могу бити 
већи или мањи но што тој снази и врлинама одговара, јер зависе и од међу-
народних прилика, које, као што je оцште познато, јако утичу на спољну ак-
цију држава. Али кад je уложена знатна народна снага, она и под неповољним 
спољним приликама по правилу спасе, раније или доцније, језгро своје акције. 
За време догађаја из 1912. и 1913. г. Србија je имала повољне међународне при-
лике, најповољније од свога постанка, најповољније које смо могли очекивати, 
срећне спољне прилике, и у њих спада и позната бугарска мегаломанија и из- 
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безумљеност. Био je дакле повољан спољни оквир за потпуно развијање на-
родне енергије, која je по ошптем признању била горостасна и праћена вели-
ким врлинама. 

Свој нашој народној енергији основе су оне напред представљене врлине, 
првобитне особине народне душе, затим на тој подлози у току историјског раз-
витка формирана национална свесност и мисао о великој народној мисији. 
Под њиховим утицајима развио се државни тип и нарочити државни дух Срби-
је. У ослобођеној и проширеној Србији народ je својим безмерним напорима 
стекао своју државу, у којој je неговао своје способности, развијао се у своме 
духу, сам определио правац свога развитка. Духовно и морално покретљив, уз-
будљив, пријемчив, он je, примајући лако идеје и културне напретке, преинача-
вао их и суревњиво дазио да то буду калеми на његовом стаблу. При томе je 
проживео и сретно преживео унутрашње кризе, кроз какве није пролазио ни-
један балкански народ, а кроз које већ дуже времена пролази велики руски на-
род. То су кризе идеја и начела, кризе установа и уређења, династички преврати, 
кризе државног опстанка и са свим тим везане кризе савести, дубоке кризе које 
сву душу потресају, пречишћавају, усавршавају и којима се код народа, као и 
код појединаца, формира већа душа. Сада je несумњиво да народ у Србији не 
може дуго трпети рђава стања, слабе и лоше институције, корупцију. Нестрп-
љивим духовима чинило се да je нривремени и привидни немар нека врста ре-
зигнације, мирења са рђавим, али се увек показало да није тако. За то време 
ври у осећањима и главама многих, унутра се у људима ствара и прерађује не-
што ново, и преокрет дође по изгледу на једанпут, готово револуционарно или 
револуционарно, и за кратко време много се из основа поправи. Тај последњи 
чин изгледа као подстакнут неком духовном и моралном остругом, која такне 
и нагло крене, и тај процес je карактеристична психичка особина свих динар-
ких Срба, коју на нр. по свему изгледу нема у тој мери развијену руски народ. 
Т а к в и м  е т а п н и м  и  г о т о в о  р е в о л у ц и о н а р н и м  п о к р е -
тима  р а з в и ј а л а  се Србија,  и и з г л е д а  да ће то и  даље 
о с т а т и  курва, начин р а з в и ј а њ а  и н а п р е д о в а њ а  динар-
с к и х  Срба. У вези са задатком овога чланка вреди истаћи две последице 
таквога развијања. И због поменутих криза, поред других познатих утицаја, 
Србија je била држава без угледа, а почело се сумњати и у способности српс-
кога народа. То je јако болело и многи су тежили да делима стекну значај сво-
јој земљи; много je више енергије било у том правцу концентрисано но што je 
изгледало.  Периода понижења и н а ц и о н а л н о г  б о л а  б и л а  
je време у коме се н а р о ч и т о  ј а к о  с к у п и о  н а ц и о н а л н и  
напон и обрнуо ј е д н и м  с в е с н и м  правцем. Из криза се раз -
вио и доста здрав демократизам Србије, чије институције и форме, изгледа, 
нису још усавршене и државна организација нас још не задовољава, али je све 
задахнуто народним духом и народним тежњама. Сваки осећа да je Србија 
држава ради српскога народа, у којој се на крају крајева ради за целину и за 
најшире народне слојеве, за сељаке, радионица за развијање његових способ-
ности и његове будућности; по неким акцијама изгледа држава ,,за далека нека 
поколења". У то у дну душе верују и они који љутито и готово стално 
вичу. Т а в е р а ј е  неизмерна с н а г а  Србије, од в е л и к о г  зна-
ч а ј а  за акције к а о  што су  биле  оне  од  1912.  и 1913. г.  

Даље народ и војска су једно исто и имају један, с в о ј задатак. Често се 
заборавља да смо ми прави ратнички и војнички народ, да смо то увек били, и 
у најтежим турским временима, и да се јунаштво и ратништво без икаквог пре-
кида практикује већ неколико векова; у тој мери то не може показати ниједан 

хришћански балкански народ. Такав народ мора волети војску и војна зани-
мања, и пре последњих ратова je ошите запажено да народ у Србији има л>у-
бави и поштовања према војсци, њеним старешинама и наредбама. Особито 
га je задобијала једнакост и правичност у војсци, која сва занимања и положаје 
ставља у исти ред. Српски официри, поникли махом из сељачког сталежа, за-
држали су по правилу особине доброг и честитог српског сељака, и они не само 
разумеју душу свога војника, са свима њеним жељама и склоностима, већ има-
ју и скоро иста општа органска осећања, онај звук и одјек живота као и војник; 
заједница je и у том погледу дотпуна, а разликују се поглавито по стручној сп-
реми. Од таквих официра зрели младићи су у војсци више могли примити но у 
школи, и све нас je изненадило кад смо приликом овога рата сазнали, колико 
су војници у касарни научили о српском народу, његовим земљама и његовој 
историји. Ова потпуна заједница и узајамна љубав показала се за време послед-
њих ратова као снага неоцењиве вредности. Осим тога, можда ниједна народ-
на група у Србији, није била толико задахнута народном мисијом и народним 
поносом као официри. И неки од њих су нарочито последњих година били од 
утицаја на све спреме и послове, којима се спољна акција државе ојачава. Војс-
ска има у себи најбоље сокове и сва најбоља народна надахнућа. 

Осим тога, Србија се као држава последњих деценија у извесној мери о б о-
г а т и л а  и у многим правцима з н а т н о  сазрела; први напре-
дак je поглавито ишао сам по себи, с временом, а сазревање je несумњиво у 
вези и са слободоумношћу Србије. Даље je она најгушће насељена земља на 
Балканском Полуострву, скоро до критичне тачке, од које се становништво 
почиње разливати преко граница. Друкчија je дакле не само од примитивне 
Карађорђеве Србије, већ и од сиромашне и нејаке Србије од 1876. год., која je y 
ствари била без напона. Познати су велики економски и културни напретци; 
довољно je позната не само материјална и финансијска спрема државе, већ и 
разноврсна техничка и друга војна стручност. Није остао неопажен знатан раз-
витак науке и књижевности, нарочито националних наука, многе нове и боље 
израђене идеје, које су појединци и друштва преносили у народну масу; разно-
врсни покрети за просвећивање и јачање народа до значајног југословенског 
покрета, који нас je између осталога тешње везао с већом народном заједни-
цом. Пажљиви посматрачи запазили су те духовне и моралне таласе, којима се 
све брзо мењало и јачало; менталитет, свест о својој већој нацији, дух који не 
преза од тешкоћа, тежња за акцијом, за делом. Услед нагомиланог државног 
искуства од сто година сазрела je државничка свесност и савесност, тако да ни 
у детаљима спољног програма Србије у ствари није било знатних разлика из-
међу политичких партија; шта више због познатих јаких националних инсти-
ката и интелигентности многи људи су независно један од другог (а без икакве 
везе с владама) радили у истом смислу и било je изненађења како помоћ при-
стиже са свих страна; о многим пословима се одмах споразумевало, о којима 
се раније само дуго и љуто дискутовало, без споразумевања. Усталила се једна 
свест и једна заједничка воља. Постојала je склоност да се трезвено и истинито 
гледа на јужно национално питање и да се на истини оснују народни задаци, и 
то je усвојила сва интелигенција која je од утицаја на државне послове. Није 
било ни мало националног снобизма, мегаломаније и шовинистичког претери-
вања. То je, изгледа, у интелектуалном правцу исто што тежња за правичношћу 
и правдом, којом су задахнути сељачки слојеви нашега народа. По томе, као 
и по душевности и осећајности које су се показале за време ратова, постало je 
јасно да ми имамо неке особине велике руско-словенске душе, морално јамачно 
једне од највећих а несумњиво најсимпатичније. Због истинитости, кроткости 
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и умерености нашег народног програма могли смо наћи контакта на више 
страна. У вези с тиме није било ни за време ратова претеривања, ни увелича -
вања својих успеха, чак ни успеха појединаца. Стално je превлађивала пристој-
ност, мера и она тиха кроткост, која све у себи свршава и своју унутрашњост 
задовољава. Истина, то je изгледа потекло отуда што су главни посао вршиле 
широке народне масе, и осим тога се њихов дах и њихова мирна и дубока свест 
на свим пословима осећала. Јасно се показало да претеривање није наша на-
родна особина (како се често мислило и како су и многи Срби мислили), већ 
особина многих појединаца на којима се врши млад процес интелектуације и 
оних који се разбију у чете, партије и котерије, који дакле не раде као народна 
целина и само за целину.  

Али од највећег значаја je била велика физичка снага српскога сељака, који 
je сада многобројан, и с и р о в о  к у л т у р н о  стање, у коме се налази. 
Као да смо закорачили у једну периоду развитка која je најповољнија за рато-
вање с великим народним масама и за физичку и моралну издржљивост; из-
гледа да та периода достиже највишу тачку негде у средини између високе кул-
туре, у којој су сада западни народи, и примитивности, у којој се данас налазе 
на пр. Арбанаси. Сељак (и остали који су у Србији према сељаку малобројни) 
je снажан, навикнут на невоље, на непогоде, на умор, на стрпљење, има мирне 
живце, „прима смрт као нешто што се не да избећи и мора се примити" (капе-
тан Прибићевић). Осим тога су многи странци утврдили, да je сељак гибак, 
еластичан, интелигентан, размишља, и има појединачне иницијативе, и тиме се 
нарочито разликује од источно-бугарског сељака. Даље je био стално добро 
расположен, није гунђао и није био непослушан ни под највећим невољама и 
опасностима. Шта више, многе je борба понела и занела, и заволели су je, њу 
и јуначка дела: „испод свежих грана. .. и калема нових... у корену старом 
струји снажна храна, неисцрпна крепост старинских јунака" (Ракић).  

Настају први успеси, нарочито знаменита кумановска битка, велика, ог-
ромна, јер се њом свети Косово, а ти први утисци и успеси су од великог ути-
цаја на један упечатљив и духовно покретљив народ као што je наш. Народна 
снага се ојачава, а окрилатила je кад je народ додирнуо земље своје свете про-
шлости и кад се чуло да je његова војска избила на Јадранско Море. За свако 
важније место од Косова до Скадра и од Скопља до Солуна сељаци знају из 
народних песама, помињу стихове о њему, сматрају га као свог старог позна -
ника и као своје; у народној свести je јасна непрекидност догађаја и тежња од 
немањићског доба до последњих ратова. Ти морални моменти су били од не-
измерног утицаја. Затрептала су најдубља осећања, бесвесно јака, овладала je 
omirra тежња за пожртвовањем и самопрегоревањем, и многи и на различним 
странама су пожелели да и њихове крви потече за будућност и славу свога на-
рода. 

Ова висока осећања нису се ни онда изгубила кад je оружани народ, про-
дирући према Западу, кроз Метохију и према Скадру, видео да у тим области-
ма његове славне прошлости српско становништво чини мањину или je на 
умору. Народ се више одушеви земљом која je y историјској прошлости била 
његова, и традицијама, а готово га се не тиче народ који тамо станује. Такве 
области сматра као своју стару баштину, на којој се услед његове несреће на -
селио неки стран народ; то му не смета и држи да има право да заузме земљу. 
Кад je питање о земљама које су у народној историји имале велики значај, зна-
чај првога реда, онда je историјски принцип, изгледа, важнији од етнографскога. 

Горња висока осећања, народни понос и брига за будућност давали су 
снаге и става оружаном народу и у територијалној несугласици са Бугарском,  

и то се поглавито из војске и од официр пренело постепено на све кругове. При 
томе je карактеристична била народна мирноћа, стрпљење, самопоуздање и 
ишчекивање доброга и онда када се многи од интелигенције усплахире; он не 
попушта и не напушта своја дубока инстиктивна осећања и мисли под ударом 
и утицајем сваког догађаја и сваке мисли која се изрекне или напише. Даље 
српски народ, који je социјалан, који je волео балкански савез и држао да je y 
њему нађено решење балканских питања, био je увређен раскидањем балканс-
ког савеза и бугарским претњама. То се претворило у право народно озлоје-
ђење и гњев после бугарског пренада. Ови психички мотиви, поред осталога, 
знатно су утицали на сретан исход српско-бугарског рата. 

III. 

После Букурешког Мира од 1913. г. Србија добија учвршћен географски 
положај и одређену географску слику, изузевши неке територијалне детаље и 
неосигуране или недовршене излазе на море. Србија je тек сада п о т п у н о 
ц е н т р а л н о г  п о л о ж а ј а  на Б а л к а н с к о м  П о л у о с т р  в у, јер 
се простире од Дунава до солунске околине. Обухватила je осим слива Мораве 
скоро и цео слив Вардара, и може се географски назвати м о р а в с к  о-в а р-
дарском државом.  Као раније моравска долина, тако ће сада м о р а  в -
с  к  о - в  а р д а р с к а  уд ол и н а  ц е н т р а л и ш ућ и  у т и ц а т и  н а  с в у  
С р б и ј у, и као главна комуникациона артерија скупљати живот и радиност; 
при томе ће нарочити значај имати Београд, Ниш, Скопље и Солун, који je за 
Балканско Полуострво економски и трговински знатно важнији од Цариграда1). 
Због овог централишућег утицаја Србија ће постати целина, земља од једног 
комада (осим подринских и подримских крајева и у неколико тимочког басе-
на), противно осталим земљама и државама Полуострва, које немају једне 
такве централишуће удолине. Може се поделити на северну и јужну Србију или 
још боље н а м о р а в с к у  С р б и ј у  (Србију до 1912. г . ) и н а в а р д а р с к у  
Србију, и тако их je најбоље звати. Нова територија Србије je велика 
39.500 км2, и према томе je довршина Србије око 87.800 км2. Нова територија 
Црне Горе износи око 6000. км2, а цео ареал данашње Црне Горе око 15 300 км2. 

Осим тога je y Србији скоро цела ц е н т р а л н а  б а л к а н с к а  об-
л а с т, од Ниша до Велеса, и б а л к а н с к о  ј е з г р о ,  око Скопља и Овчег 
Поља, у коме се укрштају уздужне и главне попречне комуникације Полуос-
трва. Међу уздужнима je поред најважније моравско-вардарске од значаја ни-
шавско-маричка, која од Ниша преко Софије води Цариграду, затим косовско--
рашка, од Скопља преко Митровице и Новог Пазара до босанске границе. Из 
централне балканске области, с Косова, води пространа таласаста дримска 
удолина, пространо угнуће између шарске и проклетијске групе, према Скадру 
и Медови, најлакши и најкраћи приступи из централних делова Полуострва 
према Јадранском Мору, најважнија за јадранску железницу, која би из Србије 
полазила.2) Од сличне важности je за југозападне крајеве вардарске Србије 
правац римског пута Via Egnatia, од Драча преко Охрида, Ресна, Битоља за 
Велес и Солун. Већи део тих најбољих јадранских или попречних комуни-
кација на земљишту je Србије.  

1 О томе више у напред наведеним расправама. 
2 Више о томе: Излазак Србије на Јадранско Море. Гласник Срп. Географ. Друштва 

књ. II., 1913. 
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Новим проширењем Србије нестало je оне политичке земљоузине, која 
je растављала Србију од Црне Горе и која je назвата Новопазарским Санџаком, 
у главноме легло наше старе државе Рашке, области која je последњих 
деценија представљала као символ балканску политичку несигурност. Њен 
значај према Босни изложен je раније1). Њоме се може цреко територије 
српскога народа спровести, истина, неповољна и скупоцена, али потпуно 
наша железница до Бара; од свих пројеката, најкраћи и најјевтинији био би с 
Косова до Дечана, па даље Дечанском Бистрицом, испод Богићевице у Плав 
и Гусиње, а одатле кроз Грнчар у Цијевну, ако би Црна Гора могла добити 
Цијевну с Кли-ментама. 

При последњој, готово потпуној ликвидацији Европске Турске оснажиле су 
и све остале балканске државе, измењен je y многоме њихов географски поло-
жај, и то je од утицаја на положај и спољне везе Србије. Грчка je завладала нај-
већим и најбољим делом егејске обале Полуострва, са свима главним приста -
ништима, Солуном, Орфанским Заливом и Кавалом и постала je y потпуном 
смислу е г е ј с к а  д р ж а в а  и е г е ј с к а  сила, од значаја и за европску 
равнотежу у Средоземном Мору. Даље, заузевши простране и плодне котлине 
јужне Македоније, кавалско-драмску, сереску, солунску с Мегленом (у коме 
добро распоређене успевају две и три жетве) и костурску она je од агриколно 
оск удне з емљ е поста ла агриколно сна жна  з емљ а и добила je  свој у 
унутрашњу основу за развијање још јаче трговачке флоте. Бугарска je терито-
ријално и по становништву најмање добила. Али ј е г е о г р а ф с к и  ком-
п а к т н а, добра целина и одређене слике, јер заузима скоро цео источни део 
Полуострва, држава б у г а р с к  о-т р а ч к е  к о п н е н е  масе. Са Ла-
госом и Дедеагачем, добрим пристаништем знатне будућности, добила je 
и з л а з а к  на Егејско Море. Вероватно ће Дедеагач или Лагос постати 
главно пристаниште и извозна тачка Бугарске,  пошто су Бургас и Варна у за-
твореном Црном Мору. Румунија, заузевши знатан и плодан део Добруче, са 
варошима Силистријом, Тутраканом, Добручем, Балчиком и Каварном, ос-
тала je и по простору и по становништву н а ј в е ћ а  б а л к а н с к а д р ж а -
в а, даље je постала п р а в а  држава д о њ е г  Дунава; а прешавши на 
д ес н у оба л у Д уна ва  д оста ла  j e  в иш е ба л ка н с ка  држа ва  н о ра н и ј е ,  
и као да њене територијалне тежње на рачун Бугарске још нису засићене.  

IV. 

Примајући утицаје и импулсе из културније Европе, Србија их преиначава, 
уноси и своју садржину, и непрекидно тежи да створи тип државе према на-
родноме духу. Иста природна тежња осећа се и у културном правцу. Истина има 
доста резултата материјалне културе и науке, који остају исти и унифицирају 
свет. Али се готово сва остала културна садржина мења према души народа и 
према његовим готовим творевинама и погледима на свет и на живот. Даље je 
различан начин како се ствари и идеје ухваце, схвате, изврше, и дух српскога 
народа има за то свој оригинални начин. Напослетку моје je уверење да je срп-
ски народ и иначе знатне даровитости, с топлим инспирацијама, с разноврсним 
обичајима, често дубоког смисла, с богатом орнаментиком, и нарочито ди-
нарски Срби су често смеле и крилате фантазије, и могу дати нове и знамените, 
на првом месту духовне креације. Свим тиме се и општа култура обогаћава: у 

1 Антропогеографски Проблеми Балк. Полуострва. Насеља Срп. Земада. Кн>. II. 1912. г 
Издање Академије Наука. Београд. 
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њу ће ући нови начини и нове творевине. Али зато треба примати најбоље и 
најсавршеније утицаје културне Евроце и дубоке импулсе Истока, дакле и са 
Истока, чији je дух не ретко оригиналнији и дубљи; мора се неговати југосло-
венска културна заједница, већа средина, јер мале средине, ма како даровите, 
не могу данас дати нову и друкчију културу; напослетку мора се суревњиво па-
зити на рђаве или за народни дух штетне културне утицаје са стране. Т о ј е 
с в е  у ј а к о ј  в е з и  са г е о г р а ф с к  о-к у л т у р н и м  п о л о ж а ј е м  
Ср б иј е, који je новим догађајима у неколико промењен.  

Као и раније, Србија има дугачку и отворену границу према културном 
европском трупу, средњој и западној Европи, истина речну границу, али без 
планина, противно на пр. Шпанији и Италији. Даље, кроз Србију пролази по-
менута најкраћа комуникација, која културно везује нарочито средњу Европу 
са Балканским Полуострвом, Егејским Морем и Предњом Азијом. По овим 
особинама се знатно разликује од периферијски положене Бугарске, која je 
Србијом и Румунијом одвојена и без граница с културним европским трупом; 
те утицаје може добијати или преко својих суседа или и непосредно, али лине-
арно и у мањој мери; биће све више упућена на интимније културне везе и кон-
такте с Русијом и с предњом Азијом. Румунија има, истина, дугачку границу 
према Аустро-Угарској, али ограђену Карпатима, који je нису спречили да из-
весним железничким линијама одржава културне везе не само са централном, 
већ са западним Европом. Грчка има због маритимског положаја најразноврс-
нијих веза, поред азијских и афричких, особито с Италијом, и Франпуском; 
копнене везе са културним европским трупом може имати преко Србије. Због 
централног географског положаја и најширих веза са културним европским 
трупом Србија може према Бугарској и Грчкој добити значај земље разноврс-
них културних функција. 

Поменута веза Србије појачава се тиме, што се она са културним европс-
ким трупом и етнографски везује, јер се српско-хрватски народ далеко простире 
према С. 3. и до Јадранског Мора, и последњим Србија посредно ступа у везу 
и са италијанском културом. Слично Румунији (која се такође етнографски пру-
жа и преко граница), али више од ње, Србија je с к у л т у р н о м Е в р о -
п о м  културно,  е к о н о м с к и  и р а з н о в р с н и м  и н т е р е с и м а  
ј а ч е  в е з а н а  но и ј е д н а  д р у г а  б а л к а н с к а  држава. Свитакви, 
културно и иначе значајни положаји повлаче за собом веће незгоде и рискове, 
али и већу судбину и живље културно развијање.  

Утицај културних граница je врло велики, али није свемоћан, и шта више 
изгледа да се оне могу јаком вољом народних целина за извесне потребе пре-
скакати и тражити културне везе и контакта у другим а не непосредно по-
граничним срединама. То вреди за Бугарску и Грчку према Србији, али и 
за Србију. Интересантно je c тога гледишта испитати северну границу 
Србије. 

Непосредно на тој граници почиње панонски басен, делимице степског 
карактера, област мађарских пуста. У центру његову живи компактан мађарски 
народ, етнографски страна оаза у овом делу Европе, чији језик нико на Бал-
канском Полуострву не разумева и не учи. И то je један од главних разлога 
што Србија није имала никаквих дубљих и јачих културних веза са првом гра-
ничном средином на С, и поред заједница у средњевековној прошлости и по-
ред неких симпатичних црта мађарског народног карактера. Даље, затворени у 
себе, језиком који нико од околних народа не разумева, они су израдили,  бар у 
утицајним слојевима, нарочити менталитет, у Европи познати мађарски мен-
талитет, о коме се држи да се одликује неким нетачним и још више мегало- 
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манским и напетим идејама, накратко менталитет утицаЈних кругова, КОЈИ 

одбојно дејствују на околне народе и државе. Напослетку, поред свих дивљења 
достојних напрезања њихова култура, у колико je мени позната, скроз je ими-
таторска. Мене се овде не тичу узроци тога стања, које би можда према поме-
нутим народним мађарским особинама могло бити и друкчије. И што je нешто 
мало примила културних утицаја из Мађарске, Србија je то примала погла-
вито у прошлим временима (док се онај одбојни начин није био развио), и то 
непосредно, преко угарских Срба, који су се насељавали по Србији, нарочито у 
Београду; али je y томе било највише аустро-немачке културе. Сада их скоро 
ни мало не прима, ни преко угарских Срба, јер се на њих више не гледа као на 
културно и интелектуално напредније но што су виши кругови Србије. Срби-
јанци по правилу само пројуре у железничком возу кроз панонски басен и иду 
даље. Услед познатих, нарочито економских односа, последњих година се не 
заустављају ни сточарски трговци. Панонски басен с Мађарима као непосредна 
гранична област Србије, нема на њу никаквог знатнијег културног утицаја. Он 
j e  з а  на с не ка  в р с т а  м еди ум а  з а  па рк ира ње,  з а  п р о ј у р и в а -
ње и протрчавање.  Није ни добар културни спроводник преко кога 
бисмо примали удаљенију, оригиналну европску културу; шта више, готово je 
изолатор, који пропушта културу европскога трупа само дуж двеју железнич-
ких линија: Река—Загреб—Београд и Беч—Београд. Значајан и интересантан 
факт: басен, равница, к у л т у р н о  и е т н о г р а ф с к и  с т р а н  и 
о д б о ј а н ,  и з о л у ј е  и с п р е ч а в а  к у л т у р н о  пр одира ње  са  
С .  с к о р о  в иш е  н о  в и с ок е  п ла н и н е,  к о ј е  р а с т а в љ а ј у  др -
ж а в е    и  народе.  

Због тога би се могло рећи да je права културна граница Србије на С. по-
следњих деценија Аустрија, нарочито доња Аустрија са Бечом и Чешка с Пра -
гом, од којих смо доста примили и који су нам доста користили, на првом ме-
сту у материјалној култури. Било je и знатних научних и уметничких утицаја, 
који су нам из Аустрије долазили. Особито je симпатично утицало љубазно 
и весело бечко становништво, његов високо развијен укус за музику, у неколико 
и за позоришну вештину, затим укус у стварима обичнога живота, али се по-
литички и идејно сматрало за неозбиљно, и у том погледу није се од њега при-
мало. Међутим су последњих година сви културни утицаји из Аустрије осла-
били услед познатих прилика, даље услед функције панонског басена који се 
све више формирао као изолатор, напослетку многи код нас мисле, с правом 
или без разлога, да je бечко становништво последњих година мање симпа-
тично а према Србији непријатељски расположено. Даље, чим je створена, 
Србија je тражила културне контакте и изван Аустрије, за неке правце култур-
ног рада једино изван Аустрије, у западној Европи и Немачкој; осим медицине, 
скоро су само тамо слати млади људи на студије, „државни питомци". Поли-
тичке и друштвене идеје готово су искључиво са 3. примљене, не из Аустрије, 
чија je друштвена и политичка структура сасвим друкчија и страна Србији. 
Покрети, којима се Србија консолидовала као демократска земља долазили су 
поглавито са 3. Последњих двеју деценија постоји тежња, потпомогнута и еко-
номским везама, да се Србија у културном погледу сасвим веже за западну 
Европу и Немачку, највеће европске културне радионице, од којих и Аустрија, 
великим делом, поглавито прима. 

До великог проширења од 1913. г. Србија, знатно европеизирана али си-
ровог културног стања, имала je дакле напред поменуте културне контакте, 
који су последњим догађајима у неколико и можда привремено измењени. Али 
тим проширењем, нарочито што се далеко на Ј. пружила, Србија je зашла у 

област с т а р е  б а л к а н с к е  к у л т у р е ,  управо византијске, која je преина-
чена турско-оријенталним утицајима и вековним турским режимом. Вардар-
ска Србија je дакле друкчије културне структуре но моравска, у горњем смислу 
европеизирана Србија; истина, стара балканска култура није нам страна, јер 
je до скора било њених трагова по варошима моравске долине и још их има по 
варошима јужне Мораве,1) али смо сада задобили већу област у којој je осим 
тога стара балканска култура јаче изражена. Даље се ушло у област друкчије 
климе, у знатној мери медитеранске или с медитеранским утицајима, под ко-
јим успевају и нове културне биљке, којих нема у моравској Србији; у вези су 
с тим друкчији или нови начини занимања, који такође дају друкчији културни 
изглед вардарској Србији. Напослетку с ј у ж н и х  граница С р б и ј а  
д о б и ј а  н о в е  к у л т у р н е  утицаје, к о ј и  су з н а т н о  д р у к ч и ј и  
но северни. Стара балканска култура вардарске Србије пада у очи најпре 
овим особинама:2) 

Има релативно много и релативно великих вароши, у којима je главно чар-
шија и чаршијски дух, који су знатно друкчији но у моравској Србији. У чарши-
јама превлађује дрвена грађа па било безистана или се састојала само од уских 
и махом вијугавих улица и ћор-сокака, чији дућани имају дрвене ћепенке, и кад 
се отворе види се сва садржина, поглавито европски бофл. Карактеристичнији 
су дућани са познатим занатима старобалканске културе, која су већим делом 
страни европском културном појасу. У чаршији се пазарује, а станује се махом 
изван чаршије, по махалама. Више но икојих других вароши, карактеристика 
je ових чаршија седећиви начин при раду и пазару. Падају у очи троми и лени, 
нарочито Турци; лети они седе с дрекрштеним ногама или леже по ћепенцима, 
а нарочито под дрветима у дебелој хладовини, босоноги, протежу се и намеш-
тају преврћући се с једне стране на другу, а кад устану иду као разломљени и 
сакати. И у чаршији и по махалама има доста и лепога своје врсте. Куће су 
знатно друкчије но у северним варошима, оригиналније, кашто са артистичким 
орнаментима и артистичких положаја, не ретко чудно и питореск груписане, 
нахерене и као изнемогле једна на другу наслоњене. Има тежње за бољим и 
отменијим животом, нарочито код богатих Грка, Цинцара и Турака; али и ако 
су у својој врсти културни, то je знатно друкчије но у европском културном 
појасу. 

У чаршијама махом није јако развијен осећај дужности, одговорности и 
узајамности; често преовлађује ситан морал, који само себе гледа: добит je гла-
вно и допуштена су сва средства која томе воде; при раду и пазару не ретко се 
служе подвалама, а махом нема довољно лојалности, тако да се човек ретко 
може на кога ослонити. Али су сви побожни, на првом месту Грци и Цинцари, 
има их дубоко душевних, који су готово без горњих особина; нарочито пос-
ледњи се владају по неким старим окамењеним правилима мудрости о раду и 
животу, и ова чине утисак као да су пореклом из неке поучне византијско-грчке 
књижевности. Све чаршинлије суревњиво пазе на част и понос, и у томе се с 
личним интимно меша еснафско, сталешко, врло старо и дубоко укорењено. 
При томе се и код Словена показује нека нарочита врста сујете, сува сујета, све 
управљено на спољашњост, на ефекат и спољни значај, јамачно византијско--
грчкога порекла. Због наведених особина њихов живот je често скучен, увео, 
овечао, скамењен.  

1 Више о томе: Антропогеографски Проблеми Балк. Полуострва. Насеља С рп. Земаља 
књ. I. Изд. Акад. Наука 1902. г. Београд. 

2 Исто дело. 
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Не упуштајући се у даље детаље, може се ово утврдити: у варошима вар-
дарске Србије готово je све своје врсте и друкчије него у земљама знатно млађе, 
модерне европске културе, и то почевши од чаршије, куће, собног намештаја, 
кујне, одела и коњског прибора па до погледа на свет и живот. 

И ако je старобалканска култура вардарске Србије поглавито култура 
вароши, она je због дугог трајања имала утицаја и на сеоско становништво, 
и то све више што се иде даље на Ј. према Ђевђелији. Противно овоме, наро-
чито западно од Вардара, има пространих области патријархалног живота, 
које су сличне оном старинском типу живота у пределима моравске Србије; 
такви су крајеви на др. Дримкол и Сатеска на С. од Охрида, Доња Преспа која 
je једним делом припала Грчкој, Морихово, Пореч, рекалијски крај и т.д. 

Старобалканска култура je, често у вези с вером, утицала на становништво, 
нарочито хришћанско, приближујући, стапајући и формирајући многе за-
једничке психичке црте, готово једну б а л к а н с к у  душу; томе je припо-
могао и турски притисак, који их je гонио у заједницу и на заједнички отпор. 
Било je много укрштања, тако да су ретке расно чисте породице, већ су махом 
произишле најразноврснијим стапањем Словена, Грка, Цинцара и Арбанаса, 
као што у Турцима кашто има крви свих горњих народности. То формирање 
једне балканске душе у неколико су зауставиле национално-верске борбе по-
следњих деценија. Осим старо-балканске културе било je и других утицаја и 
етничких процеса, који су створили сличне и исте психичке црте код свих бал-
канских народа, али се о њима овде не можемо бавити. 

Према представљеним особинама старобалканске културе јасно je да 
постоји и да ће се дуго осећати двојство, нарочито варошке културе, између 
моравске и вардарске Србије. Међутим je познато да се старобалканска кул-
тура одржава само у земљама турске управе и да je брзо нестаје у слободним 
балканским државама. Ишчезнуће дакле и старобалканска култура вардарске 
Србије, али ће она ипак извршити извесан утицај и донекле ће се инфилтрира-
ти у становништво моравске Србије. 

Великом ширином и разноврсним везама ступамо у додир с Г р ц и м а 
и данашњом г р ч к о м  културом,  с којом до сада нисмо имали 
границе и непосредног културног контакта. Долазимо у додир с даровитим 
народом, окретним, еластичним, врло великих трговачких способности, чија 
ће се држава као егејска сила развијати и несумњиво обогатити. Ступамо у 
везе с народом највеће националне гордости, која потиче из друкчијих извора 
и друкчије je врсте но српски национални понос; због те особине Грци су ра-
није овде-онде могли изгледати и смешни, али се за време последњих догађаја 
показало да je то огромна снага овога малога народа. Даље, у питањима где 
су ангажовани њихови интереси, Грци, појединци и држава, показују готово 
беспримерну жилавост и истрајност и као даровит народ много оштроум-
ности и политичке вештине. Напослетку потиче из њихове најдубље природе и 
они не схватају као лоше особине то што су нелојални и врло лукави. По овоме 
се виде утицаји које ћемо из Грчке добијати, више у т и ц а ј и  грчке на-
родне душе но н е к е  н а р о ч и т е  к у л т у р е ;  али ћемо доћи и у 
близину великих јелинских уметничких творевина, којих још доста има у Грчкој. 

Поред контакта с Грцима, ми ћемо с Југа добијати и друге разноврсније 
и можда ј а ч е  културне утицаје, који се у главноме могу назвати 
солунским, утицаји велике приморске вароши, у којој се скупљају нај-
разноврснији културни елементи и разноврсни интереси. Од њих ће бити нај-
интересантнији источњачки утицаји, они дубоки и дубоко оригинални утицаји, 
од којих могу произићи знатне духовне и уметничке новине. Много јача ће 

бити дејства медитеранско-левантијске културе, мешавине од источњачких 
и европских културних утицаја, и међу последњима превлађују јужно-итали-
јански, који су, као што je познато, лошији од северно италијанских; то je y 
ствари култура Солуна. Ретко ће чиста западно-европска култура долазити из 
овога дристаништа; у колико буде долазила биће махом најпре пропуштена 
кроз грчку и нарочито кроз солунску средину и њима преиначена и обојена. 

Остају још две границе, бугарска и арабанашка, које ће се неко време слич-
но понашати, бити неприј а т е  љске и н е к у л т у р н е  границе, и 
неповољно ће утицати на културно развијање нарочито пограничних појасева 
Србије. Али ће бугарска граница по свој прилици брзо постати културно 
неутрална,   а арбанашка ће и даље остати к у л т у р н о-ш т е т н а. 

Јасно je које од поменутих културних утицаја треба примати. Унутрашњу 
старобалканску културу и те примљене утицаје ваља пречинити, средити и 
асимиловати према народном духу Србије. Велики и тежак културни посао, не 
без опасности, за једрину и за самосвојност српскога народнога духа! 



НЕКОЛИКА ПРОМАТРАЊА  

О ЕТНОГРАФИЈИ 

МАКЕДОНСКИХ СЛОВЕНА 



Нигде у Европи нису народности тако измешане као у Македонији, осо-
бито у јужној Македонији. Даље, има прелаза и претапања једне народности у 
другу, нарочито Словена у Грке, Турке и Арбанасе, а Цинцара у Грке и Сло-
вене; претапање je y разним стадиумима: негде тек започело, негде одмакло, а 
негде готово довршено. Напослетку, народна маса македонских Словена нема 
одређене националне свести, није имала самосталну историјску прошлост, 
нема свог књижевног језика. Говори језиком, о којем постоје три мњења: да je 
ближи српском, да je сроднији с бугарским и да je можда самосталан јужно--
словенски језик. Нема дакле поузданих етнографских знакова, на основу којих 
би се народне словенске масе означиле као српске или бугарске: — Питање 
даље компликују ови утицаји. Постоје националне и верско-националне про-
паганде, и неке од њих деценијама намећу Македонцима, нарочито македон-
ским Словенима, своју националну свест, затим им у том смислу обрађују је-
зик и мењају обичаје. У балканским државама, које полажу право на Македо-
НИ

ЈУ, деценијама се кроз школе формира интелигенција с нетачним предста-
вама о народности Македонаца. Свака од балканских држава прибраја све 
македонске Словене својој народности, и то je постало осећање већега дела 
интелигенције. Због тога има јавно мњење, које у то махом искрено верује. — 
Страни писци су македонско етнографско питање расправљали на основу дво-
јаких информација. Једни су се информисали код интелигенције једнога од бал-
канских народа и њихових присталица у Македонији, и према томе су засту-
пали нетачна мњења. Други, који су самосталније радили, готово ниједан, 
нису знали ни српског ни бугарског језика, нису осетили оскудицу народне 
свести код македонских Словена, и, управљајући се једино по спољним зна-
цима, нарочито по имену, обележавали су их као Бугаре. 

Осим овога се појам Македоније у новије време погрешно раширио и на 
скопску и тетовску област, које се нису никад рачунале у Македонију. 

Македонско етнографско питање je дакле једно од најтежих и најзаплете-
нијих. Даље, у њега су уношене све погрешне полазне тачке, које су горе по-
менуте, затим je расправљано махом погрешним методама и према нетачним 
главним проматрањима. Из основа су погрешне етнографске карте и стати-
стичке таблице, у којима су проматрања и погледи резимирани. Ja сам дакле 
уверен да сваколика данашња владајућа мњења о етнографији македонских 
Словена почивају на заблудама. 

Због тога ћу изнети своје противне резултате, о етнографији македонских 
Словена, до којих сам дошао путујући и проматрајући. Држим да ће се из њих 
моћи двоје осетити: да су не само погрешне етнографске карте и статистичке 
таблице о македонском становништву, већ и да се македонско етнографско 
питање мора ставити на сасвим другу основу. Проматрања ћу груписати око 
ових теза: 

16* 
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1. Нетачан je појам о Македонији. То сам географско питање раније рас- 
правио. Скопска и тетовска област спадају у Стару Србију. 

2. Народна маса македонских Словена нема одређеног народног осећања 
и народне свести, ни српске ни бугарске, и ако су врло сродни са Србима и 
Бугарима. 

3. Име Бугарин, којим се македонски Словени по правилу називају, није 
етнографско име и не означава етничког Бугарина. 

4. Стране, немачке, француске, енглеске и друге етнографске карте Маке- 
доније нису етнографске, нису ни говорне или језичне (Sprachkarte), већ су ко- 
лорисане једино на основу погрешно схваћеног имена Бугарин, којим се ма- 
кедонски Словени често називају. 

5. Статистичке таблице су неистините или нетачне. 

Народна свест и народно осећање 

Код македонских Словена се могу поуздано запазити ова осећања. Они 
знају да су им страни Турци и Грци, у колико их с последњима црква не везује; 
затим се осећа да су они у националном погледу флотантна народна маса, која 
има етничку предиспозицију да постане Србима или Бугарима. Народна маса, 
која није пропагандом афицирана, не осећа се ни Србином ни Бугарином, а 
има у толико симпатија за оба народа, што се с њима може споразумевати и 
што се од њих нада ослобођењу. Као код сваког потиштеног народа, мера 
симпатија према Србима или Бугарима зависи од тога, ко им већу помоћ ука-
зује и ко им ставља или даје веће изгледе за ослобођење. Мени се често деша-
вало, да у селима, која припадају бугарској партији, сељаци разговарају са 
мном о својим невољама и о ослобођењу у томе смислу као да су српске пар-
тије и изјављују, да им je подједнако мило, потпали под Србију или Бугарску. 
То сам слушао и од понеког егзархијског калуђера и свештеника, који су иначе 
вође бугарске струје међу македонским Словенима. Последњих година, док 
код нас још нису били дигнути филоксером уништени виногради, многи тргов-
ци из Србије долазили су у Тиквеш и остале виноградарске области Македо-
није и кудовали грожђе. Народ je ступао с њима у додир, видео да говоре скоро 
истим језиком, и ja сам, наилазећи после трговаца, осетио у многим селима 
расположење да пређу на српску страну, ма да су иначе била бугарске партије, 
и ма да наша пропаганда није никад у Тиквешу радила и нисмо ту имали ни 
једнога свога села. Године 1904. путовао сам с многим сељацима солунске 
околине, који су бугарске комите, јер српских тамо није никад било, и ноћивао 
сам по њиховим селима; они су ми саопштавали цео свој рад и планове, и ja 
сам јасно осетио да они мене сматрају као свога и да немају никакве нарочите 
предилекције према Бугарима као Бугарима. У осталом да народна маса ма-
кедонских Словена нема одређеног српског или бугарског народног осећања 
зна и сва разборита македонска интелигенција, која се школовала у бугарском 
или српском духу и постала Бугарима или Србима. С овом тачном идејом 
могу се с коришћу да читају и шовинистички писци, који су доказивали да су 
Македонци само Срби или само Бугари. Код свих, који су сами опсервирали и 
познавали народ, често нехотично измакне признање, да македонски Словени 
немају специфичне народне свести, и да једино, осећајући антагонизам према 
Турцима и Грцима, прилазе бугарској или српској струји, оној која поведе 
борбу против Турака и Грка. Верковић, који je био писац и агитатор бу- 

гарске ствари у Македонији, признао je то на неколико места
1
. Шопов, 

сада бугарски трговачки агент у Солуну, врло заслужан за развијање бугарске 
струје у Македонији, написао je полемичан спис о етнографији Македоније, у 
коме су, вештије но и у којем другом, заступане бугарске претензије на Маке-
донију. Пажљиво читајући овај спис, наћи ће се много места, на којима се тврди 
да македонски Словени, пре оснивања бугарског егзархата, „etaient prives de 
consicience nationale" (c. 45).

2
 Исти je случај с оним српским писцима, који на-

лазе само Србе у Македонији, али су путовали и проматрали Македонце. То 
мњење, да македонски Словени немају ни српске ни бугарске народне свести 
и да су у националном погледу флотантна народна маса, која се колеба из-
међу Срба и Бугара, ja сам у кратко изнео у бечким новинама „Die Zeit",

3
 a 

затим га je c много интуиције развио и одатле извео конзеквенце даровити 
писац К. Gersin (Н. Жупанић).

4
 Македонска револуционарна организација 

штампала je 1904. r. свој знаменити мемоар, у коме je стала на исто, једино 
правилно и за Македонце сасвим јасно гледиште.

5
 

Последица je описаног осећања код македонских Словена појава: да се 
они, потпавши под Србију или Бугарску, брзо, поуздано у другој генерацији, 
националним осећањем изједначе са Србима или Бугарима. Истинитим по-
знаваоцима балканских прилика je познато, да je народ на пр. ћустендилскога 
и пиротскога краја пре ослобођења имао исто неодређено народно осећање 
као данашњи Македонци, а да су сељаци ћустендилске и пиротске области 
сада по осећању потпуно Бугари resp. Срби. Као што je на другом месту из-
ложено, то je поуздана прогноза и за будућност македонских Словена, ако би 
их добила Србија или Бугарска.б Даље je испитивањима мојим и мојих сарад-
ника утврђено, да у саставу становништва данашње Србије учествују у знатном 
броју македонски Словени и да су многе наше варошке породице македонског 
порекла. Исти je случај у Бугарској. Разлика je y томе што Македонци Србије 
махом придадају старијим миграционим струјама, а Македонци Бугарске су 
већином новији досељеници. Али су се и једни и други изједначили и изјед-
начују се са Србима и Бугарима и ни по чему се не осећају као стран или друк-
чији елеменат. Истина, интелигентни, Македонци се у Бугарској више издва-
јају и бивају од правих Бугара издвајани, али ово je поглавито због тога што 
су млади досељеници многобројни, и што с успехом воде с домороцима 
борбу око положаја и власти. И ови последњи појави доказују, да македонски 
Словени немају никакво специфично народно осећање, да се изједначавају и да 
се подједнако брзо и лако изједначавају и са Србима и с Бугарима. 

Одређено словенско осећање, или неодређено национално осећање и ос-
кудица народне свести код Македонаца, врло je слично с осећањем т. зв. ,,Кра-
њаца" (кајкаваца) у Хрватској, у неколико и „Словена" или „Словинаца" у 
Далмацији. Познато je да су први засебнога говора, који je врло сродан српско--
хрватском, и уз то католичке вере; они нису до скора имали, а већином и сада 

1 Народне песме македонских Бугара, Београд. 1860.; с. VI, IX и XIII:   Македонски 
Словени су „без сваке народне свести и самосталности"; у Македонији разликује четири 
народности:  словенску,  македонско-влашку шш цинцарску, грчку и османлијску.  

2 La Macedoine au point de vue ethnographique, historique et philologique. Philippopoli 
1887. 

3 № 175, од 25. марта 1903. 
* Macedonien und das türkische Problem. Wien, 1902. c. 48. 
5 Мемоарљ В*тр£шната Организацил. Софил 1904. 
6 Више о том: Антропогеографски проблеми Балканскога Полуострва. Насеља I с. 
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немају одређене народне свести. Колебали су се између Срба и Хрвата, али су 
поглавито Хрватима постајали због вере и државне организације, која je xp-
ватска. Када je почела борба између Талијана и Србо-Хрвата у Далмацији, цо-
следњи, нарочито они католичке вере, звали су се Словенима и често нису има-
ли одређене племенске свести, српске или хрватске. Још има у Далмацији так-
вих „Словена". 

Код македонских Словена нема дакле ендогене народне свести, али има 
бугарског и српског народног осећања, које je махом импортирано, намет-
нуто, пропагандом створено. Истина овај процес треба тако схватити, да je 
било погодаба да бугарска и српска народна свест ухвате корена. Такве су по-
годбе једнакост вере и верске културе, сродност језика, историјске везе, прив-
лачна моћ слободних балканских држава на потиштене македонске Словене. 
Бугарска пропаганда старија, боље организована, даље, Бугари имају у Маке-
донији своју цркву, егзархат, с више владика, с многобројним свештенством. 
Егзархат има права да отвара бугарске школе и да ствара бугарске општине, а 
у општинама je усредсређен готово цео јаван живот турских хришћана. У Ма-
кедонији се ничим не може створити национална партија као вером, која ис-
кључно припада једном народу и идентификује се с народношћу; утицајем на-
ционалистичке школе то се осећање учвршћује и постаје дубље. Егзархат, бу-
гарска црква, сматра се као словенска и као супротност грчкој цркви, патријар-
хату. Због цркве су Бугари задобили за своју партију велики број македонских 
Словена, помоћу патријаршије су Грци и тамо створили своју струју и народ-
ност, где никако нема етничких Грка. Срби немају своје самосталне цркве 
и свих оних ефикасних начина пропагандског рада, којима црква располаже. 
У Турској je вера идентификована с народношћу, и само они народи, који имају 
своју цркву, могу се званично називати својим народним именом. Званично, 
Срби дакле немају права у Македонији ни на своје народно име; оно се у пос-
ледњим годинама само толерира. Осим тога je српска пропаганда млада, те 
није довољно познала прилике и консолидовала начине рада. Због поменутих, 
много повољнијих погодаба, бугарска je пропаганда дала много знатније ре-
зултате но српска. Нарочито je створена бугарска македонска интелигенција, и 
међу Словенима свих македонских вароши бугарска партија има већине, ма-
хом знатне већине. Али због оскудице ендогене народне свести, ти резултати 
пропаганде нису стални, дају се променити радом српске пропаганде, као што 
су се у многим варошима и мењали. Даље, кад би Македонија добила српску 
државну организацију, те би вароши брзо постале српске, онако исто као што 
су за 20—30 последњих година постале бугарским, због бугарске цркве и про-
пагандског рада. Али je главно запостављено питање то, што широке народне 
масе нису утицајем пропаганде добиле одређену и непроменљиву народну 
свест ма које балканске народности. Најчвршће су везани са бугарском или 
српском народношћу становници оних крајева, где je y новије време било уста-
нака, с националном бојом и где су Македонци своју солидарност с дотичном 
народношћу крвљу запечатили. Крвавим догађајима je створена заједничка 
историја, која везује учеснике, њихове породице, кадшто и село. Због тога су 
на пр. с бугарском народношћу интимно везани крајеви око горње Месте и 
Струме, нарочито разлошка околина и област око села Кресне, где јејош за 
време руско-турске војне 1878. г. било устанака, који су крвнички угушени: у 
најновије време се тамо водила четничка војна. За време мојих првих путо-
вања т. зв. Унутрашња Организација била je чисто бугарска; ос-
нована je утицајем и радом из Бугарске. Доцније je ова у неколико еволуирала 
jj цостала македонска, јер je бар неколико разборитих вођа увидело, да je за- 

блуда дати покрету чисто бугарско обележје; даље ће због тога имати да се 
боре са Србима и присталицама других народности. У првој фази она je запо-
чела акцију т. зв. в и н и ч к о м  б у н о м у  кочанској котлини. Задобила je 
била у селу Виници неколико одлучних сељака и направила je y том селу ма-
гацин оружја и муниције. Ови сељаци с бугарском етикетом убију и похарају 
најбогатијег виничког бега. Трагајући, турска власт открије заверу, нађе оруж-
је, побије неке сељаке, а многе из Винице и околних села стави на муке. Услед 
таквих догађаја очврсне у овом селу иначе лабава веза с Бугарима. У тим првим 
временима je Унутрашња Организација нарочито убијала присталице српске 
народности. Али није увек постизавала тражени ефекат, да их терором за-
страши, те да пређу из српске у бугарску партију. Напротив, познајем такве 
случајеве, на пр. у Дримколу, северно од Охрида, где су потомци убијених тако 
очврсли у српској свести, да су постали непомирљиви национални борци. Због 
таквог рада Унутрашње Организације развијао се све више антагонизам, који 
je већ постојао између бугарске и српске партије у Македонији. Организоване су 
српске чете у околини Куманова, у Поречу и у области између Велеса и При-
лепа. Оне су имале крвавих судара с турском војском и с бугарским четама, 
затим с оним четама Унутрашње Организације, које су бугарске боје. Ja имам 
поуздана проматрања, да je због тога у поменутим областима ојачала српска 
народна свест код македонских Словена. 

Проматрањима и другим искуством дошао сам дакле до резултата: да 
македонски Словени у својој маси немају никакве народне свести, да немају ни 
српског ни бугарског народног осећања, али да имају предиспозиције да та 
осећања лако приме и да се брзо преобрате у Бугаре или Србе. Географски je 
било најважније то констатовати, а у ствари je таква констатадија данашњег 
стања народног осећања један од најважнијих факата за процену вредности 
српских и бугарских претензија на македонске Словене. Напослетку je то нај-
значајније и за македонски политички проблем, ако се он буде решавао према 
научним констатацијама. 

Али нема сумње да се и у једној флотантној народној маси, која нема ни 
одређено српско ни бугарско народно осећање, могу наћи у језику и историј-
ским традицијама српске и бугарске црте, знаци и трагови. Сви озбиљни испи-
тивачи су констатовали и једне и друге трагове и утицаје. 

Лингвистички моменат je употребљаван и врло често злоупотребљаван 
при расправљању македонског етнографског питања. Врло рано су л о к а л-
н о запажене несумњиве бугарске или несумњиво српске црте у језику маке-
донских Словена, и шовинистички или необавештени писци су одмах објавили, 
да je y свој Македонији језик ближи српском resp. бугарском. Међутим, сви 
озбиљни писци сагласно тврде, да и сад нема довољно поузданих података, 
да би се могла добити потпуна слика македонских говора. Осим тога су у по-
знатом фолклорном материјалу, који служи за основу лингвистичким студи-
јама, често констатоване не само нетачности и непотпуности, већ je утврђено 
да je језик у причама и песмама кадшто дотериван у смислу политичких аспи-
рација и из националног одушевљења скупљача и издавача. Даље, многи од 
скупљача су били неспремни за тај рад.

1
 Познато je да Македонци у масама 

иду у печалбу, у Србију и Бугарску, где им се језик мења; осим тога су мењале 
језик млађих македонских генерација многобројне школе разних пропаганада, 

1 Такви су махом били они скупљачи, чија су саопштења штампана у Сборнику 
бугарског министарства просвете; њихова се грађа мора даље и због тога с највећом пажњом 
угготребљавати, што су скоро сви ти скупљачи националне пропагандисте у Македонији.  
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нарочито бугарска. Може се, дакле врло лако погрешити у избору лица, која су 
предмет лингвистичких студија. И због свега тога je мало озбиљних лингвис-
тичких радова о македонским говорима, осим тога се и у њима није дошло до 
неконтестираних ресултата, којима би се дефинитивно решило лингвистичко--
етнографско питање. Није јасно и данас да ли су македонски говори засебан 
јужно-словенски језик с више дијалеката, ма да je то готово невероватно, или 
су ти говори, и у колико су, у целини ближи бугарском или српском језику.1 
Изгледа несумњиво да се, једноставно радећи, могу у македонским говорима 
да пронађу црте, које су само њима својствене, или су само српске или бугарске. 
Јасно je да се ja не могу упуштати у расправљање поменутих лингвистич-ких 
питања. Али доња примебда доказује: да je говор око Скопља, Куманова, 
Кратова, а и Тетова и Гостивара несумњиво ближи српском него бугарском 
језику; да у језику осталих македонских Словена има и бугарских и српских 
језичких црта, и српских и бугарских утицаја, или, као што je то професор В. 
Јагић обележио: македонски језик je састављен из дијалеката, који чине прелаз 
бугарског ка српско-хрватском језику.

1
 Tor je мњења и руски лингвиста А. 

Кочубински. Он каже да у македонском говору има „настолвкоже сербскихБ, 

1 Има неколико резултата, који изгледају скоро поуздани и које ћу саошптити по испи* 
тивањима Олафа Брока, Ст.  Новаковића (ђићу македонским народним дија" 
лектима. Глас Срп. Акад. XII стр. 53; Београд 1889.) В. Облака (Macedonische Studien-
Sitzungsberichte d. kais. Akad. d. Wiss. Wien; philol.-hist. Cl. 1896.) и Д-ра А. Б е л и ћ а, (Дија-
лекти источне и јужне Србије. Издање Акад. Наука Београд 1905. год. глава VI—VIII увода). 

Знаменити Вук, који je први упознао научни свет и с бугарским језиком, осетио je да 
je народни говор т е т о в с к о г а ,  г о с т и в а р с к о г ,  к и ч е в с к о г  и д е б а р с к о г  
к р а ј а ближи српском но бугарском језику; до тога je закључка дошао разговарајући с 
неколиким људима из тих крајева (Ковчежић за историју, језик и обичаје Срба сва три закона, 
стр. 1. 1849. — Рјечник 1852. год.) И поменути С. Верковић je слично признавао, да се 
дијалекти око Врања, Куманова, и Дуинице (у Бугарској) „више приближују српском језику 
него ово јужно-македонско наречје". У најновије je време O l a f  Broch, проф. Универзи-
тета у Кристијанији, проучавао дијалекте јужне Србије, и на карти je представио, да се ти 
дијалекти простиру и јужно од Врања, преко јужних граница Србије, према Скопљу, Кума-
нову и Кратову (види с. 129). Из његове објективне расправе и саопштених образаца говира, 
излази, да су то српски дијалекти, на које су утицали бугарски говор и српски књижевни 
језик. (Die Dialekte des südlichsten Serbiens Kais. Akad. d. Wiss. Wien Schriften der Balkan-
kommission; linguistische Abth, c. 1—342, c картом). Д-р А. Б е л и ћ тврди, да су говори 
целе области јужно од српске границе, за коју je доказано да се увек рачунала у С т а р у 
С р б и ј у, да су ти говори по словенским цртама у фонетици и морфологији ч и с т о  срп-с 
к и. Они представљају архаичније српске говоре и тако посматрани чине целину с говорима 
јужне и источне Србије и западне Бугарске. По Д ру А. Б е л и ћ у неки од тих говора примили 
су члан, било од бугарског говора, било од македонских дијалеката или можда од онога 
романскога становништва, од којега су и ти словенски језици примили ту особину. То исто 
вреди и за упрошћавање флексије, које су изврпшли сви ови говори. — Међутим, има у ј у ж-
ној Македонији говор, који се данас сачувао у незнатним остацима и губи се као 
говорни тип. Тај интересантни, архаични говор исггитивао je В. О б л а к и дошао до зак-
ључка, да се он мора сматрати као предак старословенскога језика, и да je ближи бугарском 
језику. Његова сродност са данашњим бугарским језиком долази отуда, што су се неке фоне-
тичке (жд, шт, назали, полугласници) и морфолошко-синтактичне особине у њима слично 
развиле. — Између ове две зоне je највећи д е о  Македоније, у коме je констатована 
мешавина оваквог јужно-македонског и северо-македонског (старо — србијанског) говора. 
Ст. Новаковић je опрезним и објективним испитивањем утврдио, да су за велики део 
ове области карактеристични српски гласови ђ и ћ. То у многоме признају и бугарски линг-
висти, на пр. Цонев (УВОДЋ ВЋ историнта на бглгарски езикЋ. Софиа 1901. Отисак из бугар-
скога Сборника) и чешки етнограф L. N i е d е r 1 е  (Makedonska otazka, с. 27). 

2 Archiv f. slav. Phil. VIII. 134—5. Сличну je мисао В. Јагић обрадио детаљније у: Ein 
Kapitel aus der Geschichte der südslavischen Sprachen. Arch. XVII; затим: Einige Streitfragen. 
Arch. XX ц XXII. 

насколБко и болгарскиХЂ особенностеи".! Даље je вероватно да je језик неких 
крајева источне Македоније ближи бугарскоме. 

Мени je познато, да се македонски Словени могу лако споразумевати и са 
Србима и с Бугарима, пошто се и једни и други врло брзо навикну на разлике 
у акценту и на мали број специфичних речи. Овим само понављам познати 
факт, који je од великог практичног значаја. 

На основу језика се, не може једнострано решавати македонско етно-
графско питање, још мање македонско политичко питање. У таквим, по језику 
прелазним зонама, између два народа, осим тога у појасима где словенско 
становништво нема одређене националне свести, морају се узети у обзир и 
други важни моменти, нарочито при политичком решавању македонског пи-
тања.2 

Тиме je обележена предност лингвистичких резултата за македонско етно-
графско питање, о којима се поглавито бави полемичка српска и бугарска ли-
тература. На другом месту се обично позивају у помоћ српска и бугарска ис-
торијска права на Македонију. Познато je да историјска права немају тога зна-
чаја; кад би им се дао, требало би из основа изменити карту Европе, и не би се 
знало, где да се стане с тим променама. Ранија завојевања имају етно-
графског значаја не по себи као права, већ само у колико су оставила тра-
гова у култури, језику и осећању завојеване области. Многобројна и једно од 
другога у неколико различна словенска племена, међу којима je могло бити и 
таквих која су имала више српске особине, или више црте доњо-дунавских 
Словена, најпре су и најдуже времена била под Византијом, и византијска кул-
тура je на њима оставила најдубље трагове. Утицај те културе, нарочито на 
више и варошке слојеве македонских Словена, није престајао ни за време бу-
гарских и српских завојевања, а осећао се и кроз сву турску периоду. Стара 
балканска култура je управо византијска култура, али ни у којој балканској 
земљи и ни на којим Словенима се толико не осећа као на варошким Слове-
нима Македоније, где-где јако и на сеоским Словенима јужне Македоније. 
Пажљив проматрач ће опазити, да су дубоке психичке особине и поглед на 
свет (Weltanschauung) код ових Словена често византијски. 

За време бугарске и српске владавине Македонија je и колонизирана. Срби 
из Рашке су насељавани чак око Бера (код Солуна), у скопској области, веро-
ватно и по другим крајевима. Осим тога, српска средњевековна држава, савр-
шеније организације и више културе, оставила je многобројне трагове у Маке-
донији. Све боље црквене грађевине су из времена српске династије Нема-
њића, као што je то утврдила научна експедиција руске Академије Наука. Осим 
тога je Рашка завојевала Македонију после Бугарске, и од Срба су je Турци 
отели. Зато су ваљда историјске традиције, којих у многим карјевима Маке-
доније има (нарочито око Сереза, Прилепа, у Поречу, у скопској области итд.), 
поглавито или једино из нашег немањићског доба. Али ипак ниједан од тих, 
утицаја, ни српски који je био млађи и несразмерно интензивнији но бугарски 
није створио трајну историјску свест о народности Македонаца. 

1 Записка о путешествш по славлнскимЂ земллмБ. Одеса. 1874. с. 44. Ростковски 
(РаспредЈлеше жителеИ Битолвскаго Виллета по народностлмЂ и в^роиспов^дашлмЂ вт>  
1897. году с. 62) није у својој статистици одвајао Србе и Бугаре, већ их зове Словенима стога, 
„что македонское Hapfrrie представллетБ переходнувд степент> ОТЋ сербскаго КЂ болгарскому 
лзику." 

2 Овим се ни мало не потцењује значај лингвистике: њени резултати су увек од вредности. 
Али, појам народности je компликован психолошки појам и народност се често формира 
под утицајем других момената, који су кадшто важнији но незнатне разлике у говору. Нагла- 
шено je на пр. од коликог je утицаја у Македонији вера на формирање народности. 
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О имену 

Македонија се састоји из многих котлина, које су географске целине. Зато 
у Македонији има више обласних имена но и у којој балканској земљи. Исто 
тако често се и народ појединих области зове по имену племена, чија се ште-
менска организација изгубила. Тако су се сачувала племенска имена Б р с-
ј а ц и и М и ј а ц и. Брсјаци се зову словенски становници кичевске котлине; 
има их одсељених у Крушеву и у Горњој Преспи. Мијацима се назива станов-
ништво Мале Реке (села: Галичник, Лазаропоље, Тресонче, Селце, Росоки, 
Осој, Гари и Сушица) и околине (Горњи и Доњи Мелничани, Г. и Д. Косовра-
ти). Има их одсељених у четири села у околини Дебра, затим у селу Евлофцу, 
у кичевској, и Смиљеву, у битољској области, напослетку у помињатим селима 
Папрадишту и Орешу у велешком крају. Раније je изложено, да се Ш о п о-
в и м а назива знатан део становништва скопске Старе Србије и северо-ис-
точне Македоније, а вероватно je и то назвање било првобитно племенско. 
Изгледа да je сличног порекла и име М р в а ц и, како се назива већина сло-
венског становништва у солунској, сереској и драмској области, све до Месте. На 
Истоку од Месте су П о м а ц и, и овде се под њима разумевају не само пому-
хамедањени Словени (као обично), већ и Хришћани. Изгледа да се Р у п ц и-
м а зове само оно доспатско словенско становништво, које се бави или се ба-
вило о рударству. Кашто се групе македонског становништва зову по некој 
говорној особини или другој одлици. Такви суПуливаковци, око горњег 
и средњег Галика, Ести у Жупи, на десној страни Црнога Дрима, јужно од 
Дебра, и У љ у ф и у неким подримским селима (Стеблево, Гинец, Србиште и 
Борово). Влаховцима се називају пословењене влашке групе и породице 
(на пр. у Куфалову). Често су имена дата из подсмеха. Тако Прилепчани зову 
Мориховце торлацима у познатом смислу, кичевски Брсјаци сељаке при-
лепскога поља пурјацима, а к е ц к а р и м а  зову сељаке неких подрим-
ских дибарских села (Луково, Јабланица, Модрич и др.). Интересантно je да 
Словени зову грчко становништво између Сереза и Зиљахова дарнацима; 
иначе изгледа да македонски Грци немају других имена осим народнога.

1
 

Поред ових обласних и локалних имена разноврсног порекла и значења, 
у неким областима се чује и име С р б и н, као у Поречу и скопској Црној Гори. 
Али македонски Словени себе по правилу зову каурима и Бугарима 
(не БЂЛгарима). Руски писац В. В. К а ч а н о в с к и  вели даje слушао у Маке-
донији, да сељаци зову себе просто Словенима,

1
 аија сам то чуо у јужној 

Македонији. Грчки сељаци их увек Бугарима називају. Арбанаси их скоро ре-
довно зову Ш кј е ј и (Словени).

2
 Од ових имена се погрешно разумева име 

Бугарин, по томе што се у страној и бугарској књижевности узима као етничко, 
народно име. 

Као што широке народне масе македонских Словена немају националне 
свести, тако и име Бугарин није у Македонији народно име, не обележава на- 

1 С. В е р к о в и ћ   (Описаше бмта Болгарт. Москва 1868. с. 46.) саопштава и ова пле- 
менска имена македонских Словена:   Пољани,   Копановци,   Барзњаци,   Пи - 
јанци,   Вандовци  и   Сираковци,  и обележава њихово распрострањење.  

2 Изв^спл отд^ленјл рус. лзнка и словес. импер. акад. наукт>, VIII11 1903. стр. 187—8. 
3 Арбанас Ј о в а н  M u s a c h i  написао je 1510. г. Historia della casa Musachia (Charles 

Hopf: Chroniques greco-romaines. Berlin 1873. p. 280., y којој помиње Словене настањене у 
близини Елбасана, у области Opari: „il pease d'Opari ch'e habita de Schiavoni". Арбанаси 
су их дакле и тада називали Словенима. Пошто су Арбанаси као насел>ење старији од маке- 
донских Словена, име  Шкјеји  и  Schiavoni  значи, да су се македонски Словени за 
време насељавања једино тим именом звали. 

родност. Сваки пажљив посматрач, који се буде дуже бавио међу македонским 
Словенима, мора ово осетити. 

Кад македонски сељак употреби име Бугарин, он њиме двоје означава: 
људе простијег живота, потчињеног и мучног доложаја затим ставља ту прос-
ту работничку масу, која словенски говори, у супротност према Несловенима, 
Грцима и Турцима, који су над њом и који je за нешто ниже сматрају. Прво je 
значење главно: речју б у г а р с к и  сена првоме месту означава простији 
начин живота, рада и мишљења. Тако на пр. хоће да кажу да су „асли Бугари" 
(прави Бугари), кад им дођете кући, па немају посуђа и немају шта да вам по-
нуде. За прост начин рада кажу „бугарска работа". Кад хоће да обележи да 
нешто просто, сељачки прича и мисли, Македонац каже, „прикажува каурски", 
„прикажува бугарски". Од јужних Македонаца (Куфалово код Солуна) чуо 
сам речи „избугари се" кад се пшеница изметне, није за семе, и „побугари се", 
у смислу: кад нека ствар лошијом постане; најлошију врсту пшенице зову „бу-
гарка". Ове речи, као и име Бугарин, имају дакле стран облик, који није маке-
донски, и њих су можда македонски Словени усвојили било од турске управе 
(у којој je y ранијим временима било много мухамеданских Срба из Босне) 
било од Грка. Ови су као владајуће или више класе, могли тим речима дати 
горње значење. На сличан начин je променило име кајкавско становништво 
д н а ш њ е северне Хрватске, Оно се у 16., 17. и 18. веку звало С л о в е н ц-
има, и свој језик словенски. Званичним и другим утицајима почне се у 
поменуто кајкавско становништво око 1700. увлачити име Хорват (не Хр-
ват), и то име постепено освоји.

1
 У широкој, пропагандом неафицираној на-

родној маси македонских Словена, реч Бугарин нема народоносно значење. 
Има дакле сасвим друкчије значење но на пр. у северној Бугарској, где се за реч 
Бугарин везује народна свест. Нема ниједног интелигентног Македонца, ма 
којој националној партији припадао, који ово не би осећао. То није јасно само 
страним проматрачима, који не знају језика или га тако мало знају да не могу 
разумети осећања и природу једнога, њима страног народа. 

Уколико има етнографскога у македонском појму Б у г а р и н, то значи 
Словенин и словенско. То се у разним аснектима види из ових примера. Кад 
македонски сељак чује руски, српски или прави бугарски говор, он ће рећи да 
je и то бугарски. Ja сам у јужној Македонији познавао српске присталице, који 
су се борили и гинули за српску народност, па су ипак, ради издвајања од Грка 
и Турака, називали себе и своје Бугарима а свој прости начин живота и рада 
бугарским. Ако су полујелинизовани македонски Словени чифчије или у опште 
припадају земљорадничкој класи, они ће кашто у разговору себе назвати та-
кође Бугарима, и ако се у ствари сматрају за Грке и нешто грчки говоре.  

Као што je речено, грчки сељак зове македонске Словене увек Бугарима, 
и под тим разуме просте људе који словенски говоре; по последњем je код Грка 
име Бугарин исто што и Словени, и утолико етнографски појам. Грци нази-
вају Бугарима и Србе, и оне из Србије, кад не знају да су отуда; иначе њих изу-
зимају и зову Србима. Име Србин je за грчкога сељака само политички појам. 
У јесен 1904. г. прешао сам преко Олимпа из Македоније у Грчку и дошао с 
једним српским пратиоцем у варошицу Дерели. Тада се у јужној Македонији 
водила огорчена четничка борба између Грка и Бугара. Из обе земље су пре-
лазиле чете у Македонију. Мене су и они Грци, који су нешто словенскога ма-
кедонскога језика разумевали, сматрали за Бугарина, и зато нису били преду- 

1 В. Ђ. О српском имену у западнијем крајевима нашега народа. У Биограду 1901. 
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сретљиви. Тек кад сам локазао властима пасош и препоруке, и кад су се уве-
рили да сам из Србије, престали су ме сматрати за Бугарина. 

Слично значење има име Србин у Румунији, затим унеколико и у нашим 
споменицима 14. века. Као што je познато, у Румунији има насељених Бугара 
из северне Бугарске, осим тога прелазе у Румунију у печалбу сваке године мно-
ге хиљаде Бугара и Срба. И оне настањене и ове печалбаре, Румуни зову само 
Србима. Име Србин je овде идентично са појмом Словенин. У нашим споме-
ницима поменуте периоде име Србин има тројако значење: етнографски Србин, 
политички Србин, затим земљорадник, као супротност Влаху или пастиру.  

Врло je интересантно сазнати када се и зашто се име Бугарин тако јако 
раширило по централним деловима европске Турске и како je оно добило по-
менуто национално значење. Таква историјска иснитивања не спадају у за-
датке овога списа, који има тежњу да утврди данашње значење имена Бугарин 
у Македонији. Али je и с последњег гледишта од интереса поменути неколико 
података, из којих би се видело како су се Македонци раније називали. 

О бугарскомје имену написао врло ученурасправу И в. Шишманов,! 
а за српско и друга која се у Македонији у току векова помињу прибрао je по-
датке Д-р В. Ђ е р и ћ.2 Ђ е р и ћ je радио по статистичкој методи, наводећи 
име и годину, у којој се име помиње. Ja сам и сам загледао у главније изворе, 
да добијем уверење и слику о расдрострањењу имена Србин и Бугарин. Осим 
тога сам љубазношћу г. ЈБ.Ковачевића разгледао с њиме многе повеље 
поглавито немањићског доба, које je г. Ковачевић дреписао и које ће ове го-
дине бити наштампане у издањима наше Академије .Из разгледања поменутих 
списа и рукописа ово излази. 

Византијски писци су она словенска племена, што су се у Македонији за 
време сеобе народа населила, звали просто Словенима, а њихову земљу су 
кашто називали Слов е н и ј о м  (Македонија).

3
 За време бугарске влада-

вине, нарочито за време знатне бугарске моћи под царем Симеуном у 10. веку 
македонске Словене су називали политичким именом Бугари, а њихову земљу 
Бугарском. Без сумње je то политичко име почео и народ примати, као што се 
и данас дешава у сличним случајевима. Противно томе Д-р В. Ђ е р и ћ тврди, 
да „од најстаријих времена па до почетка 19. века нема ниједнога поуздана 
примера, где би Словени у Македонији сами себи називали Бугарима или свој 
језик бугарским".

4
 

Доцније, у 13. веку, Македонију су Срби освојили. Има много знакова да 
су она словенска племена, која су живела око Скопља, Куманова, Тетова и у 
Поречу била и пре српског завојевања ближа Србима. И данас je народ по-
менутих крајева по свима етнографским областима, и лингвистичким, ближи 
Србима, ма да се и на њему виде и бугарски утицаји. Та област je од 13. века 
била под Србијом, затим je y турско доба, све до 1767. г. била под српском, 
пећском патријаршијом. — Даље се јасно из споменика види, да су Словени у 
правој Македонији од српске владавине почели примати име Србин, а поли-
тичког имена Бугарин je скоро сасвим нестало. У доба Милутиново се само 

1 Бугарски Сборникт. 16—17. 1900. с. 701. 
2 О српском имену у Старој Србији и у Маћедонији. Београд 1904. с. 46. 
3 Georgius Cedrenus. Corpus scriptorum Historiae Byzantinae. Bonnae   1838. I c. 761 

772, 773 итд. Познато je да се горње може многобројним примерима потврдити. 
4 Ор. cit. с. 42. 

једанпут поред Срба и Грка помиње
1
, а у Душаново доба га потпуно нестаје. 

У Душанову Законику
2
 се помињу Срби, Грци, Власи, Арбанаси и Саси, а 

нигде Бугари, а Законик су донели сабори у Скопљу (1349. год.) и Серезу (1354. 
г.) и он je вредео за сву Душанову царевину, која се простирала од Дунава до 
јужне тесалијске границе. У свима повељама Душановим и Душанова доба, 
које се тичу македонских крајева, помињу се само Срби, Грци, Власи, Арба-
наси, Саси, опет нигде Бугари.з Византијски цар Кантакузен ,који je по Маке-
донији водио ратове најпре с царем Јованом и царицом Аном, затим с Душа-
ном, на више места помиње Србе: тако прича о српским сељацима код Phi-
lippi, код града Просека, а Душанова војводу Хрељу, који je владао у Стру-
мици и Петричу, и био македонског порекла, зове Србином.

4
 Кад су се после 

смрти Душанове, за владе његова сина Уроша, одвојила нека македонска вла-
стела и образовала засебне државице, као краљ Вукашин у западној Македо-
нији, а Дејановићи и Угљеша у источној Македонији, они су и даље себе, своју 
власт и своје војнике — Македонце, називали српским именом.

5
 

При крају 14. века je дакле име Србин превладало у Македонији. По гор-
њим излагањима je поуздано, да су тада Македонци врло лако примали српско 
име, врло вероватно лакше но што су раније цримали бугарско; иначе не би 
могло бугарско политичко име бити тако брзо потиснуто. Свако тумачење 
овога факта само je хипотеза. Али изгледа ми сасвим природно ово претпо-
вити. Бугарин je име страног, уралско-финског народа, који je завојевао Сло-
вене источне половине Полуострва; требало je много векова док су се навикли 
ти, с Татарима асимиловани Словени, да се не само политички, као држава, 
зову Бугарима, већ и да свој језик и себе као етнографску целину назову Буга-
рима. Зна се из споменика како се њихов језик дуго звао словенским и држава 
бугарском. Док je српска држава била етнографска, држава српског народа, 
ово je била држава војничке касте уралско-финских Бугара, који су потчинили 
Словене. Кад таква држава и српска држава завладају наизменично над на-
ционално неутралним македонским Словенима, природно je што су они лакше 
примали српско име. 

Наступила je турска инвазија с Југа. До краја 14. века Турци су били осво-
јили целу Бугарску, и тамо je нестало државног живота. Србија je постепено 
освајана: најпре су Турци потчинили јужне области српскога народа, затим 
остале: Македонију дефинитивно 1394. г. затим Бранковића Србију 1459., 
Босну 1463., Херцеговину 1483., напослетку Зету 1499. год. У области српске 
државе и народа одржао се дакле државни живот сто година после освојења 
Бугарске; Турци су освојили јужне земље, и слободна српска држава се све 
више Северу и Северо-Западу померала. Због познатих особина људске при-
роде разумљива je ова психолошка последица: име Србин je било компроми-
тујуће нред Турцима, јер Турци су од Срба освојили Македонију и, пошто je 

1 Милутинове повеље у Monumenta Serbica и Споменику срп. Акад. III. затим у збирци 
г. Л>. Ковачевића. 

z Ст. Новаковић. Законик Стефана Душана 1349. и 1354. у Београду 1898. Народи се 
нарочито помињу у чл. 39. и 82. призренског рукописа. 

3 Особито je интересантна хрисовуља у Гласнику срп. уч. друштва кн>. XXIV 1868. 
с. 241, где се помињу Срби глињске области, затим она у Ј. Šafarika: Pamatky dževniho pisem- 
nictvi Jichoslovanuv. V Prase 1873, c. 99., где су границе између српске земље и Грчке, затим 
хрисовуље у рукопису г. Љ. Ковачевића. 

4 Кантакузен. Историја књ. II с. 256. и 274., књ. III с. 327. За последње о Хрељи и: Србски 
Комнени, у Гласнику Друштва Србске Словесности XIII. 

5 Ст. Новаковић. Срби и Турци, XIV и XV века. 1893. с. 184. — Д-р В. Ђерић, Ор. cit. 
стр. 13. 
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дала Бугарска, имали су још скоро сто година борбу са српским државним 
центрима. Због тога није чудно што je име Србин избегавано и губило се у ко-
рист бугарског имена. Тај процес je јамачно и тиме потпомогнут, што су ста-
новници јужних земаља српске државе, турском најездом с Југа поткраћиване, 
мешали се с нравим Бугарима из Бугарске, који су већ били под Турцима, има-
ли с њима исту судбину и почели се под истим тешким приликама осећати као 
хришВанска заједница и људи сроднога језика. Напослетку не треба можда 
занемаривати још један факат. Прави Бугари су мирна, сталожека, разумна 
раса, која уме да води рачуна о приликама, потчињава им се, употребљавајући 
их у своју корист, док су Срби живља и бујнија, по основној црти карактера 
револуционарна раса, која се ни у доцнијим временима, кад je потпуно пот-
пала под турску управу, није с њом мирила, него се непрекидно четнички бо-
рила и дизала устанке. Нема сумње, да овакве народне особине нису биле по-
вољне распростирању српског имена. И данас би свака власт, имајући под со-
бом два народа горњих особина, српско име потискивала. У турском времену 
je дакле ухватило корена име Бугарин, и добило je, јамачно начином који je 
rope поменут, тај стран, немакедонски облик. 

Али се српско име држало у Македонији, и можда било јаче од бугарскога 
још и у 16., 17. и у 18. веку. Из споменика се зна, да су попови, калуђери и други 
људи из солунске околине, Костура, Охрида, Кратова и Скопља одржавали 
везе с Русијом и ишли у Русију ради дрикупљања прилога за цркве и манас-
тире. Сви људи из поменутих места казивали су тамо да су Срби, или да су из 
с р п с к е  земље.

1
 Хаџи-Калфа, турски географ 17. века, каже да ,,у 

планинама костурског кадилука станују Срби и Власи"; даље помиње да на 
обали језера (између Сереза, Солуна и Сидерокапса) има село где живе Грци, 
Срби и Власи

2
. Српски патријарх Василије Бркић, описао je 1771. 

год. турске области и њихове хришћане, да помиње Србе и Бугаре у дебар-
ском крају (Рекалије), Србе и Бугаре у ћустендилској области и Бугаре и Србе 
у скопској области.

3
 Ј е р о т и ј е  Рачанин, који je, идући у Јерусалим, 

прешао преко Овчег Поља 1704. г. прича о врло живим српским традицијама 
које je од сељака чуо.

4
 Dr. Ј. Müller

5
, који je дуго био лекар у европској Тур-

ској, помиње још и почетком 19. века само Србе у битољском вилајету. Фран-
цуски конзул Л е ж а н ,који je око половине 19. века путовао по Македонији, 
издваја српске оазе око Преспе и Охрида. Исто je у најновије време и Б е р а р 
забележио.б Али се и од последње двојице и од многих других путника 19. века 
зна, да je тада већ било превладало бугарско име у Македонији. То ће се ви-
дети из следећег одељка. Напослетку да напоменем, дасепоЈастребову 
име Бугарин распрострло по Македонији нарочито после оснивања бугарске 
егзархије у Цариграду (1871. године). 

Јасно je дакле да се име Бугарин по Македонији раширило за време турске 
владавине, али нарочито у 19. веку. Изгледа да je за распростирање бугарског 
имена било одсудно оних сто година српског државног живота после пада Бу-
гарске, затим чести српски устанци, четничке борбе и раније ослобођење Срби-
је, а нарочито оснивање самосталне словенске цркве, бугарске егзархије, у 19. 
веку. Због устанка и ослобођења Србије обновио се компромитујући значај 
српског имена пред Турцима, и македонски Словени су опет имали озбиљна 
разлога да избегавају српско, а усвајају бугарско име. Тај утицај je психолошки 
јасан, и није га потребно примерима документирати. Србија je и доцније била 
пред Турцима елеменат револуције, све што би Србија међу македонским Сло-
венима почињала, сматрало се као тежња, да те Словене оцепи од Турака и 
себи присаједини. Бугарске као државе није било. Од половине 19. века за-
почео je на територији данашње Бугарске оправдан покрет за оснивањем са-
мосталне словенске цркве и за одвајањем Словена европске Турске од цари-
градске патријаршије. Тај покрет није смео имати српску етикету. И Русија, 
којој je било стало да успе оснивање самосталне словенске цркве и која je тај 
покрет најенергичније помагала (вероватно и из политичких разлога), знала je 
да покрет за словенском црквом не сме имати српску етикету. Кад Бугари раде, 
они то чине у оквиру турске државе и имају једину тежњу да оснују цркву сло-
венског језика. То je борба за оснивање бугарске егзархије, која je бугарско име 
у Македонији раширила до оних размера, како je y почетку ове главе обеле-
жено.

1
 Тиме je створена данашња моћна бугарска партија у Македонији.

2
 — 

Није потребно опширније излагати, да je после ослобођења Бугарске и присаје 
дињења источне Румелије, а нарочито поле последњег револуционарног по-
крета у Македонији, који je из Бугарске дошао, бугарско име почело постајати 
компромитујуће у Македонији, више можда но име и једног балканског на-
рода. Због овога би име Бугарн било потиснуто, кад би Македонија остала 
под Турском: и поред свих утицаја, којима Бугарска за национални рад у Ма-
кедонији располаже, осећа се за ово кратко револуционарно време потиски-
вање бугарског имена. 

С ошптег научног гледишта je било интересантно пропратити борбу два 
национална имена, српског и бугарског, у области македонских Словена, који 
нису ни Срби ни Бугари, већ, истина, њима блиска словенска маса, али без 
своје прегнантне народне свести и без народног имена. Да ли ће једно или друго 
име превладати, зависи од завојевања, од политичких прилика и од разноврс-
них догађаја на македонској територији и изван ње, који су у словенској маси 
производили извесна осеђања и инстикте и то се преобраћало у тежњу за 
српским или бугарским именом. Али се јано види, да су македонски Словени и 
у ранијим као и у најновијим временима лако одбаљивали једно име и примали 
друго.

3
 И изложени историјски преглед утврђује основну поставку: да маке- 

 1 Стеван Димитријевић. Глас Срп. Краљ. Акад. 58. и Споменик Срп. Кр. Акад. 38. 
Обоје. — Д-р В. Ђерић Ор. cit. с. 18—23. 

2 Хаџи-Калфа или Ћатиб-Челебија, турски географ 17 века о Балканском Полуострву. 
Превео и објаснио Ст. Новаковић. Споменик XVIII српске Акад. Наука. с. 37 и 47. 

3 Опис турских области и у њима хришћанских народа, састављен год. 1771. српским 
патријархом Василијем Бркићем, приопштио И. Руварац. Споменик Акад. Наука X. с. 51 
и 54. На ово и претходно место обратио ми je пажњу г. Љ. Ковачевић.  

4 Ст. Новаковић. Јеротија Рачанина пут у Јерусалим 1704. г. Гласник срп. уч. др. кн>. 
XXXI. 

3 Ово je дело доцније наведено. 
6 Victor Bćrard. La Macedoine. Paris 1900. p. 243: „Les Slaves des Dibres et des lacs se 

disaient volontiers Serbes". 

1 О оснивању егзархије и о македонском питању, као црквеном, има неколико расправа, 
између којих су врло озбиљне: Costadine (С. Новаковић) Le Patriarchat de Constantinople 
et Porthodoxie dans la Turquie d'Europe. Paris 1895. — Doutchitch. Le patriarchat oecumenuque 
et la question de l'Eglise serbe. Paris 1898. — Анонимно. Како je постала бугарска егзархија. 
Београд 1897. — Преглед свих фаза македонског црквеног питања и потпуна библиографија 
у L. Niederie. Maked. ćtazka, c. 8—13. 

2 Област данашње Бугарске je сва пришла егзархији. Међутим je врло карактеристично 
и значајно, да je преко трећине македонских Словена остало у опозицији према егзархату 
и није напуштало страну, грчку цркву патријархат, и после борбе од четири деценије. 

3 Како je Македонцима сада лако променити народна имена нама je на Балкану добро 
познато. Овај пример сведочи да je тако било у ранијим временима. Око 1400. год. напао 
je Арту неки словенски војвода Б о г о ј е (Воигоне), па да би je лакше освојио, он je, како 
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донски Словени нису имали ни раније као ни данас народног осећања, српског 
или бугарског, и да су, немајући народног имена, примали српско, у последње 
време бугарско име. 

Стране и домаће етнографске карте  

1847. г. je знаменити геолог А. Б у е публиковао етнографску карту европ-
ске Турске и Грчке на којој je Македонија обојена бугарском бојом. Истина je 
раније, 1842. г. П. Шафарик издао Slovansky närodopis c картом и текстом 
на чешком језику.

1
 То je прва етнографска карта, у коју су ушли и народи Бал-

канског Полуострва, али je та карта због језика остала скоро непозната ос-
осталим културним народима, и само je на неке поглавито словенске етногра-
фе била од утицаја; зато ћемо се о њој доцније бавити. 

А. Буе je израдио етнографску карту на основи својих путовања и прома-
трања у европској Турској.

2
 Ами-Буева карта je била основа, које су се сви доц-

нији етнографи држали, и само су je делимично у оним случајевима мењали, 
кад су се проматрањима уверили да je за неки крај нетачна. Овом картом je 
најпре у европску науку унесена погрешна основа и велика заблуда, да се ма-
кедонски Словени морају прибројати једном од два балканска словенска на-
рода. Међутим je дознато из аутобиографије Ами-Буеве и из његових мно-
гобројних списа

3
 да он није знао ни један словенски језик, да je владао 

с неколико српско-бугарских реченица, које обично путници науче, и да никако 
није могао осетити разлике између српскога и бугарскога језика. Зна се даље 
из Ами-Буевих списа, да се он није могао инспирисати за идеју о бугаризму 
Македонаца ни познавањем етнографских и психичких народних особина. А. 
Буе je колорисао Македонију бугарском бојом само с тога, што je чуо да се 
македонски Словени зову Бугарима, а није као странац разумевао смисао тога 
имена. Осим тога je А. Буе употребио при изради етнографске карте и путо-
писе од P o u q u e v i l l  е-а, С о u s i n е r у-а и C r i e s e b a c  h-a; због тога 
треба оценити и вредност поменутих путописа као етнографских извора. 

P o u q u e v i l l e  je био француски консул код јањинског Али-паше, а 
пропутовао je почетком 19. века Грчку и неке крајеве Турске, додирујући Маке-
донију само периферијски и интересујући се скоро искључно за археологију.

4
 

кажу летописци, објавио да je „из рода српског, арбанашког, бугарског и грчког." Причање 
монаха Комнена и Прокла Комнена о разним деспотима Епира, о тирану и деспоту Томи 
и о Комнену Прељубу. Гласник друштва србске словсности књ. XIV с. 275. (Аврамовићев 
превод с грчкога). 

1 Slovansky Zemevid od Р. Ј. Šafarika V Praze MDCCCXLII. Venceslav Merclas rul. — 
Текст носи наслов: Slovensky naredopis; има и друго издање од 1849. Границу између Срба 
и Бугара Шафарик je утврдио према путописцима: А. Boue, Pouqueville, Cousinery и Griese 
bach. Види о том L. Niederle, Makedonska otaska, Praha 1903. 

2 A. Boue. — Etnographische Karte des osmanischen Reiches europäischen Theiles und 
von Griechenland. Размер 1 : 3800000. У Berghaus Phys. Atlas VIII Taf. 19. 1847. r. 

3 A. Bouć. La Turquie d'Europe 4 tomes. Paris 1840. — Recueil d'itineraires de la Turquie 
d'Europe I. et II. Vienne 1854. 

4 Pouqueville. Voyage de la Grece. Deuxieme edit., 2 свеске, 1826. св. I c. 418; св. II. c. 524 
ca две карте. Pouqueville. — Travels in Greece and Turkey, comprehending a particular accunt 
of the Morea, Albania etc. A comparison between the ancient and present State of Greece. c. 482. 
c једном картом, second edition. London 1820. 

Дело je било од великог значаја за идентификовање старих места с данашњим и за 
расветљавање историјских догађаја. За географско и топографско познавање Полуострва 
врло су важне две карте јужних делова, које je израдио Lapie, „Geographe du Roi". Оне су 
први, најбољи покушај да се установи облик јужних делова Балканскога Полуострва, да се 
главне тачке бар по итинерарским подацима утврде, а неки и по атсрономским проматрањима 
Gauttier-a. При крају књиге (с. 442—450) има учена дисертација о планинама Б. П-а (које се 

Он збиља зове Бугарима оне Словене, на које je при свом путовању наишао, и 
то једино с тога што je чуо да их тако зову Грци и његови турски пратиоци. На 
једном месту je рекао нешто више о „Бугарима". По томе месту се види, да он 
њихов језик сматра за словенски, сличан дубровачком (српском). Али je јасно 
да се нико озбиљно не може на Р о u q u е v i 11 е-а у оваквом спору позивати, 
и мени ни крај памети не пада да горње речи употребим у срнску корист.

1
 Исти 

je случај ca C o u s i n e r  у-ем, који je пре и после француске револуције био 
француски консул у Солуну и обишао Воден, Бер, Његуш, Пазар, Серез, Дра-
му и Кавалу ради археолошких испитивања. И он македонске Словене зове 
Бугарима, али се по једном месту види, како мисли да су то тари Македонци, 
Пеони и други, и да су им словенски завојевачи наметнули само свој језик.

2 

Знаменити фитогеограф Гризебах, који се пењао на неколико највиших маке-
донских цланина, и који није знао, као ни Ами Буе, ниједнога словенскога је-
зика, назива такође македонске Словене Бугарима, а из истих разлога као и А. 
Буе. Оно што je Гризебах боље о овом питању поменуо, није употребљено.

3
 

На основу оваквих, за етнографско спорно питање апсолутно неупотреб-
љивих извора и својих погрешних проматрања, управо поглавито на том ос-
нову што су А. Буе и остали поменути нутници чули од својих турских или грч-
ких пратилаца да македонске Словене зову бугарским именом, колорисана je 
сва Македонија бугарском бојом. 

Међутим je у исто време с последњим путницима путовао и живео у Ма-
кедонији Dr. Ј. Müller , који je био дугогодишњи лекар у турској војсци. 
Његово се дело одликује врло финим опсервацијама о етнографским особи-
нама народа, које проматрао. M ü l l e r  зове македонске Словене Србма.

4
 

се под тим именом никако не помиње), у којој je ово главна мисао: Орбелус je чвор маке-
донских планина, а све остале, као: Скардус, Скомнус или Деспотодаг, Хемус или Балкан, 
су његови огранци; Орбелус je целе године под снегом. Ово орографско схватање представ-
љено je и на карти, која je делу додана. — То су главни резултати. Нигде се нарочито не бави 
о етнографији, нити има икаквих етнографских резултата. 

1 Nous nous arretämes ä Piakos ou Doupuri, village situe ä peu de distance du lac de Kastoria. 
Jusque lä j' avais voyage comme en pays de connaissance, puisque je pouvais parier aux hommes 
et communiquer avec eux, mais ici la scene changeait. J'entrais dans la region des Bulgares et 
il fallut recourrir ä quelques mots esclavons que j' avais appris pendant mon sejour ä Ragouse . 
Voyage de la Grece II xp. 517. 

2 E. E. Cousinery. Voyage dans la Macćdonie, contenant des recherches sur l'histoire, la 
geographie et les antiquites de ce pays. Tome I и II Paris 1831. За порекло види I p. 94. 

3 Griesebach Reise durch Rumelien und nach Brussa I и II Göttingen 1841. A. Griesebach 
II Bd. c. 65. Говори по обавештењима („nach den von mir eingezogenen Nachrichten") o rpa- 
ницама између грчког и словенског, затим српског и бугарског језика, па за последњу границу 
каже: „über die Grenzscheide dieser beider Töchter des slavichen Stamms konnte nichts genau  
angegeben werden, vielmehr wurde behauptet, das sie durch allmähliche Vermischung der Wörter 
gleichsam in einer Übergangszone mit einander verschmölzen" c. 65. To je једино  место 
y   Г p и 3 e 6 a x y, где ce говори о српском и бугарском језику. И ако није  знао српски и 
бугарски, овај даровити научњак осетио истину до које се тек у најновије време долази на  
основу етнографских студија. Како су површно и погрешно прављене етнографске карте  
и из тога се види, што ово тачно месго из Гризебаха није узето у обзир, већ само име „Бу- 
гарин," које je Гризебах, као и остали путници, често употребљавао. 

* Dr. Joseph Müller. Albanien, Rumelien und die Österreich-montenegrinische Grenze. 
Nebst einer Karte von Albanien. Mit einer Vorrede von Dr. P. J. Šafažik. Prag 1814. c. 103. Дело 
онисује само битољски вилајет и неке делове Старе Србије и Арбаније, јер се писац ограни-
чава да изнесе једино оно што je сам видео и чуо; с те стране je, дакле, боље радио но А. 
Буе. Као турски лекар пропутовао je довољно област коју описује, и могао je сазнати многе 
податке, који су другим путницима остали непознати. Знао je српски боље но и један страни 
старији путник на Балк. Полуострву, а осим тога у неколико и турски и арнаутски. Нема 
поузданијег старијег дела о овим крајевима но што je Милерово. 

п 
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Путовали су по Македонији и чули име Бугарин и поглавито на основу 
тога и претходних карата обележили су бугарском бојом и Македонију: фран-
цуски конзул G. Lеј е аn,

1
 затим две енглеске мисионарке G. М. Macken-z 

i е и А. Р. I r b у.
2
 Као што je речено, Лежан je чуо и српско име и на основу 

тога забележио српске оазе у западној Македонији. 
Једино су на литератури и на подацима поменутог Верковића основани 

радови F. В г а d а š k е,
3
 које je А. Petermana

4
 узео за подлогу своје. 

карте о распрострањењу Словена у Турској и пограничним областима. Ф 
Брадашка je јасно осетио како je непоуздана литература о етнографији Маке-
доније, и то на многим местима истиче. Карактеристично je да су страни пут-
ница, као Hahn, исто село на једном месту обележавали као српско, на другом 
као бугарско. F. B r a d a š k a  домиње да Н а h n не само није знао ни српски 
ни бугарски, нити je могао ова два сродна народа разликовати, већ да није 
могао ни најобичнија словенска места тачно записати, а о народности македон-
ских Словена се обавештавао од својих шкипетарских пратилаца.5 Међутим 
je Н а h n, поред претходних побројаних карата и других списа, био важан из-
вор К i е р е г t-y при изради његове карте о етнографији европске Турске, која 

Дело има облик научне специјалне географије, какве су се почеле јављати у првој поло-
вини 19. века. После увода и политичких граница у њему се излажу: планинске системе, воде, 
климске прилике, врсте земљшпта, производи становништва, његове особине, начин живота 
и рада, затим топографија. И сад имају вредност, и увек ће je задржати, Милерови подаци 
0 становншптву; аегова статистика je најтачнија. Има интересантних података о продуктима 
и трговини, која се, и из битољског вилајета, кретала онда једино према Јадранском Мору. 

Карта, која je делу додата и на којој je терен шематским шрафама представљен, врло 
je мала, без размера. Главне орографске и хидрографске линије су доста тачне; на н>ој je 
много више насељених места но на дотадањим картама, а Метохија je претрпана селима. 
За етнографске студије je ово дело бољи извор од свих претходних, ма да мислим, да не треба 
полагати неку особиту вредност на име којим он македонске Словене обележава. 

1 G. Lejean. Carte etnographique de la Turquie d'Europe et des etats vassaux autonomes. 
Ergänzungsheft No 4. zu Petermanns Mitteilungen. Gotha. Justus Perthess 1861. 

Übersicht von G. Lejeans Reiserouten in der Türkei 1857—1870. nach seiner Mittheilung 
von A. Petermann Mstb. 1 :2,500.000 1870. 

2 G. M. Mackenzie and A. P. Irby. The Turks, the Greeks and the Slavons. London 1867. 
Српски превод од Ч. Мијатовића, Београд 1868. г. Ово дело би остало без значаја, да га није 
на српски превео Ч. Мијатовић: „Путовање по словенским земљама Турске у Европи. Бео- 
град 1868 г." Репродуцирана je и карта, на којој су не само сва Македонија и већи део Старе 
Србије, већ и Ниш, Врање и Пирот бугарски. Ч. Мијатовић je написао пред делом фразаст 
предговор. Дело поменутих госпођица je најлошија до сад публикована књига о етнографским 
приликама Словена европске Турске. Карта je лоша копија ранијих етнографских карата. 
То je познато бољим бугарским писпдма, и они ипак у спору око Македоније непрекидно 
против нас цитирају, не спис госпођица, већ Ч. Мијатовића. Тај превод помињу и други  
словенски писци (на пр. L. Niederle. Maked. otäzka. c. 7.). 3 Fr. Bradaška. Die Slaven in der Türkei. Petermann's Mittheilungen. Jahrgang 1869., Seite 
411. ff. Tafel 22. 

4 A. Petermann. Die Ausdehnung der Slaven in der Türkei und den angrenzenden Gebieten  
1 :3,700.000. Geogr. Mittheil. 1869. Taf. 22. 

5 J. G. v. Hahm. Reise von Belgrad nach Salonik. Denckschriften d. K. Akad. d. Wiss. Philos- 
-naturw. Cl. XI Bd. Wien 1861. Наводећи горње и друге погрешке F. Bradaška ово даље о делу 
Hahn-ову каже: „Ich wundere mich indess durchaus nicht, dass er sich nicht über Alles genau 
informieren konnte; erstens reiste er schnell, zweitens waren seine Diener und Begleiter Šcipetaren 
und drittens war er des Slavischen nicht mächtig. Dieser Unkenntniss des Slavischen ist es insbe 
sondere zuzuschreiben,  d a s  er n i c h t  im S t a n d e  i s t ,  B u l g a r e n  und S e r b e n  
zu u n t e r s c h e i d e n ,   und d a s s  er,  i n d e m  er  s i c h  auf s e i n e  š c i p e t a r i -  
sche B e g l e i t e r  v e r l ä s e t ,   manche  s l a v i s c h e  Namen f u r c h t b a r  ent 
s t e l l t  e." Долазе многобројни примери, који се могу устостручити. 

je служила као етнографска основа на берлинском конгресу!. Иначе je познато 
да je Hahn знао арбанашки и изнео одличних проматрања о етнографији 
Арбанаса. 

Познато je да страни испитивачи долазе често да сасвим погрешних ре-
зултата бавећи се о етнографији њима непознатих и удаљених народа. Још ће 
поузданије пасти у заблуде, ако се баве о етнографији спорних и прелазних 
области између два народа, као што je Македонија између Срба и Бугара. Са-
мо они страни испитивачи, који би добро говорили српски и бугарски и имали 
нарочитог проматрачког дара за психичке и остале етнографске особине, могли 
би доћи до правих резултата о етнографији Македоније. Држим да они кашто 
могу пре доћи до истинитијих резултата, но већина српских или бугарских 
исто тако даровитих проматрача. Сасвим су друкчији били они научни пут-
ници, чије je опсервације употребио К и п е р т при изради своје етнограф-
ске карте. Ниједан од њих није знао српскога ни бугарскога језика, ниједан 
није путовао ради етнографских проучавања, и зато није чудно што ниједан 
није могао осетити да македонски Словени немају народне свести и да име 
„Бугарин" нема народносно значење. Они су махом en passant чули да се Ма-
кедонци зову „Бугарима". Није потребно даље утврђивати да се таквим начи-
нима рада не може доћи ни до каквих употребљивих етнографских резултата. 

Н. K i e p e r t ,  који je врло заслужан за картографију Балканског Полу-
острва, држао се у картографији и при изради поменуте етнографске карте 
статистичке методе. Радио je једино на основу литературе, и као што му je y 
катографији била главна тежња да вароши и села постави на своја права места 
и да им да што je могућно тачнија имена, тако je и при изради етнографске 
карте тражио по литератури само име, крјим су путници обележавали нарад у 
вароши или селу и према томе je карту колорисао. Његова карта није Spra-
chkarte, како су je погрешно назвали. У осталом, у то се доба није ништа оз-
биљно знало, о језику македонских Словена. Кипертова карта није дакле ни 
могла бити Sprachkarte. Није израђена ни на основу других каквих етнограф-
ских знакова. Није дакле ни етнографска карта у том смислу. У колико се тиче 
македонских Словена, то je карта о распрострањењу имена „Бугарин". Ништа 
више. Разуме се, да je из основа погрешно мишљење, да je таквом картом ут-
врђена истина о етнографији македонских Словена. Поменутом методом се 
никад не може доћи до истине, али Киперт није могао употребити неку другу 
методу, јер није имао других извора, осим поменутих путника. А међутим су 
се у науци, у дипломатским круговима и у публици захтевали подаци о народ-
ностима европске Турске због српско-турског и руско-турског рата. За време 
ових ратова Киперт je публиковао оба издања своје карте. На његову су се 
карту цозивали Бугари, Руси и — што je најглавније Бизмарк.

2
 Њоме je y ев-

ропској науци утврђено, изгледало je дефинитивно утврђено, мњење да су ма-
кедонски Словени Бугари. Све доцније карте су биле од мањег значаја, губиле 
су се пред великим ауторитетом Кипертовим. Зато ћу их само с неколико речи 
карактерисати. 

1 Н. Kiepert. Etnographische Übersicht des europäischen Orients Berlin, im Mai 1876. 
Размер 1 : 3,000.000. D. Reimer. Ново издање 1878. 

— Turkey in Europe. Nationalities according Dr. H. Kiepert. Markham's Geogr. Magazine 
vol. III Oktober 1876. 

2 Adolph d' Avril. Les negociations relatives au traite de Berlin. Paris 1886. p. 317 et 318. 
OBO je Бизмарково мњење: La Situation ethnographique de la Bulgarie, comme je le sais de 
source authentique, et comme il resulte de la meilleure carte que nous connaissons, celle de Kie 
pert, est celle-ci": означавагранице бугарскогнародапо Кипертовој карти. А. d' Avril 

17» 
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Тако je F. В i а n с о n i
1
 1877. г. публиковао дело и карту о етнографији и 

статистици европске Турске, у коме оштро и махом разложно критикује раније 
етнографске списе, али су резултати пишчеви погрешни. Киперт je дакле с до-
ста права оценио његов посао као „невероватно површан и непоуздан." 

Исте године су се појавиле две етнографске карте на енглеском, које за-
ступају мегали идеју, на којима je дакле сва Македонија грчка. Једна je од 
S у n v е t-a2 а друга одГенадиоса,

3
 јамачно Грка. Нису могле наћи при-

сталица. Научни путници и етнографске карте од А. Буа, Лежана н Киперта 
несумњиво су утврдиле, да Грка има само у јужној Македонији, поглавито у 
приморју. 

Одмах после К и п е р т а публиковао je етнографску карту европске Тур-
ске аустријски консул Karl S а х. Сакс узима да je Кипертова карта, као и све 
раније, Sprachakrte, и предузима да на основу истог материјала и својих ин-
формација изради карту на новим основама. Нетачна je Саксова критика Ки-
пертове и ранијих карата. То нису Sprachkarten, y колико се тичу македонских 
Словена. Иначе се види, да je Sax проматрао народе европске Турске и осетио 
нетачност и непоуздану основу дотадашњих етнографских карата. Сакс на-
рочито истиче верски моменат: „Језик je само један од разних знакова нацио-
налности; на Истоку je исто тако важна вера, затим национална свест, и при 
одређивању народности ваља ова три момента комбиновати." Што се маке-
донских Словена тиче, за Саксову карту вреди исто што je речено за Кипер-
тову. Али иначе се види да je Саксова карта израђена на основу нових погледа 
и нових информација. Само га je позната, специфична аустријска бирократска 
метода навела на ценкање народа до атома.

4
 

После берлинског конгреса je престало живље интересовање за етногра-
фију европске Турске. Тек je од 1889. г. поново изазвано, аи за кратко време, 
поменутим сдисима и етнографском картом Далматинца Спиридона Гонче-
вића, на којој су сви македонски Словени означени као Срби. Досадашњим 
излагањима je јасно обележено моје гледиште и према овој карти.

5
 

назива ово мњење Бизмарково „догађајем": „il sait son Kiepert sur le bout de doigt. 
En second lien, une declaration ethnographique de M. de Bismarck est plus qu'une opinion, c'est 
un evenement. Notons donc en passant que le chancelier de l'empire allemand admet, ethnographi-
quement parlant, la grande Bulgarie de la Conference de Constantinople et du traite de San Stefano." 
— Познато je даље, да je Кипертова карта збиља служила као основа Русима при огранича-
чавању санстефанске Бугарске. — Бугарски писци, као Офејков, Бранков и други 
позивали су се на горње мњење Бизмарково, и држали да и њиме могу потпомоћи бугарске 
претензије на Македонију. 

1 Bianconi. Ethnographie et statistique de la Turquie d' Europe avec carte. Paris, Mai 1877. 
Размер 1.3.000.000. 

2 Synvet Carte ethnographique de la Turquie d' Europe et denombrement de la population 
grecque de l'Empire Ottoman. Paris 1877. 

3 An ethnological Map of European Turkey and Greece, with introductory remarks on the 
distribution of races in the Illyrian peninsula and statistical tables of population. London. Stanford 
1877. По Киперту износи „das Menschenmögliche in Ausdehnung der griechischen Pretensionen, 
indem sie diesem Sprachgebiete als herschendem nicht weniger als das ganze Macedonien und 
Thracien zuweist". „Озбиљно се не може ни поменути" (Sax). 

4 Karl Sax. Ethnographische Karte der europäischen Türkei und ihrer Dependenzen zu 
Anfang des Jahres 1877. Mittheilungen der Wiener Geograph. Gesellschaft 1878. Taf. 3. Да по- 
менем главније групе, које Сакс разликује: Турке и Татаре, искључио мухамеднаце, мухаме- 
данске, католичке и правослане Арнауте, грчке Арнауте, православне Србе, католичке Србо- 
-Хрвате, православне Србо-Бугаре, православне Бугаре, православие Грко-Бугаре,   грчко. 
-католичке Бугаре, католичке Бугаре, Помаке (помухамедањене Бугаре), православне Грке, 
јелинизоване Цинцаре и т. д. 

5 Spiridon Gopcević. Die etnographischen Verhätnisse Makedoniens und Alt-Serbiens. 
Petermanns Mitt. 1889. III, 59. ca етнографском картом. — Makedonien und Altserbien. Wien 

Није веће интересовање могла изазвати ни Вајгандова етнографска 
карта, која je имала друкчији задатак но досадашње.1 В а ј г а н д je обишао и 
проучио све веће аромунске оазе по европској Турској и Грчкој, и у томе по-
гледу су његово дело и карта знатан напредак према ранијим. Вајганд je Сло-
вене југозападне Македоније означио бугарском бојом. У бугарском смислу 
je израђена M e i n h a r d o  v-ова е т н о г р а ф с к а  к а р т а  Македо-
н и ј е.2 Врло користан je прилог македонском дитању карта и расправа R. v. 
Mac h-a.

5
 који je означио све бугарске, грчке и српске школе у Македонији; 

школске прилике су се од 1897. г. знатно измениле. Dr. К. Р е u с k е r 
4
 je 1902. г. 

публиковао карту „Makedonien, Altserbien und Albanien," уз коју иду 
статистичке таблице и споредне картице, на којима су представљени бројни 
односи између народности, затим распрострањење језика, конфесија и култу-
ра. К. Peucker не одваја Србе и Бугаре у Македонији, већ их сасвим објек-
тивно обележава заједничким именом и у једној рубрици. Напослетку je 
1905. г. E v g e n i o  B a r b a r i c h

1
 издао Carta etnografica della regione 

albanese, на којој je цо бугарским подацима обележена граница између Ар-
банаса и „Бугара". 

Македонија je прелазна и спорна зона између српског и бугарског народа, 
коју су првобитно населила словенска племена, можда и неко српско племе. За 
последње истина нема доказа у писаним споменицима, али je вероватно због 
лингвистичких особина македонских говора, које су особине поменуте. За-
војевали су je и Срби и Бугари, несумњиво je овде-онде колонизирана Србима 
из Рашке; напрекидно су се у њој смењивали српски и бугарски утицаји; ве-
ковима су се у Македонији борили о преласт срдско и бугарско народно име 

1889. с. 509. са етнографском картом. Реферати су у списима С. Гончевића нашли грубих 
неистина и нетачности, нарочите Sieger, Tomaschek, Неринг, Кочубински и Мурко. Њих 
несумњиво има. Даље, дело има тон и методе агресивних журналиста. Али, у оба списа С. 
Гопчевића има и истина и нових истинитих података. И зато, и ако треба веровати рефера-
тима поменутих писаца, не треба се с вером ослањати на критике К. Hron-a и других, које су 
личне и скоро у свима тачкама неистините, као што то чине неки од новијих писаца: L. 
Niederle (Mak. otazka c. 27., бугарски превод), и К. Ostreich. (Geogr. Zeitschrift 1905), и због 
тога не воде рачуна о добрим подацима код Гопчевића. Између Гопчевића и К. Хрона водила 
се оштра полемика: К. Hron. Das Volksthum der Slaven Makedoniens. Ein Beitrag zur Erklärung 
der Orientfrage. Wien 1890. c. 26. — S. Gopčević. Die Wahrheit über Makedonien. Antwort 
auf die Hron'sche Schmähschrift Wien 1890 c. 56. — Критика Хронова je већим делом дрско 
тврђење о стварима у којима се не разуме. Пошто немам намеру да у овом спису полемишем 
саК. Хроном и сличним писцима, ja ce задовољавам да на овоме месту учиним ову 
генералну напомену. На Балканском Полуострву има доста опскурних личности, и домаћих 
и страних, који живе од мешања у македонско „етнографско" питање и источно шггање. 
Неки од њих нарочито експлоатишу жељу малих балканских држава, да се њихове народне 
тежње разумеју и нађу пријатеља у Европи. 

1 Gustav  Weigand:   D i e    Aromunen,   e t h n o g r a p h i s c  h-p h i 1 o 1 o g i s c h- 
h i s t o r i s c h e  U n t e r s u c h u n e n .  I Bd. Land und Leute. (334 стране; са етно- 
графском картом пропутованих крајева и неколико лепих фотографија). Leipzig. 1895. 

2 Etnographische Karte von Macedonien, уз чланак: B r u c h s t ü c k e  a u s  dem Völ 
k e r m o s a i k  d.  Balkanhalbinsel. Deutsche Rundschau f. Geog. und Statist ik XXI. 
1899. p. 434. 

' R i c h a r d  v. Mach. B e i t r ä g e  z u r  E t h n o g r a p h i e  d e r  Balkanhalb-
i n s e l .    Petermann's Mitth. Bd. 15. 1899, p. 97—107, c картом. 

4 Dr. K. Peucker Makedonien, Altserbien und Albanien. Wien 1902. r. ca споредним кар-
тама: die sprachlichen Interessensphären, Konfession, Kultur и са таблицама: kartographische, 
statische und historische Beilagen. 

s Albania. Roma 1905. Геологија, географија и етнографија Арбаније, израђена на основу 
готово све литературе, са многим картама. Међу њима и горе поменута етнографска карта 
Арбаније, на којој су издвојени Арбанаси мухамеднци, католици, ортодокси, криптокатолици 
и крипто-ортодокси, затим Бугари, Срби, Куцовласи, Турци, ПомациЈ Бошњаци и Италијани. 
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и језик. Данашње стање je само једна етапа те дуготрајне борбе. У једној так-
вој области се може једино на основу пажљиве и објективне студије свих етно-
графских особина донекле решити које су области ближе Србима које Буга-
рима. Досадашње етнографске карте Македоније нису на тој основи рађене: 
оне нису етнографске карте. Нису израђене ни на основи лингви -
стичких студија, нису дакле ни карте говора. Колорисане су бугарском бојом 
само на основу распрострањења имена Бугарин, чије сам право значење обе-
лежио. 

Изузевши ову заблуду, коју су у науку унеле, неке од поменутих етно-
графских карата су биле од користи тиме, што су се помоћу њих постепено са 
знале границе између македонских Словена с једне, а Грка, Турака, Арбанаса 
и Аромуна с друге стране. Разлике између ових народа су могли да запазе 
страни путници, и њихове су опсервације у главноме тачне. Још су Р о u q u e-
vi 11 е, а нарочито А. Boue, у великим цртама верно утврдили границу из-
међу македонских Словена и Грка и почели су издвајати веће турске оазе по 
Македоније. У оба ова правца je етнографску слику Македоније допунио G. 
L е ј е а n; осим тога и Griesebach je први повукао скоро тачну границу између 
Арбаиаса и Словена у западној Македонији. Њихове резултате и проматрања 
доцнијих путника употребио je Н. Kiepert

1
 и зато je његова карта, у обележе-

ном смислу, најтачнија.
2
 

Познате су ми даље једна чешка и три руске етнографске карте, које се 
тичу македонске етнографије. 

Године 1842. издао je поменути чешки филолог П. Ј. Шафарик Slo-
vansky närodopis, карту о распрострањењу Словена, с текстом, који je y непро-
мењеном издању публикован и 1849. године. О Македонији се онда ни у сло-
венским литературама није више знало но у осталим европским, и чешки фи-
лолог je повукао границу између Срба и Бугара такође према путописима и 
делима Pouquevie-a, Collinery-a, Ami Boue-a и Griesebach-a, као што je то 
утврдио L u b o r N i e d e r 1 e. Његово разграничавање Срба и Бугара из-
ведено je, дакле, на основу истих, неупотребљивих података, као и код А. 
Boue-a и доцнијих етнографских карата. Ни по чему се не осећа да je ова карта 
била од непосредног утицаја било на руске било на јужно-словенске етнографе, 
док се на некима од њих, нарочито на руским ауторима, јасно види утицај Ки-
перта и Лежана. Међутим, Шафарикова je карта била од утицаја на словенске 
етнографске писце, који су се бавили о македонском питању. 

Све три руске етнографске картс о Македонији издало je петроградско 
„Славлнско Обвдество", које се бави о словенској заједници и потпомаже си- 

1 Важније од ових карата поменуо je Haardt v. Hartenthurn y важној расправи: Die 
Kartographie der Balkanhalbinsel im XIX Jahrhunderte. Mittheilungen des k. und k. railitärgeogr. 
Institutes. Bd. XX, XXII, XXIII, Wien 1901—3 r. Затим у чланку, који je изишао у фељтону 
Neue Fr. Presse 1903. од 1. дец. 1904. Овде су помеиуте и друге карте и радови, који се тичу 
етнографије Балканскога Полуострва, нарочито E t h n o g r a p h i s c h e  K a r t e  d e s  
Peloponnes 1:1000.000 von A. Philippson и радови Hassert-a и Baldaccia o Арбанији 
и Црној Гори. Види и: W. Stavenhagen Skizze der Entwickelung und des Standes des Karten-
wesens des ausserdeutschen Europa. Gotha 1904. 

2Hassert и Baldacci су јамачно осетили непоузданост досадашњих етнографских 
карата о Балканском Полуострву. С тога су покушавали да путем научних конгреса и комисија 
створе незаинтересоване интернационалне органе за израду етнографске карте Балканскога 
Полуострва. То су предлагали на XII интернационалном конгресу оријенталиста у Риму, 
на IV и V конгресу италијанских географа у Милану и Напуљу. Њихове je предлоге топло 
прихватио знатан бечки картограф   H a a r d t    v.   H a r t e n t h u r n .  

ромашне словенске ученике. Зато су ваљда и карте радиле личности које махом 
нису нимало познате у науци. Прва таква етнографска карта изашла je 1887. г. 
под редакцијом Марковича и Ритиха, ина њој je Македонија обојена 
бугарском бојом. Ова je карта у главноме копија Лежанове етнографске карте, 
а измене , колико их има, сасвим су без разлога. Тако су уцртане влашке оазе 
око Скопља и испод Шарпланине, а поуздано се зна да тамо нема Влаха, застим 
je јако увеличана мала влашка оаза, коју je Лежан обележио на Југу од Охрид-
ског Језера. Уништавани су на њој не само Срби но и Грци; и на острву Тассу 
има велика бугарска оаза (а познато je да тамо нема Бугара). — Таква je и 
карта о д З а р ј а н к а  и Комарова, коју je исто друштво издало 1890. 
год. Узета je за основицу Кипертова карта, па су у њу унашане безразложне 
измене, које су je направиле најбесмисленијом од свих етнографских карата 
Бугари су толико проширени не само на рачун Срба, него и на рачун осталих 
суседних балканских народа, да и шовинистички бугарски писци, као Кичев

1
, 

кажу „да je Бугарима на тој карти дат мало већи простор но што га у ствари 
заузимају". — Карактеристично je да за начин како се праве етнографске карте 
о Македонији, да je то друштво исте године и под редакцијом истог К о м а-р 
о в а издало и трећу етнографску карту, на којој су македонски Словени оз-
начени неутралном бојом, као да нису ни Бугари ни Срби. — Даље, све три се 
руске карте одликују непознавањем осталих македонских народа, који нису 
Словени. Док су стране етнографске карте полазиле од погрешне основе само 
у колико се тиче македонских Словена, а за остале народе и за границе између 
њих и Словена дале врло корисних резултата, туске карте су у оба правца без 
икакве вредности.

2
 

Иначе су међу руским писцима, и оним који су писали руским језиком, 
врло подељена мњења о народностима македонских Словена, али их нико више 
није резумирао у етнографским картама. Већина их, као Глигоровић,  

1 Македошн с. 129. 
2 Осим последње, која јамачно није само из научних разлога обојила Македонију неут- 

ралном бојом, остале две су истога типа као најнеозбиљније политичке и пропагандистичке 
карте балканских аутора. Док су у европској науци остале незапажене, имале су злочест 
утицај на интелигенцију балканских народа, који по патријархалној навици верују,  да  би  
Руси, као моћна „старија браћа", имали да правично реше спорове између малих балканских 
народа. И ако су сви информисани видели да су поменуте руске карте неозбиљне и површне, 
ипак у њима, јамачно погрепшо, гледали руски политички план, тим пре што je овим картама 
претходила сан-стефанска Бугарска руске дипломације. Због тога су Бугари постали још теже 
приступачни за споразуме и заједнички рад. А македонска интелигенција, којој je стало до 
ослобођења своје земше, држала je да може осетити којој се страни срећа клони. Осим осни- 
вања бугарског егзархата у Македонији, затим дипломатске сан-стефанске Бугарске, можда 
ниједан други чин није толико допринео отуђивању балканских народа једних од других, као 
поменуте руске етнографске карте. Јер се дуго није дошло до уверења да je поменуто руско 
друштво овакве карте могло израдити и из незнања и необавештености, и да je по томе српска 
интелигенција исто толико крива појави поменутих карата, као и руски аутори. — Lubor 
Niederle. Maked. otäzka c. 27. тврди, да je трећа руска карта рађена под утицајем рашраве 
Македонца Драганова, који доказује, да су македонски Словени истина различни од Срба 
и Бугара, али су ближи Србима: Макед. слав. СборникЂ I С.-ПетербургЂ 1894. и Етногр. 
очеркЂ славлн. часта Макед. Слав. Изв. 1887—1888. Кад je изашла та руска карта, обојена 
неутралном бојом, бугарски су писци једногласно тврдили, да je то учињено из политичких 
разлога. Види на пр. Матова: Кратка расправа по етнографилта на Макед. Зас. от. Софил  
1890, с. 85. Српски озбиљни писци и публика исказивали су зебње при појави свих руских 
етнографских карата, нарочито првих двеју. Тако  Ст.   Новаковић,  под псевдонимом  
Шарпланинац, пише: „Историја рата од 1876—1878. г. и сан-стефанског мира оживе поново 
у својим горким успоменама, и свакога проби зебња од онога што би се могло решавати 
за зеленим столом будућега Сан-Стефана и Берлина." „Грчке мисли о етнографији Балкан- 
скога Полуострва". Отаџбина 1890. с. 69. 
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зову Бугарима, други их, као Јастребов, на основи обичаја ијезика у пес-
мама, сматрају за Србе, а трећи, као Драганов, за посебно словенско пле-
ме, које je ипак ближе Србима

1
. 

На свима бугарским етнографским картама означени су сви македонски 
Словени као Бугари, на српским као Срби, а на грчким су означени грчком бо-
јом не само Грци, него и већина или сви Македонски Словени. Од српских ка-
рата су најважније: „Етнографска мапа Срба и српских (југословенских) зе-
маља" од М. С. Милојевића,! која je изашла око 1873. г., етнографска 
карта од М. В. Веселиновића, која je штампана као додатак часописа 
С р п с т в о (бр. 9. од 1886. г.),

2
 Carte ethnographique de la presqu'ile des Bal-

kans, dressee d'apres les documents historiques et philologiques од J. Д p a r a-
шевића,

3
 изашла 1885. г., и напослетку етнографска карта од Милана.  

1 ВикторЂ ГригоровичЂ. ОчеркБ путешесгвјл по европеискоа Турцш Москва   1877- 
Григоровић je 1844. путовао по Св. Гори, био у Солуну, Битољу, Охриду, додирнуо Велес,  
Штип, Струмицу, Серез, па прешао у Бугарску. Путовао je ради изналажења старих повеља 
и записа, обилазио дакле старе цркве и манастире. Прво издање љегова дела изишло je 1848. г. 
у малом броју примерака, затим je 1877. г. изишло друго издаае, које сам имао у рукама. 
Све македонске Словене, на које je наишао, зове Бугарима и њихов језлк бугарским. Изгледа 
да су на Григоровића дело и карта П. Ј. Шафарика били од великог утицаја. Управо се може 
рећи да су, за Словене и за неке стране писце, Шафарик и Григоровић направили од македон- 
ског питања чисто бугарско питање. — Ј а с т р е б о в  je био дугогодишњи руски консул  
у Солуну и Призрену, пропутовао je већи део Македоније и штампао много одличне историјске 
и фолклористичке грађе о Старој Србији и Македонији, чија вредност није оспорена. Сматрао 
je македонске Словене за Србе: види на пр. Обвиаи н гЛсни турецкихт, СербовЂ. С.-Петербурп, 
1886. с. 498. Бугарски историчар Д р и н о в (БЉеколвко СЛОВЋ О6Ђ ЛЗШЉ дебрскихт> Славлш.. 
Спб. 1888) држи да je по примерима језика, које je Јастребов публиковао, дебарски говор 
бугарски, не српски. В. Ј а г и ћ  муу томе даје за право (Archiv f. slav. Phil. XIII, c. 135.). 
Списи македонца Драганова су раније поменути. Интересантно je мењао мњења познати 
пропагандиста бугарске идеје у Македонији „Србо-Хрват" (тако се потписује) С. В е р к о- 
в и ћ, који je на руском 1889. г. штампао Топографско-етнографическш очеркт> Македонш. 
С. Петербургг. с. 371. У њему с в е македонске Словене сматра за Бугаре, ма да je озбиљно 
познавао само солунски, серски и драмски крај. То су статистичке таблице, нема етнографске 
грађе. Дал>е каже да су окрузи у Србији: крушевачки, алексиначки, зајечарски и ћупријски 
насељени с малим изузетком чистим Бугарима (с. 44.). Међутим je y делима, која су раније 
у Београду изишла: Веда, Словена, Београд 1874. с. 545., а нарочито у делу: Народне песме 
македонски Бугара. Београд 1860. (види нарочито с. VI, IX и XIII) тврдио, да су македонски 
Словени „без сваке народне свести и самосталности", дал>е, да се дијалекти око Врања,  
Куманова и Дупнице (сада у Бугарској) „више приближују српском језику него ово јужно- 
-македонско наречје"; напослетку je y Македонији разликовао четири народности:   „сло- 
в е н с к у,   македонско-влашку или цинцарску, грчку и османлијску". Истина je скупљене 
песме назвао бугарским, али то овако објашњава: „Да су се ови македонски Бугари, којима  
ове песме принадлеже, од пре звали Словени, о томе имамо јасна доказатељства"... „Ho ja 
сам ове песме назвао бугарским, а не словенским због тога, јер данас кад би когод македон- 
ског Словенина запитао: шта си ти, сместа би му одговорио: ja сам Болгарин, а свој језик 
зове болгарским." Није потребно објашњавати смисао ових одговора. Тај и такав аутор  
се цитира у руској и бугарској књижевности као један од главних сведока за бугаризам ма- 
кедонских Словена. 

2 Милојевић je био најодушевл>енији пропагандиста српски у Македонији, коју  
je већим делој обишао и добро познавао. Људи ове врсте су одлични практични радници.  
Али његови радови и горња етнографска карта нису научно рађени (види ниже). 

3 М. Веселиновић   добро познаје номенклатуру (не топографију) Македоније.  
Он je у часопису „Српство" с разлогом исправљао номенклатуру Македоније, о којој су се 
сви наши писци до 1886. г. поглавито из стране литературе обавештавали; у „Српству" има 
добре фолклористичке грађе. 

4 Пуковник Ј. Д р а г а ш е в и ћ je за време берлинског конгреса био аташиран Ј. Р и- 
стићу као стручни референат за етнографију Македоније. О томе je y „Ратнику" за 1903. 
и 1904. штампао ингересантна саопштења и неколике етнографске и друге карте: „Успомене 
на берлински конгрес 1878. г". Овде je у већем размеру штампана иста карта, коју сам горе 

Ј. Андоновића.
1
 Српске етнографскекарте су остале непознате страним 

књижевностима, па и последње две, које би по језику мовле бити приступачне. 
— Бугари нису имали потребе да састављају етнографске карте, пошто им по-
менуте стране карте дају не само колико желе, већ често и сувише. Зато су Бу-
гари просто репродуковали стране карте уз своја дела о Македонији; па и у 
новије време, кад су дошли до својих етнографских карата, увек и стране пре-
штампавају, да би своје карте учинили вероватнијим. Њихове су карте не само 
познате у науци, већ им се и ресултати примају с тога, што су им раније стране 
карте спремиле земљиште. Бугарима je први пример дао Offeicoff (Шо-
пов), који je уз поменуто дело штампао Лежанову етнографску карту 1887. 
го

2
. Кичев je уз „Македонију" и своју етнографску карту Македоније штампао 

неколико од најважнијих старијих етнографских карата,
2
 а мало пре но што je 

његово дело изишло у Софији, штампао je у Петрограду П. Н. Миљуков 
Кнчовљеву к а р т у  и четири стране старије карте.  Картографско 
о д е љ е њ е бугарског војног  министарства  издавало je етнографске карте 

навео. Из ње и из осталих картографских прилога се јасно види, да нама на берлинском 
конгресу није оскудевало разумевање ствари, али je сва страна литература (нарочито Киперт) 
била против нас. Зна се да je поред политичких тежњи, нама супротних, и ово био врло важан 
моменат. Изгледало je да се не можемо позвати ни на какво несумњиво право. 

1 Carte ethnographique serbe, avec les limites meridionales de la Vieille Serbie et celles de 
la Serbie du Tsar Douchan. Ancienne edition des etudiants de P Universite de Beigrade, revue 
et corrigee par Milan J. Andonović, Professeur de Г Universite. Accompagnee d'un texte explicatif 
concernant la question de la Peninsule Balkanique et specialement la question et les pretensions 
des Serbes. Beigrade. Mita Staitch, libraire. 1903. У „Avis" проф. М. Андоновић додаје, да je 
„Pauteur de cette etude" Mr. Dr. V. V. Rachitch. 

Ниједна српска етнографска карта није детаљисана. Ова, Милојевићева и Веселинови-
ћева, боје целу Македонију српском бојом, и не издвајају несловенске народе, о којима се 
зна да их има у Македонији у главноме колико и македонских Словена. Само се на Драга-
шевићу види, да je знао неке од главнијих страних етнографских карата и да je читао и стране 
путнике, те je боље одредио границу између Срба и Арбанаса и наговестио несловенске 
оазе по Македонији. Због овога су српске етнографске карте лошије од бугарски, на којима 
су, као што ће се ниже видети, кадшто доста тачно издвојени несловенски народи; иначе 
су српске и бугарске етнографске карте по научној несолидности потпуно једнаке. 

2 La Macedoine, au point de vue etnographique, historique et philologique, par Offeicoff.  
Philippopoli. Imprimerie centrale 1887. Офејков je псевдоним; писац je дела Шопов, дугого- 
дишњи бугарски трговачки агент у Солуну. Дело je написано врло вешто, али ће зналци 
питања осетити нетачности. То je и после многих списа остало најбоље, заставничко дело 
бугарске пропаганде. Нема му парњака у пропагандској литератури осталих балканских 
народа. 

1 В. К*НЧОВЂ. Македониа, СБ 11 карти. Софил. 1900. Ова шовинистичка карта, која 
тенденциозно сву Македонију боји бугарском бојом, ипак има других особина по којима je 
боља од свих осталих балканских и страних карата. Основана je на детаљним статистичким 
подацима, које je Кнчов добио од бугарских попова, учитеља и општина у Македогогји и 
које je делмице и сам верификовао. Зато су на њој детаљније но и на једној другој карти обе- 
лежене границе између македонских Словена и других народа, затим несловенске оазе по 
Македонији. Али je и она, и у том погледу, далеко од тачности, као што ће се мало даље 
видети. 

2 ПЛТБ етнографическихв карп. Македонш, СЋ текстомЂ П. Н. Милгокова.  1900. г. 
С. П. Б. Садржи ове карте: од А. Boue, од Kiepert-a, издање Е. Stanford-a, карту српске велико- 
школске омладине од 1891. (претходница горе наведене карте проф. М. Андоновића) и карту 
В. Кнчова. У кратком тексту, на маргини, поређује карте међу собом, неке и критикује. Код 
А. Буеве карте рачуна словенске становнике: „к болгаромЋ, потому что сами себи називали 
бугаре". Код Киперта има примедба: „Ова карта има то значење, што су на основу ње утвр- 
ђене границе Бугарске по санстефаснком уговору." Помиње значајну улогу те карте на бер- 
линском конгресу. Оштро критикује Stanford-ову грчку карту и етнографску карту велико- 
школске омладине, последњу нарочито зато, што je и западне крајеве Бугарске означила 
српском бојом. Писац ниједном речи не осуђује бугарски шовинизам. Напрогав! 
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и таблице Македоније, које су излазиле засебно и у војничком листу.
1
 Напо-

слетку je D. М. В r а n с о f f уз дело о Македонији и њеном хршпћенском ста-
новништву издао и две етнографске карте Македоније.2 — Много мање су ми 
познате и приступачне грчке публикације. Од старијих je позната карта Р. М. 
С h а s s i о t i s-a

3
, a од новијих Dr. Cl. N i k o 1 a i d e s-a

4
, N. K a s a s a i и 

један мали спис с картом грчког Силогоса.б 

1 Cartes ethnographiques des vilayets de Salonique, Bitolja et Koossvo. 3 cartesp 4 feuilles; 
1 :250.000 Sophia 1901. Ha примерима који се куповином добијају, исечено je y наслову име 
писца и издавача. Име писца je дакле непознато, али су несумњиво ове карте знваично издање 
бугарског дојног министарства. Нису колорисане површине карте, већ су унесене тачке за  
места, и те су тачке обојене различним бојама, према народима. Види се да je карта израђена 
поглавито на основу статистичких таблица у Кичеву, или неких са овима сличних. 

2 D. М. Brancoff. La Macedoine et sa population chretienne. Avec deux cartes ethnographi- 
gues. Paris 1905. Поглавито статистичке таблице на 270 страна. У предговору су цитирани 
само они страни гшсци, који тврде да су Бугари у Македонији; то су само нека од дела и ка- 
рата, чија je вредност у овом чланку оцењена. Затим je обележио неистините границе Ма- 
кедоније. Све je то учињено толико партизански и тако површно, да ће зналци то примити 
с потребним неповерењем и испитивати. По овим статистичким таблицама Бугара има много 
и са северне стране Шарпланине, а Македонија je сва бугарска. И aico бугарски министар 
у Паризу Золотович признаје (Temps 1905, 18 Fevrier), да има у Македонији 150.000 Срба, 
овај непознати писац све то одриче. Уз то треба додати, да je име Бранков псевдоним, јер 
нити je познат Бугарин тога имена, који je путовао и проучавао Македонију, нити je познат 
бугарски писац тога имена, који би по својим ранијим студијама и радовима имао права да 
овако ауторитативно говори о етнографији Македоније. Овај спис je научно неупотребљив. 
И због тога изненађује, да лист La Macedoine (organe des revendications legales p o u r  
t o u s  l e s  Macedoniens) којиизлазиуПаризуподредакцијомGaulis-aиDoline-a, 
пре појаве објављује ово дело као особито значајно за македонску етнографију! 

3 Р. М. Chassiotis L'instruction publique chez les Grecs. Paris 1881. Већи део Македоније je 
грчки: изузете су околине Разлога и Џумаје на граници Бугарске, затим Прилепа, Дебра,  
Кичева и у неколико Тиквеша (етнографска карта). Основне црте ове карте задржане су и на 
знатно доцнијој Николаидесовој картиг. 

4 Dr. Cleanthes Nikolaides. Macedonien. Die geschichtliche Entwickelung der macedoni- 
schen Frage im Alterthum, im Mittelater und in der neueren Zeit. Berlin. Verlag von Johannes 
Rade, c. 267. 1899. године. Николаидесово дело, и нарочито карта (Völker-und Sprach 
karte von Macedlnien, entworten nach einer von Prof. Dr. H. K i p e r t, im Auftrage des Hern 
Zaphiropulos in Marseille, gezeichneten Karte der von Greichen bewohnten Länder. 1 :1000.000, 
1899) најбоље представлл данашње грчке погледе о македонском гштању. Област грчког  
језика допире од грчке границе и Егејског Мора па на Север до Неврокопа, Мелника, обухвата 
Струмицу, иде преко Демир Капије до под Прилеп, обухватајући Битољ и сву околину језера 
Преспе. Ова карта означава као грчке велике области, које сам пропутовао и знам да у њима 
нема Грка нити се разумева грчки језик. Али се Грци труде да то оправдају разлозима који 
су горе изнесени. Изненађује ме да се на овој карти налази Кипертово име, јер je он на 
својој поменутој карти сасвим друкчије представио северну границу грчкога народа. Рефери- 
шући ову карту (Petermanns Mitteil. XLVI 1900. Literaturbericht No 369) K. Hassert шппе: 
„In der Karte ist die Hereinziehung des Namens Heinrich Kiepert's gänzlich unangebracht."  

5 Nicolas Kasasis, recteur de l'Universite d'Athenes, President de la sosiete „l'Hellenismos." 
L'Hellenisme et la Macćdoine. Paris 1903. 

Грчки су солунски и битољски вилајет, а косовски вилајет je Стара Србија и етнографски 
припада Србима. На том земљишту стоји, изгледа, и грчка влада у ноти, коју je 1903. г. по-
водом закључака у Mürzsteg-у упутила великим силама. Она тражи да се утврде „les vraies 
frontieres de la Macedoine," a то ће бити кад се из Македоније изузме скопљански санџак; 
тада остаје права Македонија у којој су Грци у већини. 

6 
'// MaxsSovia vsxi ai [/STappufrfuaEii;. Y7T6JOT)U.<X TOÖSV A&yjvai? МакбгстхоО SuXXoixou. 

'AÖTrjwjsiv ix TOG TU7roYpa?etoi> П. E. SaxEXXapiou 1903. Уз ово дело има карта с политичком  
и црквеном поделом европске Турске и са статистичким таблицама. У последњима je најпре 
по вилајетима, затим по епархијама назначено грчко, бутарско и муслиманско становншптво 
у солунској и битаљској области. У Турке и Грке су урачунати сви, о којима грчки писци 
држе да су јелинизирани, и ако говоре друге језике (на пр. Јелинофони, Влахофони, Турко- 
фони, Бугарофони двојезични), а у Бугаре: шизматици (значи егзархиста) и унијати.  

Поменути аутори српских етнографских карата доказују да су Словени, 
који су населили Македонију, били српска племена; да су основне етнографске 
особине македонских Словена српске; да су историјске традиције само српске; 
народни језик македонских Словена je српски или српском близак, и они сви 
нарочито истичу, да се Срби могу много боље споразумевати с Македонцима, 
него Бугари из Бугарске. Даље они наглашавају, да je данашњи средње-маке-
донски говор скоро исто што и званични српски језик 17. века (из кога времена 
имамо највише повеља), и да смо се ми од почетка 19. века у неколико удаљили 
од македонског говора тиме, што смо узели за књижевни језик један дијалекат 
северозападне области српскога народа. Од 11.—19. века народ у Македонији 
се није звао Бугарином, осим што су га тако Турцио и други странци 
кашто називали. Име Бугарин се почело распростирати од 19. века поглавито 
утицајем бугарске пропаганде, стварањем бугарског езгархата и разноврсним 
утицајима необавештених или политички инспирисаних Руса. Зато има буга-
ризама у особинама македонских Словена и отуда многобројне бугарске при-
сталице у Македонији. — Поменути бугарски писци напротив тврде: да се Ма-
кедонски Словени зову Бугарима, да je то народно име и да су македонски Сло-
вени чисти Бугари; македонски говори су мало дијалекти бугарског језика.1 
Даље тврде, да имају већих историјских права на Македонију но Срби; Србији 
je неопходна потраба излаз на море, и, пошто je Аустро-Угарска окупирала 
чисто српске земље, Босну и Херцеговину, и спречила Србији излаз на Јад-
ранско Море, Срби су се окренули Југу, на Македонију.

2
 — Противно Србима 

и Бугарима, који своје претензије на Македонију подупиру горњим, поглавито 
етнографским и историјским разлозима. Грци истичу своја историјска права и 
знатну културу и културне утицаје, Грци су у Македонији „das leitende Kul-
turelement" Македонија je „ein Land mit griechischer Volks-und Staatssprache."

3 

Затим c правом тврде, да у Макеедонији има грчког становништва, али додају 
да се као Грци морају сматрати и бугарофони, србофони, туркофони, арбано-
фони и влахофони, који су византијском културом јелинизовани. Полазећи с 
тога гледшита, раније су узимали да су њихове све земље јужно од Балкана и 
Шарпланине. Међутим новији писци као што je y примедбама саопштено, при-
знају да су у северном знатном делу средње Македоније компактне словенске 
масе, и претендују на ону област која je означена у Николаидесовој (Кипер-
товој) карти.

2
 

Моје гледиште према овим етнографским картама и разлозима помену-
тих српских, бугарских и грчких писаца довољно je обележено на предњим 
странама. 

Статистички подаци 

Као што су етнографске карте израђене на погрешној основи, и статис-
тичке таблице су у основи и у детаљима погрешне, Балкански и многи од стра-
них аутора статистичких таблица ,полазећи од горе изложених нетачних про- 

1 Књижевни бугарски језик се знатно разликује од средње-македонских и северно-ма- 
ксдонских говора. 

2 Упућујем на с. 36. где се види, да су све главније српске етнографске карте старије од 
окупације Босне и Херцеговине. Тачно би било да бугарски писци кажу: да су од поменуте  
окупације Срби још више упућени на Македонију. 

3 Цитирано дело од Николаидеса, с. 129. и 130. 
4 „Грчке мисли о етнографији Балканског Полуострва" у Отаџбини за 1890 г. с. 68. 

и i ложио јеиСт. Новаковић, према делима и 3 карте, које су махом старије од горњих. 
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матрања, рачунају све македонске Словене у Србе или Бугаре. Држим да je 
довољно убедљиво доказано, дајеапсолутно немогућно у народ -
н о ј  м а с и  м а к е д о н с к и х  С л о в е н а  и з д в о ј и т и  е т н и ч к е  
Србе и е т н и ч к е  Бугаре, а према томе je даље сасвим неистинито ура-
чунавати све македонске Словене у Бугаре или у Србе. Било би могућно само 
издвојити присталице бугарске, српске и грчке партије међу македонским 
Словенима, дакле такве нристалице народности, које су пропагандом или 
другим утицајем формиране. То je незнатан део македонског словенског ста-
новништва, које у маси није пропагандама афицирано. Ово не би било научно, 
етнографско издвајање Срба, Бугара и Грка, већ партијско. При таквом изд-
вајању би у једној истој македонској породици било чланова, који су присталице 
српске, бугарске и грчке народности. Како су даље ти односи колебљиви и како 
се често дешавало да поједине породице, делови села и цело село, пређу из 
српске у бугарску партију и обрнуто, онда се види, да се и поменутом методом 
партијског издавања не може поуздано фиксирати ни онај, незнатнији део сло-
венског становништва, који je под енергичним утицајем разних пропаганда. — 
Првом заблудом су заведени Кнчов,  Бранков, Верковић, Мило -
јевић, Гопчевић и др., који су све македонске Словене урачунали у Бу-
гаре, не признавајући ни једног Србина, или у Србе, не признавајући ниједног 
Бугарина. Имплицитно и непосредно су се служили другом, ипак донекле 
оправданом методом, они писци, који су мислили да из боја грчких, бугарских 
и српских школа могу извести приближне бројне односе између македонских 
народности. Али je међу објективним испитивачима, који не припадају балкан-
ским народностима, у најновије време превладало мњење, да у Македонији не 
треба издвајати Србе и Бугаре, пошто научно није решено, да ли су македон-
ски Словени Срби или Бугари. Они словенско становништво означавају име-
ном македонских Словена или Србо-Бугара. Тако су поступали: руски консул 
Ростковски, затим Dr. К. P e u c k e r  и Dr. К. G е г s i n. Последња 
два етнографа се слажу с мојим гледиштем, које je y овај расправи прециз-
није обележено. — Али поред горњих, у статистичким таблицама македонског 
становништва има и других заблуда и погрешака. 

Досадашње статистичке таблице су рађене на основу тројаких извора: по 
званичним подацима, по епархијским списковима и по приватним обавеште-
њима преко општина, учитеља, свештеника и других пропагандиста. Само 
први подаци дају број душа, из друга два извора се може сазнати једино број 
домова. Пребројавање у правом смислу, као у европским државама, није у 
Турској никад билоД 

Турски званични подаци су н у ф у з-т е ф т е р и, за тим бројеви, који се 
саошптавају у вилајетским календарима или Салнаме и добијају се из ну-
фуз-тефтера. Нуфуз-тефтери су статистичке књиге, у којима треба да се забе-
лежи свако рођење и сваки смртни случај, и то раде нарочити чиновници, који 
се зову н у ф у з-м е ј м у р и. Податке добијају од сеоских кметова свештеника 
и хоџа. У нуфуз-тефтерима се становници записују само по вери. У Мухаме-
данце се дакле рачунају Турци, Арбанаси помухамедањени македонски Слове-
ни, Грци и Власи. YpyM-милет су све присталице грчке патријаршије, дакле не 
само Грци, већ и они македонски Словени, који њене присталице, затим Власи, 
православни Арбанаси, па и око 4000 православних Турака, који живе између 

1 То je покушано у најновије време, али на погрешној основи, и изгледа да je обустав-
љено. La Macedoine No 11 од 1905. г. Paris, дала je у главном добру критшсу те турске 
основе (на којој je пребројавање било започето), али поглавито с бугарског гледишта. 

Драме и Сереза. Бугар-милет су прирталице бугарске егзархије. Који народ 
нема своје националне цркве, томе не може име ући ни у нуфуз-тефтере ни у 
Салнаме. Само зато Србе не помињу ове званичне статистике.

1
 

Безбројне су погрешке турске статистике. Главни јој je задатак да утврди 
број мушког становништва, јер властима Мухамеданци требају због војне 
обавезе, а Хришћани због војног данка. О женскињу она само узгред води ра-
чуна, и број женскиња je скоро произвољан, неусмњиво много мањи но што je 
у ствари. -— Мањи je и број мушкиња.

2
 Ошнтине плаћају војни данак према 

броју мушких глава, зато се сваки хришћански кмет труди, да турска статистика 
сазна што мањи број мушких глава. Нуфуз-мејмури, који имају контролу над 
тим послом, лени су и несавесни, и осим тога они неки пут за бакшиш пристају 
на минимални број мушких глава. — По нуфуз-тефтерима и Салнаме у 
варошима je увек мањи број становништва, нарочито хршпћанског станов-
ништва, но што je y ствари. Тромо и лепо чиновништво не може да држи еви-
денцију над сељакањем становништва. Међутим непрекидно притиче сеоско, 
нарочито словенско становништво у вароши, због веће безбедности и много-
стручнијих лукративнијих начина зараде. Такве сељаке нуфуз-тефтери и Сал-
наме махом непрестано рачунају да живе у селу, где су рођени. 

Има двојаких епархијских спискова, патријаршијских и егзархијских, и 
њима je обухваћено разно хришћанско становништво. У њима je број домова 
у толико нетачан, што свештеници имају тежњу да кажу мањи број домова. 
Узроке, због којих они то раде, саотптио je Р о с т к о в с к и, који се у својој 
статистици и епархијским списковима служио, и тврди, да су бугарски, ег-
зархијски спискови тачнији од грчких, патријаршијских.

3
 Разуме се да су то 

чисто верски, не национални спискови. Грчки спискови не одвајају праве Грке 
од осталих присталица патријаршије, и зато нема никаквог начина, да се из 
њих изнађе број патријаршијских Словена, који je несумњиво врло велики. А 
пошто бугарски егзархијски спискови годе рачуна само о домовима својих 
присталица, то онда нема никаквог званичног начина, да се сазна број патри-
јаршијских Словена. Све процене о броју тих Словена оснивају се на приват-
ним обавештењима, врло често из несигурних извора, као што ће се ниже ви-
дети. Кад се уз поменуте погрешке дода и ова немогућност, онда je сасвим 
јасно, да je не само непознат број патријаршијских Словена, већ није ни приб-
лижно тачно познат ни број македонских Словена у опште. 

Остају још приватна обавештења, преко општина, учитеља, свештеника и 
и других пропагандиста, која су нарочито употребљена у многобројним бу-
гарским статистикама. Али у земљи, која je до непојамних размера пропаган-
дама узбуркана, где пропагандисти воде статистику и дају статистичке по-
датке, није могућно веровати никаквом броју, који долази из тих извора. Ти 
одушевљени људи сматрају колорисање и фалсификовање статистичке подата-
ка за велико национално дело, и изричито се труде да необавештеним стран-
цима сервирају такве лажне податке. У неким местима постоје готове ризнице 
разних података. У последње време су у томе најбоље Бугари успевали, зато 
што су били највреднији и што су необично енергичним радом задобили ве-
лики број присталица и македонском питању спољно дали бугарско обележје. 
Тиме су њихови подаци добили изглед вероватноће. 

1 Јевреји се зову у нуфуз-тефтерима и Салнаме: јаудије. 
2 Поред свих наведених злоупотреба, тај број ипак није сасвим погрешан, јер се ниједан 

Македонац не може ни по Турској кретати без свога нуфуза, а без њега не би могао да добије 
ни право на женидбу. 

3 Распредкгеше жителеИ солунскаго вшшетавЋ году 1899. с. 4. 
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По овој процени статистичких извора и података je: 1) да број македон-
ског становништва у опште, а специјално македонских Словена, није до сада 
ни дриближно тачно одређен; 2) да није могућно међу македонским Слове-
нима издвајати Србе и Бугаре, а сасвим je неистинито све македонске Словене 
урачунати у Бугаре или у Србе. 

Остаје да испитамо, да ли je могућно поуздано одвојити Словене од не-
словена, Грка, Турака, Арбанаса, Влаха, и других .Међу њима су велике раз-
лике, које спољно и на први поглед падају у очи, а и данашњи статистички 
извори дају за то одвајање, ослонаца тако да га je могућно у великим цртама 
извршити. Број Мухамеданаца дају и званична статистика и досадашњи ста-
тистички списи, али се због поменутих узрока не могу поуздано одвојити 
Турци и Арбанаси, затим Помаци и Арнауташи (помухамедањени Словени) 
од правих Османлија и Арбанаса. Даље се ни по каквим данашњим статис-
тичким изворима не могу поуздано одвојити патријаршијски Словени од Грка, 
и ако су то скроз различни народи: нема, као што je речено, никаквих званичних 
података. Још би теже било, служећи се поменутим статистичким изворима, 
одвојити православне Арбанасе, у неколико и Влахе, од правих Грка; за Влахе 
je истина дао G. W е i g а n d релативно поуздане податке. Али, и кад се апст-
рахује од тешкоћа којима je корен у статистичким изворима, у свима би пос-
ледњим случајевима и статистичар — етнограф, који би на лицу места преду-
зео пребројавање становништва, нашпао на ове тешкоће.  

Има села патријаршијских Словена, који су у прелазу од македонских Сло-
вена Грцима. Најближи je или најважнији je или најмање авансиран овај слу-
чај. У селу Постолу (код старе Пеле), на северном ободу солунске Кампање, 
живе патријаршијски Словени грчке партије, и мушкиње зна нешто мало грчки, 
док у кући међу собом говоре македонски словенски језик; имају свештеника и 
учитеља, који су били (1901. год.) јелинизовани Словени. После не дугог раз-
говора они су се мени понудили да сви пређу, и свештеник и учитељ, у српску 
партију. У истом су прелазном стадиуму македонски Словени Горњег Куфа-
лова, где je била г рчка школа, док je у Доњем Куфалову, у ствари у истом на-
роду, бугарска школа. Једни су грчке, други бугарске партије, али су после 
свршене основне школе давали понеки своју децу у српску гимназију у Солуну. 
Има села, на пр. Граматик, Катраница и друга, у којима живе патријаршски 
Словени, грчке партије, али све одрасло мушкиње зна добро грчки, док жене 
и деца или не знају грчки или знају само по неку реч. Којој би народности при 
пребројавању становништва требало прибројати овакве, у неколико или у пола 
јелинизоване македонске Словене? 

Има извесних незгодних случајева, у којима je тешко одвојити Грке од 
Влаха, или ове последње од македонских Словена. До најновијег времена су 
македонски Власи били под потпуним утицајем грцизма, и у масама су јели-
низирани, нарочито по варошима; овде их доста има који су свој језик сасвим 
заборавили, и одушевљене су присталице јелинизма. О таквима не може бити 
сумње да су Грци. Али су се до најновијег времена, када je почела румунска 
пропаганда, готово сви Власи Македоније налазили у мање или више аванси-
раном прелазном стању ка грцизму, неки и ка словенству. Имали су грчке 
школе и свештенике, и сви су више мање говорили грчки, готово сви и словен-
ски. Мени су познати Аромуни, који су у неким варошима били не само при-
сталице српске или бугарске партије, већ су се рачунали као први људи тих пар-
тија. Пре неколико година je почео нов покрет међу Аромунима Македоније, 
које je пренет из Румуније. Многа села, полујелинизирана, вратила су се 
аромунству, затим су из страха од грчких чета нека опет прилазила јелинизму. 

А и у будуће ће зависити од већег притиска грчког или румунског, и од користи 
до које долазе да ли ће бити Грци или Румуни. Такав je исти случај и с онима, 
који су у пола словенизирани. Којој би народности такве људе и таква села 
требало прибројати ?. 

Овим je обележена вредност досадашњих статистичких таблица, те није 
потребно посебице их разматрати, ма да сам и на лицу места предузимао про-
бе тачности за оне од њих, које су детаљно рађене. И по тим пробама сам се 
уверио, да су и боље бугарске статистике, као што je Кнчовљева, смањивале 
број Грка и Турака, док су грчке (то се и на црви поглед и без проба види) зна-
тно смањиле број македонских Словена. Све поменуте заблуде и добре стране 
статистичких таблица најбоље ће се видети из овог упоредног прегледа. В. 
приложене статистичке таблице о македонском становништву). 



УПУСТВА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПОРЕКЛА 
И ПСИХИЧКИХ ОСОБИНА  

Прошло je 15 година како су започета ова испитивања. Проучени су многи 
крајеви наших земаља и знатан део тих радова штамдан je у осам књига „На-
сеља српских земаља", које издаје Академија Наука; на крају ових Упустава 
je додана садржина тих књига. Али осим тога има доста грађе и радова, који 
су спремни или се спремају за штампу за идуће књиге Насеља. Ипак још није 
испитан већи део насеља нашега народа; после сциска поменутих штампаних 
радова, долази на крају Упустава други списак из ког се види, која су насеља 
још неиспитана. 

Држећи се ових Упустава треба најпре детаљно исцитати једно село неке 
области, па затим друга околна. Који се ограничи на 1 или 2—3 села, он ће 
послати појединачне описе. Али ако неки испитивач проучи више насеља, целу 
област, која je целина, онда треба грађу у овоме смислу обрадити.  

Издвојити општи део од посебног. У први унети оцште резултате о свих 
осам главних питања, дакле о положају и тину села, о кући, зградама, поја-
тама или становима, о именима села и др. топографским именима, о пореклу 
становништва и постанку села, о психичким народним особинама и о зани-
мању становништва. Ред наслова или главних питања може се у расправи про-
менити; могу се, према областима, и два одељка у један саставити. Подаци и 
резултати о већини главних питања су различни у свакој области и зато их 
треба детаљно изложити; међутим су резултати о прва три глвна питања, о 
положају села, о типу села и о кући са зградама често у главном исти и врло 
пространим областима. Зато je потребно да испитивач набави онај рад или оне 
радове из „Насеља српских земаља" који се тичу суседних области и да их 
проучи; ти се радови могу набавити преко Академије Наука, Београд: испи-
тивач треба да се обрати дописном картом и да затражи једну свеску „Насеља" 
од писара Академије Наука. Тада ће испитивачи моћи да за поменута три одељ-
ка упуте на већ штампане радове, напоменувши да су положај и тип села, кућа 
и зграда, слични као тамо, али имају најпажљивије да утврде разлике између 
положаја и типа села куће и зграда своје области и већ испитаних суседних об-
ласти. 

Најшавнији део ових проучавања je порекло становништва и у вези с тиме 
његове психичке особине. Треба ићи од куће до куће и сазнати порекло сваке 
породице; код важнијих или јако разгранатих породица треба детаљно испи-
тати историју или ранији живот те породице. Ко може треба да изради скицу 
села са свим кућама, а крстићима, тачкама, нуним или празним квадратићима 
и другим знацима моћи ће обележити да ли je породица стариначка или 
досељеничка и из које области; на тим картицама ваља унети тачно обележене 
крајеве села и што више топографских имена за брда, потоке и реке. Ма како 
груба била ова скица, она може бити од велике користи, нарочито због тога 
што ће се у Географском Заводу прерадити и том приликом тражити обавеш-
тења од испитивача (ако буде потребно). Још je веће вредности карта целога 

18 



274 САБРАНА ДЕЛА ЈОВАНА ЦВИЈГИЉА 

 

краја са свима селима која je испитивач проучио; у њу треба да уђу сва села 
са кућама, и да се означи сличним начином као горе, порекло сваке куће, даље 
иста топографска имена. Ако ко изради овакву карту великог размера, онда 
махом неће бити потребно да ради карте појединих села. 

За неке крајеве има разноврсних дисаних споменика о досељавању ста-
новништва: историјских извора, читуља, ошптинских дневника, урбара итд. 
Ово изричито вреди за Далманију с Боком, Хрватску са Славонијом и Сремом, 
Банат, Бачку и Барању. Нарочито би требало да тамошњи испитивачи проуче 
и овакве изворе. Али je и за њих врло важан онај горњи непосредни начин ис-
питивања о пореклу становништва, од куће до куће. 

Сваки испитивач треба по могућности да сам фотографише или нађе не-
кога који фотографише и да сними карактеристичније предмете своје области; 
положај и тип села, карактеристичне зграде и куће, карактеристичне људске 
типове и т.д. Али je поред тога потребно да сваки да неколико пресека куће и 
зграда, на којима ће се видети унутрашњи распоред и међусобни положај по-
јединих делова. 

Добро je да сваки испитивач најпре пошље Географском Заводу у Бео-
граду на углед једно или два испитана села и да изложи план свога рада, на-
гласивши питања која су за његов крај нарочито интересантна. Такав испити-
вач може добити новчану помоћ за испитивање, и добро je да он сам у писму 
означи најмању помоћ, која му je потребан. Сваки примљени рад ће се хоно-
рисати. Потдуно и стварно израђени послови, с много података, биће штам-
пани у издањима Академије Наука, и ови ће тада према утврђеним нормама 
бити хонорисани. 

За сва обавештења треба се обратити Географском Заводу Универзитета, 
Београд. 

Др. Ј. Цвијић 

I. Положај села.  

Треба најпре казати, у којој je жупи или области (нпр. Шумадија, Мачва, 
Висок), округу, срезу и одштини

1
 село, о којем се извештава, па за тим редом 

одговарати на ова питања. 

Шта се разуме под појмом село и шта се рачуна у то село?  

а. 1. Где je село: да ли у равници, поред реке, или je на странама речне до- 
лине (присојној или осојној), или je на брду, коси или планини? 

Да нису куће сеоске на више брда или коса, и како се зову та брда или косе? 

2. Ако je село поред реке, плави ли га она и када (сваке године или после 
неколико година)? 

Да није село на месту, где бујан, виловити поток излази из планине? Јесу 
ли куће на наносу тога потока? Засипа ли их он и сада? Да ли се због тога по-
мера село или поједини крајеви села? 

3. Има ли много извора (врела) у селу и око села и јесу ли јаки? Пије ли 
се у селу изворска вода и са којих извора (поименце)? Да ли би могло бити  
села на том месту, да није извора? 

Има ли бунара (ђермова) у селу? Пије ли се у селу речна вода?
2 
Проматрач 

ваља да обради пажњу на то, да нису групе сеоских кућа при-купљене око 
извора. 

4. Имаде ли у атару сеоских топлих, сланих, киселих, гвожђевитих и т.д 
извора? Употребљава ли за што народ њихову воду? Долазе ли на њих се- 
љаци из околних крајева и да ли има село од тога какве користи? 

5. Je ли у селу хладније него у околним селима? Или je село заклоњено и 
блаже климе? — Кад пада снег? Колико може бити дебео? Докле се одржи? 

Који ветрови дувају у селу (кога су правца) како се зову, који доносе кишу, 
који су најјачи, који најхладнији? 

б. 1. Има ли село земље за обрађивање? Je ли у селу, груписана око кућа, 
или je око села? Ако je даље од села, на којим je местима и колико су она уда- 
љена од села? Како се зову места, на којима су највише њиве, и шта се на њима 
сеје ? 

2. Има ли село пашњака (испаша)? На којим су местима и колико су да- 
леко од села? 

3. Има ли шума (гора) око села? Како се зову? Колико су далеко од села? 
Je cy ли четинарске (бор, јела и т.д.) или од лиснатог дрвећа? Осим обичне 
употребе има ли село од њих какве веће користи (грађа за извоз, паљење угља, 
стругаре; руј, бухарица и друго биље)? 

1 За Босну и Херцеговину (Б. и, X.): окружју, котару, џемату или махали. За Стару Србију 
и Македонију (Ст. С. и М.): вилајету, санџаку, кази и јафти. 

2 Б. i X.: Има ли чатрња, бистијерни или густијерни и каква je вода у њима? 

18« 
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4. Имају ли сељаци и каквих заједничких шума, испаша или њива, и како 
зову ту заједничку земљу? (Комунице, и мере или мераје). Да ли je близу села 
или je где год даље, у планини? Како je та земља постала заједничка? 

5. Јесу ли исте раније и данашње међе сеоске ? 

6. Какве je родности ораћа земља и какве су паше ? Колико треба ораће 
земље и стоке једној цородици (не задрузи) сеоској, да би, према месним при- 
ликама, могла осредње или умерено живети?

1
 

II. Тип села 

Имамо села двојаког типа: а) разбијеног и б) збијеноп 

а. Разбијеног су типа она села, која су подељена на крајеве или мале или 
џемате, који су један од другог удаљени, а куће у дојединим крајевима могу 
бити или раздалеко или у близу. 

Ако je село оваквог типа, код њега ваља најпре рећи: 

Како се зову поједини крајеви (мале, џемати) села и колико су један од 
другог удаљени? Да ли су растављени потоком или реком? Да ли су у њима 
куће раздалеко или збијене? 

б. Збијеног су типа села, у којима су куће у густо или збијене, па делило 
се село на крајеве или не. — Ту ваља најпре одговорити: 

1. Има ли у селу крајева (мала, џемата) и како се зову? Јесу ли крајеви 
сасвим један уз други или међу њима има неког размака и одређених граница? 
Колико je растојање између крајева и чиме су растављени? 

2. Јесу ли куће у оваквим селима без реда растурене или су тако поређане, 
да село има улице или шорове ? Je ли само једна главна улица у селу (обично 
поред друма) или две, које се секу у облику крста, или ако их je више, како 
стоје једна према другој ? 

в. 1. Да нису куће једних крајева у истом селу на близу (збијене) а других 
раздалеко ? 

Ако су куће у селу у опште раздалеко, јесу ли бар збијене и у шор поређане 
поред друма, где су механе, дућани, ковачнице, школа и црква? Од кад су се 
ту почеле куће збијати? 

У неким селима се могу издвојити групе од по неколико кућа, које су са-
свим у близу, много ближе једна другој него што су остале куће у селу. 
Може се цео крај (мала, џемат) састојати из таких мањих група. У таком 
случају треба видети, да те јаче збијене куће не носе заједничко презиме или 
у опште да нема свака од тих група своје име, а све их ваља набројати. 

У свима случајевима, било да je село збијеног или разбијеног типа, врло 
je потребно измерити одстојање бар између неколико суседних кућа у селу од-
носно у појединим крајевима села. То се најбоље може учинити корацима, а 
а може се одредити и временом (четврт сахата, пола сахата и т.д.). 

2. Има ли уза село заселак и како се зове? По чему се разликује тај за-
селак од краја у селу? Да ли се и заселак дели на крајеве и који су? 

1 Б. и X., Сг. С. и М.: Јели село и данас читлук? Јесу ли сви сељаци кмети или има и 
својих газда? Ако су кмети, у каквом односу стоје према господарима земље (т. ј. шта дају 
али од жита, сена, поврћа, стоке итд.) ? Има ли сељака, који поред своје земље држе под 
закуп (кесим) и агинску земљу? Како се зову ти сељаци (присијачи и друкчије) и шта плаћају 
аги или бегу? 

 

3. Има ли појединих породица, које су се сасвим одселиле из села на своја 
имања подаље од села и тамо живе ? Да ли има какво нарочито име за такве 
делове села (нпр. раселице)? 

4. Да ли становници једног краја (или засеока или у опште једног издво- 
јеног сеоског дела) имају једно презиме и које? Или имају више презимена и 
која? 

5. Колико има свега кућа у селу а колико у појединим његовим деловима 
(засеоцима, крајевима, групама и т.д.)? 

6. Je ли било задруга у појединим крајевима села и има ли их још? Од ко- 
лико су душа веће задруге. 

Пошто се све ово изложи, ваља увек казати и зашто je распоред кућа у 
селу такав, нпр. да није томе узрок земљиште? Или да нису куће у близу услед 
груписаности а раштркане услед растурености имања појединих сељака? Или 
да није томе узрок деоба задруга? итд.. Напослетку треба распитати: 

7. Какав je раније био тип села и како се мењао од почетка до данас, и 
зашто ? 

III. Кућа, двор и окућница. 

Под двором се разуме кућа и све зграде, које су око ње, а ограђене су за-
једничком оградом (леткама, тарабом, плотом, пармацима, врљикама), или, 
ако нема ограде, припадају једној породици (односно задрузи). Окућницу или 
поткућницу чине градина (врт) или башта, воћњак и забран (брањевина, за-
бел, raj). У селима збијенога типа нема окућнице, често ни двора; код њих ваља 
одговорити само на она од следећих питања, која их се могу тицати. 

1. Je ли двор ограђен или није.? 

2. Je ли у двору само једна кућа или постоји и гостинска кућа или конак 
или башкалук? 

Je и кућа на сред двора или на искрајку ? 

Од чега се граде сеоске куће (брвнаре, плетаре или од шепера, од ћерпича, 
од набоја, зидане)? Како се у току времена мењала кућна грађа? 

Како се зову поједини делови куће и чему служе? 

Има ли каквих прилепака или додатака уз куће? Имају ли куће диванану 
или доксат? 

Какви су кровови: високи или сниски? 

Јесу ли једна или двоја врата на кући? Ако су двоја, како стоје једна према 
другима и чему служе? 

Каквог су кроја димњаци (оџаци) и баџе? Имаде ли шара на димњацима 
и какве су? Имају ли различне врсте димњака нарочита имена? 

Има ли прозора? Какви су и од чега су, нпр. од стакла, хартије, трбушине 
и т.д.? 

Од чега je цод (патос) кућни ? 

Да ли имаде кућа, где под истим кровом живе и људи и сттока? Да ли у 
у истој просторији или одвојено? 

3. Каквих зграда има око куће и чему служе (вајат, или клет, млекар или 
земник, или изба, хамбар или кош, чардак, качара, кошара, хар, плевња, трло 
или тор или заметина, сушница или иушница, ошафана или мишана и т.д.)? — 
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Осим ових зграда има ли још чега на двору (хлебна пећ, салаш, наслон, ко-
чина, кокошар, свињац, дрвљаник и т.д.)? Какав je распоред тих зграда у 
двору? 

4. Има ли око куће окућница, и из чега се састоји ? 

5. Служе ли плевње (или кошаре) само за смештање сламе, шаше и сена 
или се у њима и стока држи? 

Јесу ли плевње
1
) (или кошаре) у двору или су изван села? Ако je последњи 

случај, бави ли се који члан породице дуже код њих и шта тамо ради? 

IV. Појате или станови 

(станарице, стајнице, станине, салаши, бачије), колибе, пивнице и друге зграде 

у планини и у пољу. 

1. Имају ли сељаци своје станове (појате) ? На коме су месту и колико je 
оно удаљено од села? 

Имаде ли стан (појату) свака сеоска кућа? Имаде ли сељака или сеоских 
кућа, које имају два или више станова? Колико станова има цело село? Ко-
лико су суседни станови раздалеко? 

Помештају ли се станови и зашто ? 

Од чега се граде станови и шта има у њима и око њих (торови, трла, спра-
ве за бућкање и т.д.) ? Да ли je y стану преграђен који део и чему служи (нпр. 
млекар)? 

Ко се од чланова породице бави код станова, колико времена и шта тамо 
ради? 

Ако село нема станова, онда зашто ? 

По негде зграде, које врше улогу станова (појата), називају колибама. У 
том случају треба за колибу казати све оно, што се пита за станове. 

2. Да ли je земља на којој су станови или на којој сељаци лети напасају 
стоку, њихова својина или je држе под закуп? Ако je њихова својина, да ли je 
од старине и како им je припала? 

Да ли једни исти сељаци (исте нородице и задруге) из села истерују стоку 
редовно на исте пашњаке ? Ако сељаци немају својих пашњака, куда онда гоне 
стоку преко лета? 

3. Има ли у околини црновуначких појта и на којим местима ? Колико има 
Црновунаца (Ашана, Карагуна, Куцовлаха, Грка, Аромуна) и колика су им 
стада? Праве ли качкаваљ или продају млеко другима? Коме продају своје 
производе (сир, масло, вуну, овце)? Колико се времена задржавају на тим ме- 
стима? Долазе ли одавно на места, на којима су сада? Куда слазе преко зиме? 

Ваља или цосетити или распитивањем сазнати за сва места, на којима има 
Црновунаца или их je било. 

Долазе ли сељаци из околних села или из даљине на „планину" тога села и 
имају ли на њој своје дојате? 

4. Имају ли сељаци каквих зграда (колиба, салаша, и т.д.) у пољу на има- 
њу: на њивама, ливадама и т.д. ? Од чега се граде, на што служе, колико вре- 
мена и ко проводи у њима? 

1 Б. и X.: кланице. 

 

5. Имаде ли кућара или кућера (чобанских колиба); на ком су месту и 
чему служе? 

6. Има ли село пивнице (или земнике) ? Јесу ли пивнице у виноградима или 
изван њих? Како зову групе од пивница (пољане у Жупи)? Има ли уз пивнице 
кућица грејалица? Кад се и колико сељаци баве у пивницама? 

V. Приче и тумачења о именима села.  

1. Има ли прича, којима се тумачи име села и његових крајева (мала, џе- 
мата) и заселака? 

2. Да село или крајеви села немају име по брду, коси или у опште по ме- 
сту, на којем су? — Да немају име по занимању (садашњем или пређашњем) 
већине становника? — Да се не зову по имену места или области оних који су 
их засновали, или да не носе њихово заједничко презиме или надимак? 

3. Да ли се село (или крај) звало кад год друкчије и како се звало, и да ли 
се зна, кад je то име иромењено и зашто? 

Напомена. — Треба забележити имена свих места у селу, нарочито необична 
и туђа, а тако исто и народне термине за поједине географске предмете (облик 
брда, планине, различне облике долина и т.д.). 

VI. Оснивање села, ранија насеља и њихови трагови  

а. Порекло становништва и постанак села. 

1. Шта причају стари, поуздани људи о оснивању села и о пореклу свом 
и осталих сељака? Има ли у селу староседелачких породица или старжаца, 
који су то од вајкада? Или су то можда само најстарији досељеници, који су 
заборавили област и места одакле су се доселили? Je ли се одржао помен о 
иородицама, које су пре тих најстаријих биле овде или су бар истовремено 
с њима живеле овде, а сад их више нема? Како су се звале и како их je нестало 
(изумрле, одселиле се) ? Јесу ли најстарије породице имале увек данашња пре- 
зимена или су их мењале? Koje породице припадају таквим најстаријим до- 
сељеницима, који знају област и села, из којих су дошли. Има села која су тек 
овакви досељеници и основали; колико je било породица, које су се доселиле, 
одакле су се доселиле, кад и зашто ? Јесу ли морале шуму крчити и у крчеви- 
нама се насељавати? Да нису ритове исушивали и ту се настањивали? Да није 
на месту насељавања већ било трагова од каквог старог насеља? Колико у 
селу има породица или домова од старинаца а колико од старијих досељеника? 
Јесу ли се женили међу собом или из околних села и из даљине ? Koje cy поро- 
дице најплодније и најдурашније, од којих има највише, а од којих најмање 
домова? Како то народ објашњава? 

2. Како je доцније расло село: или само прираштајем (умножавањем) ста- 
новништва или и младим досељавањем ? 

Ако je доцније било досељавања, које су се то породице доселиле, одакле и 
зашто ? Да их није више домова у један пут дошло или су се досељавале по-
једине породице? 

Да се нису појединци настањивали у селу као аргати, слуге (најамници), 
занатлије, доводци, уљези и т.д. ? 

Да ли распоред кућа у селу стоји у каквој вези са старином и пореклом 
становништва ? Може ли се нпр. запазити да најстарије куће, које су основале 
село, заузимају поглавито средину села, а новије и оне, које су се доцније до- 
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селиле, да су поглавито на окрајцима села? Јесу ли груписане по времену кад 
су дошле или по крајевима одакле су досељене ? 

3. Има ли цело село исту славу или преславу (заветину и т.д.) и коју? 
Шта славе и преслављују старинци а шта досељеници из разних крајева? 

Да ли се разликују старинци од досељеника, затим да ли се разликују досеље-
ници из различних области по језику, ношњи и обичајима? Има ли каквих знат-
них разлика у томе између становника тога села и околних села ? Има ли как-
квих знакова, по којима се разликују старинци од досељеника и ови даље међу 
собом (по расту и развијености, по боји коже, очију, косе, великих бркова и 
брадати или ћосави, по облику носа, јаке вилице, несразмерно јако развијени 
горњи и доњи делови тела; како су развијени кукови и прса код жена; женска 
лепота, телесне мане, болесни или здрави). 

По досадашњим питањима види се, шта je потребно сазнати о постанку 
сваког села. Али ради олакшице приликом испитивања, следећим питањима 
обраћамо пажњу на засебне начине, по којима су нека села постајала. 

4. Да није село постало из читлука или чифлука ? Кад и како ? 

5. Да није село постало од другог, старијег и великог села у близини ? — 
Услед чега су се одселили становници из тог већег села и населили у новом 
селу? 

Да нису били далеко станови (појате), трла, колибе или њиве, па су се због 
тога одвојили од старог села (матице села) и засновали ново ? Je ли онда ново 
село на месту, где су били станови или колибе матице т.ј. тог старог села? — 
Или je услед пренасељености старог села (матице) било мало дотребнога про-
стора? У таком случају, зашто су сељаци изабрали данашње место за ново 
село ? — Или je услед неких других узрока одсељавањем постало ново село од 
матице. 

6. Ако се зна, да je једно село постало од другог (ма на који начин) или ако 
у близини има село с истим главним именом, колико су она удаљена једно од 
другог? 

7. Да није село постало услед тога, што се изделила која задруга и одељени 
задругар подигао кућу на имању далеко од села, па на том месту временом по- 
стало село (или какво мало насеље) ? — Како село мисли о том првом исеље- 
нику, који je подигао кућу далеко од села ? Зашто je он то урадио ? 

8. Да није село постало од опалих, старих рударских насеља? 

9. Да није село постало од манастирских насеља (прњавора) ? Кад и како 
се то збило? 

б. Помештање и расељавање села; сасељавање и сашоравање. 

1. Да ли je село увек било на свом данашњем месту или се на њ поместило 
са кога другог места и зашто? 

Да није село измештено услед поплаве или других природних узрока? Да 
се није поместило, уклањајући се од турских насиља? — Да није измештено 
услед болести (ндр. чуме, колере и др.) или наредбом власти? 

Je ли приликом помештања лостало опет једно село или два и више и која 
су то села? 

2. Да се није услед побројаних узрока које село и са свим раселило и се- 
љаци му се растурили по околним селима, не основавши ново село ? 

3. Да није сасељавањем или сашоравањем од два или три стара, мања 
села постало једно, веће село ? Шта je било са њиховим ранијим местима ? Ка- 
кав je био узрок сасељавања или сашоравања ? 

в. Селишша, развалине, гробишша, сшари пушеви и сшара рудишша. 

1. Има ли у околини новијих или старих селишта? На ком су месту и ко- 
лико су удаљени од данашњих најближих села? Има ли на њима још остатака 
од старијег насеља? Шта се прича о тим селиштима? 

2. Има ли у близини старих градова или развалина од њих? Прича ли се 
што о њима и о старим подграђима и трговима (чаршијама) око њих? 

3. Имаде ли у околини каквих гробишта или старих гробаља („грчка 
гробља", „маџарска гробља", „џиновска гробља" итд.)? Има ли о њима как- 
вих прича? 

Да немају два или више села заједничко гробље? Откуда то? 

Обично, кад једно село постане од другог у близини, и гробље им остане 
заједничко. Треба дакле видети да ли je тај случај или je услед чега другог гроб-
ље постало заједничко. 

Дешава се да исељеници из неког краја (нарочито где je племенска веза 
јака), донесу чак из велике даљине своје мртваце и сахрањују их у гробља села 
у које су се доселили. Има ли такав случај у том крају? 

4. Познају ли се трагови старих путева (калдрма итд.) ? Зна ли им се пра- 
вац (одакле су и докле водили)? 

5. С којим народом доводе сељаци у везу старе градове, гробља и путеве? 
Код сваке од напред поменутих старина ваља набројати и описати све 

остатке и знаке, који се и данас налазе на њихову месту, нпр. записе, старе нов-
це, цигле и камење, оруђа (алатке) и т.д. 
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VII. Психичке особине 

Као у ношњи, у језику, телесним особинама, навикама и обичајима, тако 
има и у психичком погледу разлика између сељака расних крајева, или и раз-
личних породица у истом селу. Ти психички знаци се могу обележити речима: 
моралие и духовне особине, чије je значење познато. О њима имају да се баве 
испитивачи. Али нарочити смисао ових испитивања моћи ће се ухватити тек 
пошто се проучи цео овај одељак и у испитивача изазове искуства, која има о 
психичким особинама људи, породица, целог села и краја. При читању упу-
става таква искуства ће се средити у испитивачеву уму и он ће осетити шта се 
управо тражи и шта има у свом крају да испитује. 

Има четири главна питања. Треба изнаћи психичке особине којима се неко 
село или крај (географска целина с више села) разликује од околних; затим 
различне психичке особине старинаца и досељеника; психичке особине важ-
нијих и интересантнијих породица; и најзад — поједине цсихичке типове који се 
често јављају и карактеристични су за проучени крај. 

а. Психичке особине села или краја. 

1. Сељаци неког села или краја имају позната, дугим искуством утврђена 
мњења о сељацима суседних села и области и знају како ови о њима мисле; 
често се та мњења исказују анегдотама, кратким причама и пословицама, из 
којих се види да сељаци појединих крајева различно Тледају на људски карактер, 
имају друкчије моралне лојмове и друкчије схватају и цене духовне способ-
ности; има примера да je различан целокупан поглед на природу, свет и крајње, 
највише силе. Сељаци знају села, која имају сличне навике, осећања, мишљења 
и с којима се они у свему лако и брзо споразумеју, осећају се као исто; а по-
знато им je од кога села се то мења и у чему. 

На дример. Једна се села или крајеви сматрају за тупава, и чак се прича да 
су вилама покушавали износити из куће мрак или орахе, да су греде растезали, 
игле садили да никну ћускије и т.д.; други су тако оштроумни да „умију буху 
потковати и длаку на деветоро расцијепити". Сељаци такве веселости и хумора 
да и поред мртваца седећи умеју направити згодну шалу, која не вређа, тако 
да се и најближој својти усне на смех развуку; сељаци других крајева суморни и 
без горње духовне еластичности. Негде се о женском моралу тако лабаво мисли 
да има дословица „убава мома род нема"; у другим крајевима се јако осећа 
„зазор и срамота". Једни крајеви туже за „Косовом и царевином", код других 
тога нема. Сељаци често причају како су их у другом крају или селу дочекивали 
и испраћали и шта су том приликом и друго видели и осетили што им je пало 
у очи, и из тих прича се често види судар двеју душа, које су јако различне. Се-
љаци се подсмевају становништву околних села и области, и из тих подсмевки 
и подругачица се може видети како гледају на неке њихове особине (приче о 
ери, о торлаку, о ваљевцу и ужичанину итд.). Сељаци западне Србије зову Бу-
гарима и такве досељенике, који нису из бугарских крајева; то je зато што у 

њима осећају друкчију душу, не због малих разлика у језику (ове су за њих 
само једна од спољних знакова те друкчије душе) и имају анегдоте и приче, 
којима ту „бугарску" душу карактеришу. 

2. На основу горњих мнења, која ће и сам проверити, и на основу анег- 
дота, прича и пословица, иснитивач има да утврди специфичне психичке осо- 
бине села или краја и начин гледања на догађаје и појаве у животу, по коме се 
тај крај од суседних и даљих разликује. Тиме ће одговорити на главно нитање: 
каквим се психичким особинама то село или крај разликују од околних? У исто 
ће време сазнати: докле иду, на која се села расдростиру утврђене психичке 
особине? Неки испитивач ће можда моћи кратким напоменама да обајсни: 
откуда горње психичке разлике? 

3. Како сељаци гледају на друге вере и на своје сународнике друге вере? 
Како гледају на стране народе, с којима су у додиру? Како цене њихове осо- 
бине, затим воле ли их или мрзе? (На вести анегдоте, лриче, подсмевке, за- 
девања). 

б. Психичке особине старинаца и досељеника. 
Као између два села или краја тако исто у истом селу или крају има лси-

хичких разлика између старинаца и досељеника; те су разлике изричито јаке 
у неким крајевима Србије, али се и иначе често осећају. И овде je главно утвр-
дити специфичне моралне и духовне особине старинаца и досељеника и њихов 
различан начин гледања на догађаје и цојаве у животу, на живот и свет. 

Ова испитивања треба вршити заједно са испитивањем о пореклу станов-
ништва (одељак VI), где су поменуте оне телесне особине и разлике у славама, 
ношњи, обичајима и говору, на које треба обратити пажњу. После тих спољних 
особина и разлика између старинаца и досељеника, исдитивач има да изнађе: 

1. Психичке особине појединих стариначких породица. 2. психичке особине 
досељеника из разних крајева. 3. родбена укрштања (женидбом) стариначких и 
досељеничких породица и изнаћи како су се услед таквих укрштања мењале 
њихове психичке особине; 4. живећи заједно, настали су узајамни утицаји ста-
ринаца и досељеника, изједначавања, и често се ств&рао jeдан психичики тип, 
онај надред доменути, којим се неко село или крај разликују од околних. Јели 
лроцес изједначавања у томе селу дотле одмакао? 

Од особитог je интереса лратити у чему се и како се лреиначавају Црно-
гроци, Херцеговци, Ужичани, Старовласи кад сиђу и населе се у питомијим 
крајевима Србије, нарочито у Шумадију, додринском и ваљевском крају; за-
тим исте дромене на досељеним Пећанцима, Косовцима, Македонцима; лро-
мене на Личанима, Крајишницима и Бошњацима кад се населе у Срему, Сла-
вонији и Банату итд. При томе ће се задазити и оне старе особине и навике до-
сељеника, које се најдуже и најудорније одржавају. 

У неким крајевима има старинаца, који чине родове или знатан део ста-
новништва и особито се јако психички разликују од осталих сељака. На др.: 
Букумире и Кричкови у Цтној Гори и Санџаку, Балије у Босни, Икавци или 
Стародремци у додринском крају итд. На њих треба обратити нарочиту 
пажњу. 

в. Психичке особине важнијих и интересантнијих породица. 
Испитујући психичке особине старинаца и досељеника исдитивач ће запа- 

зити разне особине и разну вредност појединих породица. Једне воле власт, 
поглаварство, господство, друге рад, имање, тековину. Чуће казивање о ис-
такнутим људима, чије се речи и изреке дамте и наводе као дримери за добро и 
зло. Сазнаће и како je нека од жена јако изменила психичке особине или навике 
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породица. На основу свега тога ће цронаћи важне и интересантне породице, 
чију историју и психичке особине треба темељно исцитати. Нека неколико пи-
тања послуже као примери на шта треба пазити. 

1. Јели било и има ли нека породица у селу или области, која je тако це- 
њена да се цело село или крај према њој управљао и на њу угледао ? Проучити 
детаљно историју таквих, махом старих и чувених породица, докле год може 
у назад; најпре се распитати о особинама родоначелника, најстаријег претка, 
затим пратити значај куће и психичке особине потомака, нарочито обратити 
пажњу на потомке од значаја и утврдити њихове особине; 

2. Има ли угледања на лошије духовне и моралне типове, ако ови добро 
пролазе у животу? и ако има, онда нарочито испитати особине таквих поро- 
дица; 

3. Има ли породица са психичким надимцима који потичу од моралних и 
духовних особина њихових? (на пр. шерет, ћескин, мудрица и т.д.). Од кога 
претка датира тај надимак и одговара ли психичким особинама данашњих 
чланова? 

4. Запазити и нроучити оне мирне, радне, махом јавно неистакнуте поро- 
дице, разумне, које чувају обичаје и старину и држе најбоље и најдубље народне 
особине. Утврдити детаљно психички тип таквих породица; 

5. Има ли породица чији „сој болује", које су по свима особинама не- 
моћне, али трају? 

6. У свим горњим случајевима истраживати утицај жена на формирање и 
преиначавање психичког типа породица и утврдити психичке особине таквих 
жена; нарочито обратити пажњу на жене, по којима се породице презивају и на 
такве, које су биле од утицаја на цело село; 

7. Je ли ко са стране служио као углед селу или крају? 

8. Јели какав јако раширен начин зараде утицао на промену психичких 
особина појединих породица ? (нпр. печалба или гурбетлук, зарађивање у Аме- 
рици, просјачеае и т.д.). 

Али, обраћајући нарочиту пажњу на горње породице, биће од користи ако 
испитивач с неколико речи психички карактершпе и све остале породице у селу. 
Та грађа се неће штампати, али ће бити од значаја за разноврсне студије. 

У областима племенске организације (Црна Гора и неки делови Херцего-
вине и Санџака) треба проучавати психичке особине не нојединих породица, 
већ братстава, затим утицај главара и знатних јунака, који су били углед се-
љацима. У Босни, Херцеговини, Старој Србији и Македонији треба обраћати 
пажњу и на психичке разлике између православних, католика и мухамеданаца и 
на разлике између Срба, Арбанаса, Турака, Грка и Цинцара, па и на узајамно 
или једнострано цреношење особина једне групе на другу. 

г. Главни психички типови 
Кад испитивач проучи психичке особине старинаца, разних досељеника и 

важнијих и интересантнијих породица, он ће запазит и да се извесни психички 
типови, или људи једнаких или сличних моралних и духовних особина, нај-
чешће у извесној области јављају. То су њени 1лавни психички типови. Њих 
треба издвојити на основу свега што je испитивач сазнао и одредити релативни 
удео свакога типа. Могу се на пр. разликовати: 

1. Разборити пшп: одликује се ширином и дубином памети, која je раз-
ложна и на све обраћа пажњу; такви су често и присебни и трезвени; они воде 
свет или теже да га воде; могу се с овим типом помешати они, који иду за све- 

том. Једна врста разборитог типа су Наши Људи ужичкога округа, којима се 
сељаци поносе и слушају их. Напослетку имају сродности са овим тицом па-
мешна причала, људи јаког памћења, који особито јасно умеју да искажу оно 
што су видели и доживели и најбоље знају анегдоте и приче. 

2. Досетљиви и бистри тип: краће али оштре дамети, стварају подсмевке 
и подругачице, грубљу и фину шалу, која прелази у хумор; „очи им лете као 
на зејтину", „сваки им дамар игра". Има их више врста: досетљивци, бистри, 
спадала, обешењаци и личинари; нарочита врста овога типа су домишљани или 
„мајстори", који могу да измисле справе, алатке, и такве које нису никад ви- 
дели. 

3. Мртвице или мртвсшџ: психички троми и ограничени, без јаче воље 
(женске) или с једном од ових особина; њихове су врсте: једноумчине (једно- 
умци) и тврдоглавци, плиткоумни или лакоумни, лаковерни. 

4. Песнички тип: с јаком маштом, који измишљају и компонују, кашто 
с мистичким способностима: слуте, предосећају и проричу; њихове су врсте: 
видовити, злих очију (вешци), злослутни, стувљиви. 

5. Плаховити тип: примају догађаје и вести који их се тичу брзо, плахо- 
вито и према томе раде; њихове су врсте: осорљиви, љутице, рчини, горо- 
падни, зграњени. 

6. Брбљавачки тип, чест и вреди га детаљно описати. Главна карактерис- 
тика: много и о свачему говоре, али у ствари немају правих мњења и врло те- 
шко од речи прелазе делу; кашто су у вези с овим типом: свађалице, чандр- 
љивци, ситничари. 

 

7. Енергични тип: јаке воље и велике енергије, предузимљиви, смели. Je ли 
воља стална, издржљива или се јавља само на махове? „Што науми, учиниће"; 
јаки и силни људи. 

8. Поносни, охоли и хвалџијски типови. Породице од образа, поноса, части; 
друге код којих то прелази у охолост или у ситан, сујетан понос. Чиме се по- 
носе: да ли само својом кућом и појединим сродницима или и селом, крајем, 
целим народом? Породице, које много „уображавају", у оном смислу како се 
то кашто види код интелигенције, напућене. Тежња за славом и за споме- 
ном. Хваљење. Хвале ли се сами или и узајамно ? Иде ли хваљење од очевид- 
ног лагања? 

9. Подвалаџијски и препредењачки тип: препредени („префригани"), лу- 
кави, притворни, подмукли, подвалаџије, себични, циције или шкрти. Блажија 
врста: радозналост, која прелази у оговарање; због њих код осталих сељака 
постоји изрека да се боје „више светске но Божје". Даље типови од мржње, 
злобе и пакости. 

 

10. Добри људи скоро без последњих особина: доброга срца, честити, ис- 
крени и отворени, умерени, отмени, махом побожни, с много праве љубави и 
потпуне оданости у породици ,„праведни као Бог". Често с дубоко развије- 
ним осећањима жалости и туге. 

11. Дисциплиновти и недисциплиновани типови, који ће се моћи издвојити 
према овим питањима: 

У чему се састоји тежња за слободом? Има ли у том погледу разлика из-
међу породица, које своје прохтеве ограничавају (имају дисциплине) и нео-
бузданих породица? Какви су они психички типови, који стварају политички 
хук у селу ? Јели био исти и јели исти (подједнако чврст) појам о својини земље 
код старинаца и досељеника? 
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Овим нису набројани сви типови. Има их још, и ови се морају мењати. 
Затим нема чистих психичких типова: горњи се мешају. Побројани су погла-
вито да проматраче наведу и подстакну на проматрање. 

Као у селима, од истог je научног значаја да се изложене психичке особине 
проучавају и у варошима. А од велике вредности ће бити ако се те особине 
проуче код католика и мухамеданаца нашега језика, и у појединим крајевима 
и у селима; затим код Хрвата, Словенаца и Бугара. 

Ова испитивања спадају међу најтеже научне послове. Испитивач треба 
нарочито да пази да одржи објективност и критичност, јер у овој групи факата 
симпатије и антипатије, различни погледи на ствари и нетачна генералисања 
нарочито су опасни за стварање тачног суда. Исто тако се треба чувати тежње, 
да се пошто пото изнађе и исцеди, да се обичним и честим особинама да пре-
терана важност, да се силом стварају неке разлике и т.д. И разборити и добри 
људи нису свуда једнаки, онако исто као што су беспосличари различни у раз-
ним крајевима, и та различна психичка боја истих тилова од нарочитог je ин-
тереса. Напослетку, инспиришући се духом ових упустава, сваки испитивач 
треба да тежи да и према њима буде самосталан: да му не би наметнула шему 
за проматрање и тежњу да налази поглавито оно што je овде поменуто. 

VIII Занимање становништва. 

1. О чему се село више бави: о сточарству, земљорадњи или воћарству? 

Који je производ сеоскога рада најпознатији ? 

Баве ли се сељаци још о чему осим ових главних занимања? Да ли je y 
селу или околини развијен риболов или друга која врста лова? — Да ли имаде 
у близини рудника и да ли сељаци раде у њима и колико зарађују? 

Има ли међу сељацима кириџија, каменорезаца, мајстора (дунђера, зи-
дара), дрводеља, мутавџија, угљара, млинара и т.д.? Откад сељаци раде те 
занате? Да нису примљени у новије време, како и одакле? 

Раде ли риболов и ове занате појединачно или у заједницама? 

Имаде ли механџија у селу? Поред свога главног занимања да ли раде и 
земљу? 

2. Иду ли сељаци у печалбу или аргатовање? Ко иде и колико их иде? 

Колико времена остају у печалби или на аргатовању (кад полазе и кад се 
враћају)? — Куда иду у печалбу или аргатовање и каким се послом баве? Ко-
лико за то време зараде? 

3. Имаде ли уза село цшански крај? Јели у селу или je подаље? Јесу ли 
влашки или турски Цигани? Којим језиком говоре? Каквих страних речи има 
у њихову говору? Одакле су се доселили? Шта знају о свом најстаријем месту 
борављења? 

О чему се баве (коритари, свирачи, џамбаси и тако даље)? 

Има ли целих села циганских? Којих Цигана? О чему се баве? 



ПРИЛОЗИ 

I ШТАМПАНИ РАДОВИ  

Насеља српских земаља, издање Академије Наука (Етнографски Зборник), 
под уредништвом Dr. Ј. Цвијића: Књига I (садржина): 
1. Dr. Ј. Цвијић: Антропогеографски проблеми Балканскога Полуострва.  
2. Јован Ердељановић: Доње Драгачево. 
3. Петар Мркоњић (| Т. ПејатовиИ): Средње Полимље и Потарје. 
4. Свешозар Томић: Дробњак. 
Књига II: 

 

1. Радомир М. Илић: О љубићским селима.  
2. Риста Т. Николић: Врањска Пчиња. 
3. Љубомир Јовановић: Млава. 
4. Тодор М. Бушетић: Левач. 
5. Поп Бо1данЛалевић и Иван Протић: Васојевићи у црногорској граници. 
6. Поп Стјепо Трифковић: Вишеградски Стари Влах.  
7. Јевто Дедијер: Билећке Рудине.  
8. Риста Т. Ншолић: Околина Београда.  
9. Обрен Ђурић—Козић: Шума, Површ и Зупци у Херцеговини.  
Књига III: 

 

1. Рисша Т. Николић: Пољаница и Клисура.  
2. Станоје М. Мијатовић: Темнић. 
3. Светозар Томић: Скопска Црна Гора.  
4. Радомир М. Илић: Ибар. 
5. Поп Богдан Лалевић и Иван Протић: Васојевићи у турској граници.  
6. Милоје Т. Ракић: Качер. 
Књига IV: 

 

1. Др. Јован Ердељановић: Кучи, племе у Црној Гори.  
2. Љубомир Павловић: Колубара и Подгорица. 
Књига V: 
1. f Поп Стјепо и f Владимир Трифковић: Сарајев8о Поље. 
1. Коста Јовановић: Горње Драгачево. Књига VI: 
1. Др. Ј. Дедијер: Херцеговина. 
2. Др. Ј. Ердељановић: Братоножићи. 
Књига VII: 

 

1. Тодор Радивојевић: Лепеница. 
2. Андрија Јовићевић: Ријечка нахија. 
Књига VIII: 

 

1. Риста Т. Николић: Крајиште (у Србији и Бугарској) и Власина.  
2. Љ. Павловић: Тамнава. 
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II ПРЕГЛЕД ИСПИТАНИХ И НЕИСПИТАНИХ НАСЕЉА  

С Р Б И Ј А  Снисак 

неиспитаних села1: 

I. Подрински округ. 

1) Мачвански срез ср. место Богатић): Бадовинци, Богатић, Глоговац, 
Црнобарски Салаш, Совљак, Метковић Дубље, Засавица, Равње, Змињак, Пе-
тловача, Скрађани, Слепчевић, Клење, Петковица, Рибари, Прњавор, Баново 
Поље и Раденковић. 

Потпуно испитати срезове: доцерски, јадрански, посаво-тамновски, ра-
ђевски и азбуковачки. 

П. Ваљевски округ. 

Потпуно испитано. 

III. Београдски округ 

1) Посавски срез (ср.местоУмка): Барич, Јасенак, Мислођин, Бождаревац, 
Гунцати, Мељак, Шиљаковац, Вранић, Конатице, Пољане, Арнајево, Борак, 
Лесковац, Врбовна, Соколова и Степојевац. 

2) Грачански срез (ср. место Гроцка): Дражањ, Брестовик, Камендол, 
Пударци и Умчаре. 

3) Колубарски срез (ср. место Лазаревац): Миросаљци, Црљенци, Венчани, 
Пркосава, Тулежи, Даросава, Прогореоци, Смрдљиковац. 

4) Космајски срез (ср. место Сопот): Бељин, Манић, Рожанци, Слатина, 
В. Иванча, Пружатовац, Амерић, Влашко поље (зас), Влашка, Рајковац, М. 
Врбица, Међулужје, Младеновац, Ђуринци, Неменикуће, Поповић, Раниловић, 
Дучина, Бабе, Ропочево, Сопот, Губеревац и Стојник. 

Потпуно испитан врачарски срез. 

IV. Смедеревски округ. 

1) Подунаески срез (ср. место Смедерево): Враново, Радинац, Врбовац, Ву- 
чак, Раља, Бадљевица, Друговац, Биновац, Коларе, Суводол, Кулич, Липе,  
Шалинац, Лугавчина, Добродо, Осипаоница, М. Крсна, Скобаљ, Водањ, Лан- 
дол, Петријево, Сеона и Удовице. 

2) Јасенички срез (ср. место Паланка): Баничина, В. Крсна, Водице, При- 
дворица, Јагњило, Ковачевац и зас. Границе, Кусадак, Паланка, Селевац, Мра- 
морац и Церовац. 

3) Орашки срез (ср. место В. Орашје): В. Орашје, Крушево, М. Плана, В. 
Плана, Крњево, Лозовик, Сараорци и Ст. Аџибеговац. 

1 Већина села у Србији су испитана, стога овде доносимо списак неиспитаних. 
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V. Пожаревачки округ. 

1) Пожаревачки срез (ср. место Пожаревац): Калиште, Божевац, Бубуш- 
шинац, Маљуревац, Дрмно, Братинац и Набрђе.  

2) Рамски срез (ср. место В. Градиште): Гарево, Љубиње, Десина, Печа- 
ница, Царевац, Бискупље, Поповац, Рам, Кумане, Острово, Тополовник, Кур- 
јаче, Речица, Кусиће, Пожежена, Триброде, Ђураково, Мајиловац, Сираково,  
Дољашница, Вел. Бресница, М. Бресница, Раброво, Камијево и Чешљева Бара.  

3) Голубачки срез (ср. место Голубац): Браничево, Крушевица, Пониква,  
Винци, Радошевац, Усје, Виолово, Малешево, Сладинце, Вуковић, Душманић,  
Житковица, Зеленик, Клење, Мрчковац, Бикиње, Миљевиће, Шувајиће,  Дво- 
риште, Кривача, Кудреш и Снеготин.  

4) Моравст срез (ср. место Жабари): Врбница, Орљево и Свињарево.  

5) Млавски срез (ср. место Петровац): Крвије и Кула.  

6) Звишки срез (ср. место Кучево): Дубока, Каона, Кучајна, и зас. Цере- 
мошња, Кучево, Ракова Бара, Турија, Церовица, Љешница, Мишљеновац,  
Мустапић, Сена, Српце, Буковска и зас. Брадица и Нересница.  

7) Хомољски срез (ср. место Жагубица): Влаоле, Јасиково, Лесково, Вуко 
вац, Јошеница, Милаовац, Жагубица и Суводол.  

VI. Крајински округ. 

1) Кључки срез (ср. место Кладово): В. Врбица, М. Врбица, Ртково, Велес- 
ница,  Грабовица, ЈБубичевац,  Костол,  Вајуга,  Корбово,  Милутиновац,  В.  
Каменица, Подвршка, Речица и Текија.  

2) Поречки срез (ср. место Д. Милановац): Танда, Голубиње и Мирочево.  

3) Брзопаланачки срез (ср. место Јабуковац): Брза Паланка, Купузиште,  
Река, Малајница, Плавна и Штубик.  

4) Крајински срез (ср. место Салаш): Брусник, Кленовац, и зас. Табаковац,  
Глоговица, Дубочане, Јелашница, Чокоњар, Лука, В. Јасикова, Метриш, Са - 
лаш, Сиколе и Речка.  

5) Неготински срез (ср. место Неготин): Буковче, Милошево, Кобишница, 
Самариновац, Брестовац и Карбулово.  

VII. Ужички округ. 

1) Рачански срез (ср. место Бајина Башта): Бајина Башта и засеоци Луг и 
Плесково, Бесеровина и засеоци Зауглине, Љубош и Перутац, Вишесава и за-
сеоци Веизовићи, Војићи, Долови, Дубраве и Шевар, Обај-гора и засеоци Ду-
бочац, Колари, Комушине, Маћевине и Прло, Рача и засеоци Борања, Бр -
циње, Ланиште, Бушино, Жљебац, Копривна и М. Река, Црвица и засеоци Г. 
Црвица и Д. Црвица. Заглавак, Злодол, Добротин, Драксин и заселак Церје, 
Јакаљ, Костојевић, Гвоздац и засеоци Долина, Лозањ и Поравни, Зарожје, Ов-
чина и засеоци Козјак, Обоња и Орашје, Пилица, и засеоци В. Пачаџије, М. 
Пачаџије, Поточари и Плошчари, Придоли и заасеоци Драјићи, Мачоник и Не-
дићи, Солотуша и засеоци Врба, Раван, Гај, Липа, Доганџија, Јасиковица, 
Облик, Паклине и Шаник, Љештанско, Рогачица, Својдруг, Сјерач, Оклетац и 
засеоци Делићи, Раван, Радава и Северња, Стрмова и засеоци Баре, Бачевци 
Раван и Ријека. 

2) Пожешки срез (ср. место Пожега): Врањани, Глумач, Честобродица, 
Душковци, Љутице, Тометино Поље, Богданица, Гојна Гора, Дружетићи, 
Мршељи и Узићи.  

Потпуно испитани срезови: црногорски, ужички, златиборски и ариљски.  

VIII. Руднички округ. 

1) Качерски срез (ср. место Рудник): Ручићи, Давидовица. 

2) Таковски срез (ср. место Г. Милановац): Г. Бањани, Г. Бранетићи, Бо- 
блија, Врановица, Маџарац и Проструга, Лозањ и засеоци Медница и Суше - 
вине, Озрем и засеоци Црна Река и Чол-Брдо, Полом, Бершићи и засеоци  
Галич и Глоговац, Брезна, Брајићи, Коштунићи и засеоци Галовићи, Мирко- 
вићи, Томовићи, Леушићи, Срезојевци, Теочин и засеоци Поточина, Кремен и  
Страна, Брусница, Грабовица, Јабланица, Луњевица, Велереч, Мајдан, Неваде,  
Сврачковци, Врнчани и засеоци Вараге, Локва и Подгорица, Д. Бранетићи и за- 
сеоци Врановце, Јасик, Јегдовиште и Требежине, Калиманићи, Клатичево, Ло- 
чевци и зас. Стојановићи, Љеваја, Љутовница, Накучани, Синошевић и Таково.  

3) Љубићски срез (ср. место Пријељина) Видова, Врнчани, Јанчићи, При- 
јевор, Рошци, Балуга, Г. Горевница, Миоковци, Мојсиње, Станчићи, Д. Го- 
ревница, Катрга, Мрчајевци, Вујетинци, Обрва и Цветке.  

4) Трнавски срез (ср. место Чачак): Бањица, Заблаће, Кукићи, Рајац, Баб- 
ско Поље, Горичани, Жаочани, Качулице, Лазац, Мршинци, Петњица, Пре - 
мећа, Слатина, Јездина, Лозница, Парменац, Придворица и зас. Бељина, Ри- 
ђаге, Атеница, Балуга, Вапа, Виљуша и Кулиновци.  

5) Дртачевски срез (ср. место Гуча): Вирово, Брезовица, Луке, Осаница,  
Драгојевац, Миросаљци, Трешењвица, Церова и Лопаш.  

6) Жички срез (ср. место Краљево): Адрани, Грдица, Јарчујак, Милочаја, 
Мусина Река, Поповићи, Врдила, Дедевци, Дракчићи, Пекчаница, Роћевићи,  
Врба, Вранеши, Драгосинци, Заклопача, Метикош, Ратина, Заступље, Црвањ,  
и зас. Добра Буква, Брезна, Готовац, Замчање, Каменица, Кованлук, Ковачи,  
Крушевица, Матаруге, Мељаница, Рибница, Богутовац, Конарево, Лопатнице,  
Маглич, Прогорелица, Чибуковац, Вукушица, Грачац и зас. Савовци, Отроци,  
Подунавци, Буковица, Самаила и зас. Луковац, Опланићи, Сирча и Трговиште.  

7) Моравички срез (ср. место Ивањица): Шареник, и засеоци Дивчићи, 
Радојичићи, Стишовићи, Маће и Чепово, Бедина Варош и засеоци Буићи, Гли- 
јеча и Шљивићи, Будожеља и зас. Читлук, Свештица и зас. Црљево, Шуме и за- 
сеоци Рашчићи и Сађевац, Даретин и засеоци Зечевићи, Комановица и Матићи,  
Кушићи, Маскова и засеоци Подјавор и Страгачина, Опаљеник и засеоци Јо- 
ванчевићи, Копривница и Миланџа, Сивчина и засеоци Буријевићи, Данилови- 
вићи, Баре, Јевец и Планиница, Васиљевићи и засеоци Г. Васиљевићи, Бојови- 
ћи, Гребен и Ичине, Вучак, и засеоци Дидићи, Вукојевићи, Ладојевићи, Опорац, 
Ерчеге, Брестовац, Варјачићи, Површковићи, Рогопеч, Ћосовићи и Џуруновићи,  
Медовина и засеоци Новаковићи, Поглед, Пуцарићи, Северовац, Ступске Лива- 
де, Тоља и Ћеримани, Равна Гора и засеоци Видојевићи, Криво-Куће, Ношница 
и Ћетковићи, Братљево, Бутково, Глеђица, Комадине, Косовица, Куманица,  
Мана, Ровина, Рокци и засеоци Бујићи и Међуречје, Брусник и засеоци Корит- 
ник и Водице, Даићи и засеоци Бела Стена, Градац и Јасеновица, Вионица и  
засеоци Арбулићи, Асаново село, Ћопићи и Чечина, Врмбаје и засеоци Бра- 
дуљица, Глукци, Градина и Долови, Добри Дол и засеоци Врлетнице, Кату- 
ниште, Тућићи, Головша, Запоточе, Ограђеник, Којиновићи, Ђубрци и Хајдуч- 
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ко Брдо, Придворица, Дубрава и засеоци Палеж, Ђурићи, Јевац, Клепало и 
Церова, Прилике и засеоци Варјаче, Подмалич, Присоје и Ријека, Радаљево 
и засеоци Брђани, Г. Радљево и Подградина.  

8) Студенички срез (ср. место Рашка): Баре и засеоци Багаши, Биљановац, 
Жежена, Жерађе и Покрвеник, Војмиловићи и засеок Дубраве, Ковачи и за-
сеоци Жупањ, Баће, Копривница, Плана, Попе и Пупавње, Раковац и засеок 
Дрење, Црна Гора и засеоци Ђорђевићи и Мечкари, Дражиниће и засеоци Буче, 
Велење, Гладнице, Зацкуље и Корени, Рудно, Бзовик и засеок Каменска, Ми-
лићи и зас. Борково, Мланча и зас. Бажале и Рудине, Орља Глава и засоеци 
Дебели Јасен, Строшње и Шолаћ, Жутице, Корлаће, засеок Лучно, зас. При-
бој, Бељак, Гувниште, Лисина, Рудница, Бресник, Милатковићи и засеоци 
Вртине и Пињаждо, Носољин и зас. Бело Поље, Себимиље и зас. Бркуши, зас. 
Одмење, зас. Тенеч, Лозно и Плавци.  

IX. Крагујевачки округ. 

1) Јасеначки срез (ср. место Аранђеловац): Бања, Брезовац, Липовац, За- 
горица, Маслошево, Пласковац, Винча, Влакча, Овсиште, Буковик, Врбица и 
сеоци Камењар и Мисача, Вукосавци, Гараше, Копљаре, Марковац и зас. Црк- 
вине, Стојник и зас. Медина, Котража и зас. Колетина, Љутичевац, Страгари  
Топола и засеоци Деспотовица и Крћевац, Гор. Трешњевица, Г. Шаторња, Д.  
Трешњевица и Д. Шаторња.  

2) Лепетчки срез (ср. место Рача): Горович, Жабаре, Јунковац, Клока,  
Наталинци, Шуме и Сараново.  

3) Кртујевачки срез (ср. место Крагујевац): Стрижило, Букоровац и Бело- 
савац. 

4) Гружански срез (ср. место Крагујевац): Угљаревац. 

X. Моравски округ. 

1) Левачки срез (ср. место Рековац): Брајиновац, Баре, Богалинац и Сиље- 
вица. 

2) Параћински срез (ср. место Параћин): Бигреница, Батинац, Бошњане,  
Главица, Давидовац, Буљане, Г. Мутница, Забрега, Поповац, Шалудовац, Д.  
Мутница, Извор, Клачевица, Лешје, Бусиловац, Голубовац, Крежбинац, Ми- 
риловац, Плана, Иванковац, Паљане, Сење, Сењски Рудник, Стубица, Г. Ви - 
дово, Дреновац, Ратаре, Сикирица, Д. Видово, Лебина, Стрижа, Текија, Вукма - 
новац, Кавадар, Рабеновац и Течић.  

Потпуно испитани срезови: ресавски, белички, деспотовачки и темнићски. 

XI. Тимочки округ. 

1) Зтлавски срез (ср. место Књажевац): Божинозац, Сврљишка Топола, 
Скробница, Д. Соколовица, Валевац, Дречиновци, Каличина, Лепена, Стога -
зовац, Васиљ, Глоговац, Грезна, Орешац, Балановац, Булиновац, Вина, Зору-
новац, Слатина, Шуман-Топла, Габровница, Татрасица, Жлне, Ргоште, Крен-
та, Мучибаба и Понор.  

Потпуно исцитани срезови: зајечарски, бол>евачки ц тимочки.  

XII. Крушевачки округ. 

1) Трстенички срез (ср. место Трстеник): Липово, Ново Село, Рсовац, Гра- 
бовац, Д. Љубич, Љубостињски Прњавор, Рајинац, Лозна и Угљарево.  

2) Копаонички срез (ср. место Брус): Дреново, Дртевци, Жарево, Жиљци,  
Кобиље, Липовац, М. Грабовница, Тршановце, Брзеће, Влајковци, Грашевце,  
Кочине, Ливађе и зас. Гочманци, Паљевштица, Радманово, Шошићи, Дупци и  
засеоци Криви Брод, Ковиоци и Мошуте, Жуње и зас. Крагујевчић, Разбојна,  
Равни, Жилинци, Златари и зас. Богише, Ћелије, Батоте, Брђане, Лепенац,  
Крива Река и Мачковац.  

3) Ражањски срез (ср. место Ражањ): Брачин, Претрковац, Скорица, Сми  
ловац, Витошевац, Грабово, Подгорац, Пардик, Шетка, Малетина, Манастир- 
ско, Прасковче, Црни Као, Браљина, Маћија и Сталаћ.  

4) Расински срез (ср. место Крушевац): Бивоље, Дедина, Макрешани, Те- 
кија, Бован, Гаглово, М. Шиљеговац, Станци, Браљина и зас. Мојсиња, Град  
Сталаћ, Трубарево, Дворани, Здравиње, Ловци, Петина, Позлата, Пољаци,  
Ђунис и зас. Јошје, Каоник, Црквина, Гркљани, Купци, Мајдево, Шогољ, Шти- 
тари, Бујовица, Буци, Д. Степош, Липовац, Ломница, Сеземча, Слатина, Трм- 
чаре, Головоде,  Капиџија, Модрица, Мудраковац, Обилићево, Паруновац, 
Бољевац, Гревци, Зубовац, Рибаре, Росица, Витановац, Г. Степош, Наупара,  
и Шаврани. 

Потпуно испитан жупски срез.  

XIII. HHIIIKII округ. 

1) Бањски срез (ср. место Соко—Бања): Блендија, Дуго Поље, Николи- 
нац, Језеро, Ново Село, Преконоге, Рсовци, Жучковац, Јошаница, Рујевица,  
Гојмановац, Лабуково, Раденковац, Бели Поток, Врбовац, Поружница, Ресник,  
Трубаревац, Врмџа, Мужинац, Трговиште, Шарбановац, Богдинац, Милуши - 
нац, Руиште, Сесалац, Орешац, Цировица и Читлук.  

2) Моравски срез (ср. место Прћиловица): Д. Сухотна, Пешчаница, В. Дре- 
новац, Дашинца, Дудулајци, Сечаница, Суповац, Витковац, Г. Љубеш, Д.  
Љубеш, Корман, Срезовац, Трњане, Вукања, Каменица, Лознац, Љуптен, По- 
родин, Чукоровац, Д. Адровац, Мрсољ, Прћиловица, Буимир, Лужане, Ноз - 
рина, Стублина, Тешица, Врћеновица, Голешница, Копривница, Лоћика, М.  
Дреновац, Честа и Шурић.  

3) Алексиначки срез (ср. место Алексинац): Бобовиште, Краљево, Ћићина,  
Веље Поље, Врело, Г. Трнава, Д. Топоница, Д. Трнава, Дражевац, Палиграци,  
Вукашиновац, Јабуковац, Јасење, Рутевац, Бели Брег, Дубројевац, Д. Крупац, 
Брадарце, Мозгово, Г. Крупац, Липовац, Пруговац, Станци, Црна Бара и  
Бован. 

4) Сврљишки срез (ср. место Дервен): Галибабинац, Давидовац, Радмиро- 
вац, Околиште, Дервен, Бурдимо, Бучум, Тиовац, Грбавче, Копај-Кошара, 
Лалинац, Пирковац, Попшица, Сливје, Варош, Мечи Дол, Миљковац и Па- 
лилула. 

5) Нишки срез (ср. место Ниш): Виландрица, Г. Барбеш, Д. Барбеш, Дукат,  
Ново Село, Русно, Топоница, В. Вртоп, Калетинце, М. Вртоп, М. Крчимир,  
Овсињце, Шебет, Бербатово, Вукманово, Габровац, Д. Власе, Перутина, Ћур- 
лина, Г. Матејевац, Д. Врежина, Кнез Село, Г. Власе, Гркиња, Марина Ку- 
тина, Гаре, Г. Душник, Д. Драговље, Д. Душник, Краставче, Миљковце, Со- 
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потница, Банцарево, Г. Студена, Д. Студена, Чукленик, Бања и зас. Кованлук, 
Јелашица, Просек и зас. Манастириште, Раутово, Д. Матејевац, Каменица, 
В. Крчимир, Г. Драговље, Личје, Семче, Ступница, Белотинце, Клисура, Кне-
жица, Малошиште, Чапљинце, Чечина, Врело, Г. Врежина, Јасеновик, Малча, 
Берчинце, Г. Топоница, Кравље, Миљковац, Паљина, Церје, Бубањ, Г. Међу-
рово, Д. Међурово, Лалинац, Ново Село (општ. ново-селска), Паси Пољана, 
Чокот, Куновица, Островица, Брзи Брод, Драшкова Кутина, Лазарево Село, 
Прва Кутина, Радикина Бара и зас. Коритњак, Суви До, Дуга, Пољана, Jar-
личје, Копривница, Прокопова Кутина, Ћелије, Чагровац, Ореовац, Пасјача, 
Вртиште, Медошевац, Мезграја, Поповац, Трупале, Чивлак, Чамурлија, Бре-
нице, Г. Комрен, Д. Комрен, Лесковик, Рујник и Хум. 

XIV. Пиротски округ. 

1) Белопаланачки срез (ср. мест Бела Паланка): Кременица, Н. Село, Тије- 
ловац, Врандол, Г. Рињ, Градиште, Долац, Дражево, Крупац, Г. Глама, Д.  
Глама, Љубатовица, Сињац, Трешњанци, Козја, Мирановац, Орља, Букоро- 
вац, Дол, Д. Рињ, Клење, Моклиште, Г. Коритница, Дивљана, Д. Коритница,  
Ореовац, Вета, Ланиште, Лесковик, Равни Дол, Тамњаница, Црвени Брег,  
Црнче, Вргудинац, Глоговац, Космовац. Топовица и Шпај.  

2) Нишавски срез (ср. место Пирот): Алдина Река, Балта Бериловица,  
Вртовац, Јања, Равно Бучје, Ћуштица, Црни Врх, Бари-Чифлик, В. Суводо,  
Гњилан, М. Суводо, Бериловац, Градашница, Добри До, Јаловик-Извор, Ста- 
њанци, Иново, Кална, Шести Габар, Блато, Костур, Лопашница, Пасјач, По- 
нор, Расница, Церовик, В. Село, Крупац, М. Јавановац, Јалботина, Милојко- 
вац, Обреновац, Планиница, Срећковац, Градиште, Чиниглавци, Беровица,  
Држина, Камик, Присјан, Смрдан, Нишор, Сопот, Војнеговац, Мирковац,  
Шугрин, Враниште, Осмаково, Станичење, Црвенчево и Црноклиште.  

3) Лужнички срез (ср. место Бабушница): Штрбовац, Завиднице, Липово 
и Сиња Глава.  

XV. Топлички округ. 

1) Добрички срез (ср. место Прокупље): Александрово, Балајнац, Батуш- 
инце, Брест, Градиште, Крушце, Мерошина, Мрамор, Поток, Бабин Поток,  
Бела Вода, Бучинце, Влахово, Добротић, Подина, Ст. Пожурња, Ћуковац,  
Бучић,  Вољчинце,  Држановац,  Мекиш,  Орљане,  Самариновац,  Шарлинце,  
Глашинац, Дебели Луг, Јасеница, Смрдић, Арбанасце, Водице, Г. Расовача,  
Г. Стржава, Д. Расовача, Д. Стржава и зас. Ђуревац, Југ-Богдановац, Коста- 
диновац, Н. Божурња, Н. Село, Појата, Аз-Бресница, Баличевац, Биљег, Крај- 
ковац, Облачина, Рожина, Бајчинце, Балиновац, Г. Кординце, Девча, Деши - 
ловце, Д. Кординце, Клисурица, Лепаја, Микуловце, Н. Село, Петровац, Џи - 
гољ и зас. Костеница, и Н. Село, Г. Дреновац, Дољевац, Д. Дреновац, Драш- 
ковац, Међа, Пуковац и Шајиновац.  

2) Прокупачки срез (ср. место Прокудље): Барбатовац, Гргуре и зас. Ма- 
настирица, Кашевар, Коњува и зас. Више Село и Прескоча, Кутловац и зас.  
Дрешница, Музаће, и засеоци Рашица и Церовица, Станце, Тмава, Чунгула и 
засеоци Башчиновац и Потурчаја, Баце, Белољин, Вича, Д. Коњуша, Калудра,  
Конџељ, Мађаре, Тулари, Блаце, Врбовац, Попова, Пребреза, Сибница, Сту- 
бал,  Суви До, Трбуње,  Чучале,  Џепница, Г.  Бресница, Д. Бресница, и зас.  
Крњи Град, Здравиње, Кончић, Преконуце, Баботинац, Белогош, Булатовац,  

Г. Речица, Г. Трнава, Д. Трнава, Југовац, Пашинце, Рељинац, Ресинац, Ала -
бана, Г. Драгуша, Г. Јошаница, Д. Драгуша, Криваја, Лазаревац, Међане 
Претежана, Претрешња, Придворица и зас. Качапор, Сварча и зас. Д. Јоша-
ница, Суваја, Шиљомане, Бублица, Гласовик, Драги Део, Житни Поток, и зас. 
Ђурђевац и Ст. Село, Злата, Јабучево, Кожинце, Мачина, Мрњак, Статовац и 
зас. Богујевац, Арбанашка, Боколорам, Бресник, Грабовац, Крушевица, Обр-
тинци, Пестиш, Ргаја, Товрљане, Трнов Лаз, Широке Њиве, Бресничић, Гоји-
новац, Г. Бејаштица, Г. Коњуша, Г. Топоница, Губетин, Д. Бејштица, Д. 
Топоница, Дреновац, Ћушнице, М. Плана, Пискаљ, Прекадин, Прекаштица, 
Смрдан и Шишмановац.  

3) Косанички срез (ср. место Куршумлија): Крток, Љуша и зас. Војниће, 
Маторово, Прветица и зас. Врлиште, Бабица, Бело Брдо, Бело Поље, Блажево, 
Бозољин, Боранце, Витоше, Г. Левиће, Градац, Демишевина, Д. Левиће, Ђере-
каре, Заманица, Иричиће, Јелење, Кнежево, Ковизла, Лескова и зас. Бољача, 
Марушиће, Миоковићи, Планиница, Равниште, Радуње, Стануловићи, Су-
димља, Црнатово и зас. Обади, Чокотар, Барлово, Богојевац, Г. Точане, Де-
динац, Д. Точане, Н. Село, Плочник, Влахиња и засеоци Муљевићи и Неваде, 
Жалица, Жуч, Магово, Пачарађа, Сагоњево, Селова, Трећак, Добри До, Ђаке, 
Заграђе, Иван Кула, Мачја Стена, Прекорађе, Свињиште, Секирача, Трн, Тр-
пеза, Бело Поље, Висока и зас. Каменица, Вршевац, Г. Микуљана, Данковиће 
и зас. Лугић, Д. Микуљана, Дубрава, Дуга Лука, Љутена, Мачковац, Пепе-
љевац, Перуника, Пљаково, Бачиће, Жељево, Калиманце, Луково, Љутово, 
Миочиће, Мрче, Порада, Сеоце, Требиње, Трешњица, Штава, Боровац, Васи-
љевац, Дегрмен, Зебице, Кутлово, Мердаре, Механе, Рача и засеоци Купиново 
и М. Косаница и Рударе.  

XVI. Врањски округ. 

1) Лесковачки срез (ср. место Лесковац): Бабичко, Г. Локошница, Црков- 
ница, Бобиште, Богојевце, Грајевац, Злокућане, Кумарево, Навалин, Бресто- 
вац, Д. Бријање, Кутлеш, Липовица, Шарлинци, В. Грабовница, Загужане,  
Зољево, М. Грабовница, Тулово, В. Трњане, Г. Јајина, Д. Јајина, Паликућ и, 
Пресечина, Рударе, Шајиновац, Шишинце, Винарце, Д. Стопања, Залужње,  
Мира Чифлук, Прибој, Бели Поток, Брза, Букова Глава, Вучје, Горина, Жаб- 
љане, Г. Буниброд, Губеревац, Д. Буниброд, Жижавица, В. Бељаница, Г. Ку- 
пиновица, Градашница, Д. Слатина, Дрћевац, Дрћевачки Чифлук, Јарсеново,  
Јашуња, Јелашница, М. Бељаница, Орашац, Пискупово, Слатина, Бунуша,  
Бунушки Чифлук, Дрводеља, Игриште, Мирошевце и зас. Лугаре, Славујевце,  
Тодоровце, Бадинце, Братмиловце, Г. Крајинце Д. Крајинце, Злоћудово, Ма - 
нојловац, Мрштане, Номаница, Бистрица, Несврта, Ораховица, Слатина, Бре- 
јановац, Дупљаре, Каштовар, Печењевце, Подримце, Чекмин, Чифлук Разго- 
јански, Грданица,   Д. Локашница, Разгојан, Смрдан, Накривањ, Радоњица,  
Стројковац, Чукљеник, Белановце и зас. Црна Земља, Власе, Г. Синковце, Г.  
Стопање, Г. Трњане, Д. Синковце, Д. Трњане, Миланово, Свирце, и Турековац.  

2) Јабланички срез (ср. место Лебане): Боровце, Грбавце и зас. Власе, Ка- 
пит, Маровац и засеоци Мушика и Синановац, Равна Бања, Радевце, Свирце,  
Сијарина и зас. Дукат, Стара Бања и зас. Шајић, Тупале, Бојник, Г. Коњувце,  
Граница, Д. Коњувце, Драговац, Ђинђуша, Каменица, Мрвеш, Плавци, При- 
дворица, Савинац, Суво Поље, Црквица, Бошњаци, В. Војиловце, Врановце,  
Лугаре, М. Војиловце, Пертате, Тогочевац, Ћеновац, Цекавица, Бувце и зас.  
Пороштица, Дрводеља, Ђулекаре,  Клајић,  Лапаштица,  Липовица,  Рафуна,  
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Бучумет, Лалиновац, Руњковац, Г. Бријање, Кацабаћ, Косанчић, Лапотинци, 
Обилић, Стубла, Ћуковац, Врановац, Гегља и зас. Расовача, Гргуровац, Жде-
глово, Коњина, и зас. Дубока Долина, Кривача, Лебане, Поповац, Прекопче-
лица и засеоци Врбовац и Плоче, Радиновац, Шилово, Штулац и засеоци Д. 
Царичина и Кодралија, Шумане, Богуновце, Врапце, Газдаре, Маћедонци, и зас. 
Пузница, Медвеђа, Негосавље, Петриље, Пусто Шилово, Стубла, и засеоци 
Врело, Леца и Мискић, Црни Врх, Брестовац, Вуајново, Ивање, Лозане, Ма-
гаш, Мијолица, Оране, Речица, Секицол, Славник, Турјане, В. Брајина, Гу-
бавци, Медевце, Мркоња, Пороштица, Прпори и зас. Криво Дрво, Реткоцер 
и засеоци Секирача и Спонци, Тулари, Чокотин, Бачевина, Боринци, Гајтан 
и зас. Дренци, Мајковац, Обрежда, Свињарница и Слишане.  

3) Власотиначки срез (ср. место Власотинци): Брезовица,  Власотинци, 
Бричевје, Козаре, Тупаловце, Градиште, Дадинце, Јастребац, Ковачева Бара,  
Лопушња и засеоци Острц, Рамна Гора, Самарница и Стрешковац, Борни До  
засеоци Било и Цакманово, Дејан и засеоци Златићево и Левеново, зас. Габ- 
ровик, Бољари, Крушевица и зас. Равни До, Црна Бара, Црнатово, Гложане  
Добротин, Кукавица, Ладовиц, Орашје, Прилепац, Г. Присјан, Д. Присјан, Ко- 
марица, Равна Дубрава, Ново Село, Врело, Батуловци, Гуњетина, Конопница,  
Липовица, Ломинца, Рајино Поље, Скрапеж, Средор, Стојковце и Шишава . 

4) Пољанички срез (ср. место Владичин Хан): Бачвиште, Белановце, Бе- 
лишево, Брестово, Јагњило, Јовац, Кацапун, Костонлатица, Равна Река, Со- 
лачка Сена, Срнећи До, Мелово, Обличка Сена, В. Калиманце, Владичин Хан,  
Г. Јабуково, Д. Балиновац, Кукавица, Куново, Лепеница, и зас. Дражево, Ре- 
пинце, Сува Морава, Мазараћ, Островица, Прибој, Стубал.  

 

5) Масурички срез (ср. место Сурдулица): Декутинце, Јелашница, и зас.  
Грамаћа, Полом, Рођавица, Стојковце.  

6) Пчињски срез (ср. место Врање): Бања, Бујковац, Изумна, Кумарево, 
Топлац и зас. Коталенац, Бели Брег, Бунушевце, Доброшева, Катун, Мили - 
војце, Содерце, Честелин, Богошево, Врбово, Липовац,  Паневље, Превалац,  
Себеврање, Несврта, Средњи Дел, Г. Нерадовац и зас. Дапчевац, Д. Нерадо- 
вац, Рибинце, Строшжа, Брезовица, Дуга Лука, Првонек, Сливница, Стари  
Глог, Пуношевац, Дулан, Злоткол, Леза Река, Трибужде, и зас. Брестовац и  
Ђуковац. 

ЦРНА   ГОРА 

Испитане области и села:  
Дробњаци; 
Шараици; 
Ускоци; 
Поља; 
Васојевићи; 
Горња Морача; 
Доња Морача; 
Братоножићи; 
Кучи; 

Зета: Доња Зета (Курило, Бистрице, Бијело Поље, Понари, Бериславци, 
Гостиљ, Голубовац, Балабан, Горичан, Махала, Д. и Г. Горица, Д. Кокоти,  

Мратиња, Толоши, Лужани, и Вранићи, Момишићи, Лужница, Лекићи, Гр-
бавци, Вуковац), Горња Зета (Митровићи, Лајковићи, Срска, Дајбабе, Бо-
тун, Подгорица). 

Ријечка нахија: 

Орах (Љешанска нахија).  

Крајина: Мркојевићи (Добра Вода, Печурица, Раван, Комина, Куње, Го-
рана, Грдовићи, Веље Село, Дабезићи, Г. и Д. Микулићи, Г. и Д. Пода), Ше-
стани (Кручи, Крухе или Круте, Братица, Салч, Коломза, Пистула, Зога-
ње), Тођемил, Зупци, Можурани, Клезна, Дарза, Шињеч (Св. Ћорђе), Ћурке, 
Реч, Шинкол (Св. Никола), Брег Вија, Ђерана, Кодре, Валдиноћи, Штој и Заљев  

Остале области и села су неиспитани.  

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Испитана насеља: 

Окружје сарајевско 

Котар сарајевски: Пофалићи, Долац, Миљевићи, Козаревићи, Топлик, 
Иванчићи, Лукавица, Кобиљ До, Младице, Добриња, Неђарићи, Горњи Ступ, 
Бутмир, Лужани, Блажуј, Врело Босне, Осијек, Отес, Доглоди, Доњи Ступ, 
Бријешће, Бачићи, Бињежево, Рогачица, Раковица, Бојник, Михаиловићи, Ахо-
товићи, Доброшевићи, Рељево, Речица, Двор, Стране, Главица, Карачићи, 
Смиљевићи, Угоско, Слатина, Велешићи, Кошева, Зеник, Вела, Трешњица, 
Равни, Гај, Граб, Пијесак, Илињача горња, Которац доњи и горњи, Мркоје-
вићи, Мочиоци, Реша, Хотоњ, Алапи, Кошево, Кобиља, Глава Јошаница, Во-
гошта, Благовац, Градац, Кајмаков Бријег, М. и В. Кривоглавце, Војковићи, 
Шахбеговићи, Романија, Грлица, Ласица, Угљешићи, Семизовац, Расница, Ко-
вачи, Главогодина, Врутији; вишеградски: Добрун, Бијела, Столац, Станише-
вац, Ријека добрунска, Даниловићи, Будимлија, Бијело Брдо, Трнавци, При-
јеворац, Омарине, Зубач, Бован, Бјелушина, Плема, Кнегиња, Увац, Велзе 
Поље, Ријека штрбачка,; фочански: Јетиколина, Цвилин, Филиповићи. 

Окружје д.-тузланско. 

Котар доњо-шузлански: Деветак, Турија; бијељински: Црњелово; зворнички: 
Снагово, Гуштери, Китовнице, Гај, Краљевићи, Кобилићи, Баљковица, Шетић; 
кладањски: Олово; грачанички: Порјечина, Кртова, Сижје, Петрово Село; мш-
лајски: Милино Село, Васиљевци. 

Окружје бањалучко. 

Котар Бос. Костајнице: Трговиште, Витасовци, Јошева, Масловаре, Цтна 
Ријека,  Доловљани, Свиња (Свињуха);   прњаворски:  Локве, Цријепљани.  

Окружје бихаћско. 

Котар круиски: Војскова. 



300 САБРАНА ДЕЛА ЈОВАНА ЦВИЈИВА 
АНТРОПОГЕОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ БАЛКАНСКОГА ПОЛУОСГРВА 301 

 

Окружје травничко. 

Котар жупањски: Липа, Еминово Село. 

Остало није испитано. 

Б.) Херцеговина 

Неиспитано: 

Котар мостарски: Јасењани, Равни, Бритвица, Добрић, Љуботићи, Цим, 
Црнач, Дрежница, Горанци, Грабова Драга, Полог, Рашка, Гора Раштани, 
Виховићи, Врди, Бризанци, Добро Село, Граднићи, Крехин Градац, Кручевићи, 
Паоча, Слепчићи, Шурманци, Тепчићи, Вионица, Блатница, Бухово, Чалићи, 
Читлук, Драгичина, Хамзићи, М. и В. Ограђеник и Служањ. 

Котар билећки: Бијељани, Давидовићи, Брестице, Кртиње, Змијенац, Хо-
џићи, Рисца, Симијово, Звијерина и Жрвањ. 

Котар гатачки: Игри, Меличићи, Меденик, Изгори, Врба, Драмешина, 
Казанци, Дулићи, Вратковићи, Корита, Башићи, Браниловићи, Друговићи, 
Ходинићи, Кула Фазлагића, Мекавци, Муховићи и Столац. 

Котар коњички: Буковље, Бушћак, Добричевићи, Џанићи, Крајковићи, 
Липовци, Локве, Лукшија (Трубини), Пандури, Парсовићи, Рецићи, Славко-
вићи, Бјеловчани, Балићи, Горани, Бождаревићи, Ораховица, Острожац, Па-
праћ, Поље, Потхум, Сеоница, Тухобић, Чичево, Долови, Џајићи, Гакићи, Јо-
шаница, Мадешковићи, Поље, Превље, Сутјешница, Умољани, Бјелимићи 
Жупа. 

Котар љубићски: Цицрина, Дубочица, Голубинац, Мишљен, Орахови До, 
Требимља, Величани. 

Котар љубићки: Бијача, Борајна, Црно, Црљени Грм, Драгичина, Дрттељ, 
Дриновци, Хардомиље, Храшљани, Јабука, Јасеница, Кашће, Кутац, Лисице, 
Међугорје, Путешевица, Ружићи, Тихаљина, Требижат, Батин, Броћанац, Го-
рица, Градац, Груде, Посушје, Совићи, Требистово, Вињани, Вучипоље.  

Котар невесињски: Крушевљани, Рабина. 

Котар столачки: Бабин Д6, Бачник, Борани, Башић-брдо, Берковићи, 
Бијели Поток, Битуња доња и горња, Црнићи, Дабрица, Драгљево, Дубока, 
Гагрица, Гај, Гола брда, Хатељ, Хумац, Јасоч, Камени Обор, Кланци, Клечак, 
Корићи, Косовина, Крушке, Кубаш горњи, Кубатовина, Љубљеница, Љуца, 
Маричин Гај, Меча, Мајдан, Обрадовићи, Ораховица, Орља, Ошаниђи, Под-
бачник, Пољице, Понор, Попрати, Потком, Предоље, Пушишта, Разићи, Ру-
пине, Сузина, Шћепан Крст, Шкаљевина, Шушњевац, Заушје, Зилићи, Брестица, 
Броћанац, Крч. 

Котар требињски: Гркавци, Јасен, Правица, Требиње и Корјенићи. 
Све остало испита,ро. 

ДАЛМАЦИЈА С БОКОМ 

Испитано: 

Бока (цео которски котар). 
Макарски котар и Макарско приморје: Брела, Баст, Башка Вода, Коти-

шина, Макар, Белобрдо, Јужен. 

Сиљешски котар: М. и В. Броћанац, Вучевица, Радошић, Убли. 

Шибенички котар: Ваћане, Братишковци, Рупе, Брибир, Смрдеље, Вари-
воде, Островица, Ђеверске. 

Кнински котар: Стрмица, Отон, Велушић, Кричке, Трибовун, Житкићи, 
Мокро Поље, Пађене, Жагровић, Оћестово, Радучић. 

Бенковачки котар: Обровац, Крушево, Билишане, Зеленград, Жегар, Ка-
рин, Поповић, Медвеђа, Брушка, Бргуд, Бјелина, Парчић, Брвеник доњи, Иво-
шевци, Биовичино село, Колашац, Нунић, Добропољци, Рошић, Кистање.  

Све остало неиспитано. 

ХРВАТСКА И СЛАВОНИЈА 

Испитана села: 

У личко-крбавскојжупанији: Кореница, Хомољац и Врело. 

У беловарско-крижевачкој жупанији: Гарешница, Цигленица, Капелица, 
Кајгана, Клокочевац, Томашица, Велики Пашијан. 

У пожешкој жупанији: Горња и Доња Вријеска, Врбовац, Добра Кућа, 
Марковац, Дољани, Кип, Говеђе Поље, Миљановац, Батињани (даруварски), 
Доњи Дарувар, Краљевац, Голубињак, Шибовац. 

Остало све неиспитано. 

БАНАТ, БАЧКА, БАРАЊА 

Није испитано. 

СТАРА СРБИЈА, МАКЕДОНИЈА И 
СЕВЕРНА АРБАНИЈА 

Испитана села: 
Пљеваљска каза: Бобово, Левер, Тара, Ђурђевића, Тара (Трешњица, По-

љане или Релишта, Требљевине, Пушањски-До, Чавањ), Довоља. 

Пријепољст каза: Посеље, Седобро, Двориште, Каћева, Дивљаци, Со-
потница, Дечево, Бранчићи. 

Средње Полимље и Потарје. 
Бихор и Фемића Крш: Црвљевине, Крље Село, Биориће, Бубање (Залажђе), 

Рујишта, Заград, Пријелоге, Лукавица, Биоча, Крш Фемића, Велиђе, Сеоце, 
Штитари, Брзава, Медашевине, Врбица, Трпези, Лагаторе, Петњица, Лазе, 
Вршево, Азане, Ораово, Добродоље, Бор, Савино Борје, Дашча ријека, Круш-
чица, Јаворово, Пороч, Муровац, Калица, Радманце, Јоловица, Годочеље, 
Паљух, Туцање. 

Васојевићи: Навотина, Доња Ржаница, Ровца, Калудра, Загорје, Петњик. 
Доње Луге, Будимља, Дапсиће, Полица, Виницка, Буче, Лужац, Долац, Пешца, 
Беране, (село и варош), Црни Врх, Горње Село, Заостро. 
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Сјеничка нахија: Чедово. 
Митровичка каза: бупска кнежина (Газиводе, Г. Јасеновик, Ковачи, Ре-

зала, Копиловиће, Видојевце, Лучка Ријека, Молиње, Бубе, Ћешеновиће, Ки-
јевце, Драиновиће, Ранчиће), црепуљска кнежина (Црепуља, Калудра, Заугљ, 
Јабука, Превлак, Г. и Д. Стрмац, Перковац, Крлигате, Тиниће, Брабониће), 
брњачка (Брњак, Пресјек, Оклаце, Драганице, Вокојевићи, Орашак, Пресао, 
Бабиче, Чечево, радић пољска (Вараге, Угљаре, Чифлук, Доброшевина, При-
дворица, Зубин Поток, Доњи Јасеновик). 

Вучитрнска каза: Врбница, Невољане, Коло, Расник, Свињаре, Црпуља, 
Слаковце, Резало, Стрмац, Мираче, Слатина, Гојбуља и зас. Батваре, Лауша,* 
Лудовиће.* 

Приштинска каза: Липљан, Коњух, В. и М. Алаш, Краиште, В. и М. Ри-
баре, Злокућане, Тополичане, Ђурковце, Штимља, Батусе, Радево, Скуланово, 
Бресје, Лапље Село, Добротин, Неродимља, Сушица, Словиње, Чаглавица, 
Г. и Д. Брњица, Грачаница, Г. и Д. Гуштерица, Ливађе, Бандулић, Глоговце, 
Јањево, Приштина, Бабуш*, Бабљак*, Трн*, Мужичане*, Гатња*, Лесков-
чићи*, Добри Дуб*, Кузмин*, Црвене Водице*, даље још и ова села на Ко-
сову: Лепина*, Добрево*, Рујац*, Н. Село*, Драговац*, Сливови*, Лабљан*, 
у Сиринићу: Готовуша, Штрпце, Вича*, Драјковце*. Сушиће*, Беревце* и 
Битиња*. 

Гњиланска каза: Г. и Д. Кормиљане, Дреновце, Томанце, Петровце, До-
брчане, Панчело, Ранилуг, Глоговце, Биљинце, Витина, Бинач, Куретиште*, 
Г. Кусци*, Стража*, Бостане*, Јасеновик*, Царевци*, Извор*, Пасјани*, Бу-
дрига*, Д. и Г. Липовица*, Жегре*, Доморовац*, Одановац*, Чариковац*, 
Доња Шипашница* и Кололеч*. 

Скопска Црна Гора (скопски санџак): Бродац, Мирковци, Кучевиште, 
Бразда, Љубанац, Горњани, Побужје, Чучер, Бањани, Глуво и Љуботен.  

Феризовићска каза: Феризовић и Никодим. 

Призренска каза: Срецка*, Плањане*, Жиђињане*, Мушњиково*, Горње 
Село*, Небрегоште*, Локвица*, у Сиринићу: Севце* и Јажинце* (остала сири-
нићска села в. у приштинској кази), Ораховац, В. Хоча, Љубижда, Кориша, 
Воинце (Доинце), Врбичане, Мушутиште, Деловце, Дворане, Поповљане, 
Речане, Целогражда. 

Пећска нахија: Белица, Леочина, Дрен, Чабиће, Рудник, Дрсник, Клина, 
Бање, Сухо Грло, Црколез, Ново Сеље (Зајимово), Дреновац, Берковац, Бича, 
Подграђе, Пећ*, Гораждевац*, Ораше*, Брженик*, Почешће*, Враговац*, 
Бабиће*, Крстовац*, Пиштане*, Добродоле*, Бело Поље*, Љубонић*, Бре-
стовик*, Сига*, Броћња*, Турићевце*, Јошаница*. 

Плавска и Јусињска област: Лази, Грнчар, Заграђе, Досуђе, Гусиње, Ву-
сање, Коленовиће, Крушево, Мартиновиће, Акање, Војно Село, Будољевица, 
Ђурицка Ријека, Хоти, Богајиће, Мало Село, Прњавор, Скић, Коморача, Јара, 
Десни (Велики) Метох, Лијеви (Мали) Метох, Новшићи, Аржаница, (Ржа-
ница), Пепиће, Брезојевица, Плав и Буцељ. 

Скадарска околина: Врањ, Ново Село, Владна, Шипчаник, Тузи, Бузуја, 
(Фљаке, Каменица, Љубица, Штребић, Калдрум), Кодлик, Грижа и Постриба, 
Врака (Омара, Гриљ, Борич млади и стари, Раш, Турајлија, Котрубудан). 

У Дримколу: Јабланица. 
У Реци: Тресонче. 
У охридском крају: Ложани. 

У прилепској кази: Врбјани, Тополчани, Крапа, Слепче, Риљева. 

У бишољском вилајету:  Кукуречани, Манастирец, Томино Село. 
Солунска каза: Куфалово (крај Солуна). 

* Села с овим знаком испитана само по пореклу становништва. 



УПУСТВА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПОРЕКЛА 
СТАНОВНИШТВА И ПСИХИЧКИХ ОСОБИНА  

Намењена су испитивању сеоског и варошког становништва поглавито у 
Славонији, Срему, Бачкој, Банату и Барањи. 

Треба испитивати све становништво, свих вера и народности. 

Најбоље je почети испитивања са селом или крајем у коме се испитивач 
родио или у њима дуго живео. Кад ухвати све што треба у таквоме селу, биће 
му лакше испитивати суседна и удаљена. 

Добро je да испитивач претходно познаје литературу о досељавању било 
Срба било других становника у крај који испитује. Али то није неопходно по-
требно, јер je то записано и неће се изгубити. Главно je да проучи на лицу места 
данашње становништво, његове традиције, начине живота, обичаје, јер то се 
губи. Нека, дакле, никога не буни ако не познаје литературу и нека га то ни нај-
мање не уздржава од овога рада. 

Али сваки нека прегледа црквене матице и месну архиву и нека из њих све 
испише што му треба за ова испитивања. 

I. Положај села и вароши и њихова привреда  

У којој су жупанији, на ком месту и колико je у њима становништва? Ко-
јом се врстом привреде бави становништво села и вароши ? Који je производ 
сеоскога рада најпознатији ? Иду ли тежаци у зараду у друге крајеве или у стра-
не земље? Ко иде и колико их иде? Како се мењале врсте привреде у селу и 
вароши и како je то утицало на њихово развијање? 

Од чега се граде сеоске куће (од набоја, од ћерпича, зидане)? Како се у 
току времена мењала кућна грађа ? Како се зову поједини делови куће и чему 
служе? Шта се зове вајатом и чему служи? Од чега je кућни под? Малају ли 
куће унутра и споља и има ли у томе разлике између становништва појединих 
вера и народности ? Каквих зграда има око куће и чему служе ? Каква je била 
стара и најстарија кућа и у чему се разликовала од данашње? 

Имају ли села или вароши своје салаше, на којим местима и какав je жи-
вот у салашима (или пустама) ? Како постају салаши ? 

II. Порекло становништва и постанак села 

1. Шта причају стари, поуздани људи о оснивању села и о пореклу свом и 
осталих сељака? Има ли у селу староседелачких породица или старинаца, којо 
су ту од вајкада? Или су то можда само најстарији досељеници, који су заби-
равили област и места одакле су се доселили? Je ли се одржао помен о поро-
дицама, које су пре тих најстаријих биле овде или су бар истовремено с њима 
живиле овде, а сад их више нема? Како су се звале и како их je нестало (изу-
мрле, одселиле се)? Јесу ли најстарије породице имале увек данашња прези-
мена или су их мењале ? Koje породице припадају таквим најстаријим досеље- 
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ницима, који знају област и села, из којих су дошли? Има села која су тек овак-
ви досељеници и основали; колико je било породица, које су се доселиле, кад и 
зашто ? Да нису насељене на спахијској земљи, кога спахије и кад ? Или су мо-
рале шуму крчити и у крчевинама се насељавати ? Да нису ритове исушивали и 
ту се настањивали? Да није на месту насељавања већ било трагова од каквог 
старог насеља ? Колико у селу има породица или домова од старинаца а колико 
од досељеника ? Јесу ли се женили међу собом или из околних села и из даљине ? 
Koje су породице најплодније и најдурашније, од којих има највише, а од којих 
најмање домова? 

2. Како je доцније расло село: или само прираштајем (умножавањем) ста- 
новништва или и новим досељавањем. 

Ако je доцније било досељавања, које су се породице доселиле, одакле и 
зашто ? Да их није више домова у једанпут дошло или су се досељавале поје-
дине породице? 

Да се нису појединци настањивали у селу као аргати, слуге (најамници), 
занатлије, доводци, уљези и т.д. ? 

Да ли распоред кућа у селу стоји у каквој вези са старином и пореклом 
становништва ? Може ли се на пр. запазити да најстарије куће, које су основале 
село, заузимају поглавито средину села, а новије и оне, које су се доцније 
доселиле да су поглавито на окрајцима села? Јесу ли груписане по време-
ну кад су дошле или по крајевима одакле су досељене ? 

3. Има ли цело село исту славу или преславу (заветину и т.д.) и коју? 

Шта славе и преслављују старинци а шта досељеници из разних крајева? 
Да ли се разликују старинци од досељеника, затим да ли се разликују досеље-
ници из различитих области по језику, ношњи и обичајима? Има ли каквих 
знатних разлика у томе између становника тога села и околних села ? Има ли 
каквих знакова, по којима се разликују старинци од досељеника и ови даље 
међу собом (по расту и развијености, по боји коже, очију, косе, великих бркова 
и брадати или ћосави, по облику носа, јаке вилице, несразмерно јако развијени 
горњи и доњи делови тела; како су развијени кукови и прса код жена; женска 
лепота, телесне мане, болесни или здрави). 

Помештање села и расељавање; сасељавање и сашоравање 

4. Да ли je село увек било на свом данашњем месту или се на њи помести- 
ло са ког другог места и зашто ? 

Je ли приликом помештања постало опет једно село или два и више и која 
су то села? 

Да се није услед побројаних узрока које село и сасвим раселило и сељаци 
му се растурили по околним селима, не основавши ново село? 

Да није сас љавањем или сашоравањем од два или три стара, мања села 
постало једно, веће село ? Шта je било са њиховим ранијим местима ? Какав je 
био узрок сасељавању или сашоравању ? 

Селишта, развалине, гробишта, стари путеви и стара рудишта  

5. Има ли у околини новијих или старијих селишта? На ком су месту и 
колико су удаљена од данашњих најближих села ? Има ли на њима још оста- 
така од старијег насеља ? Шта се прича о тим селиштима ? 

Има ли у близини старих градова или развалина од њих? Прича ли се 
што о њима и о старим подграђима и трговима (чаршијама) око њих? 

Имаде ли у околини каквих гробишта или старих гробаља? Има ли о 
њима каквих прича? 

Познају ли се трагови старих путева (калдрма и т.д.) ? Зна ли им се правац 
(одакле су и докле водили)? 

С којим народом доводе сељаци у везу старе градове, гробља и путеве? 

Код сваке од напред поменутих старина ваља набројати и описати све 
остатке и знаке, који се и данас налазе на њихову месту, на пр. записе, старе 
новце, цигле и камење, оруђа (алатке) и т.д. 

III. Психичке особине 

Као у ношњи, у језику, телесним особинама, навикама и обичајима, тако 
има и у психичком погледу разлика између сељака разних крајева и села. Ти 
психички знаци могу се обележити речима: моралне и духовне особине, чије 
je значење познато. О њима имају да се баве испитивачи. Али нарочити смисао 
ових испитивања моћи ће се ухватити тек пошто се проучи цео овај одељак и у 
испитивача изазове искуства, која има о психичким особинама људи, породи-
ца, целог села и краја. При читању упустава таква искуства ће се средити у 
испитивачеву уму и он ће осетити шта се управо тражи и шта има у свом крају 
да испитује. 

При овом испитивању, више него и при којем, ваља поћи од онога што се 
зна о људима свога села или краја. У младости се несвесно и најчистије осети 
и запази оно психичко и интимно што карактерише људе краја. где се прома-
трач родио. О томе треба сада себи дати рачуна и створити преглед. А кад се 
испитују психичке особине људи некога другог краја, треба их поређивати са 
особинама области свога рођења и наћи разлике. 

Има три главне групе питања. Треба изнаћи психичке особине којима 
неко село или крај (географска целина с више села) разликује од околних; затим 
различне психичке особине старинаца и досељеника; психичке особине важ-
нијих и интересантних породица и промене кроз које су прошле. 

а) Психичке особине села или краја. 

1. Сељаци неког села или краја имају позната, дугим искуством утврђена 
мњења о сељацима суседних села и области и знају како ови о њима мисле; 
често се та мњења исказују анегдотама, кратким причама и пословицама, из 
којих се види да сељаци појединих крајева различно Uegajy на људски карактер, 
имају друкчије моралне појмове и друкчије схватају и цене духовне способ- 
ности. Сељаци знају села, која имају сличне навике, осећања, мишљења и с ко- 
јима се они у свему лако и брзо споразумеју, осећају се као исто; а познато им 
je од кога села се то мења и у чему.  

2. Каквих разлика има у обичајима (о крштењу, о свадби, при   сахрани, 
Божићу, о Ђурђевудне, Ивандану, Петровдану и т.д.), ношњи и навикама из- 
међу сељака у два краја или два села ? 

3. Испитати односе родитеља према деци и деце према родитељаима; 
однос међу сродницима по крви и по млеку; однос мужа према жени и обрат- 
но. Колика je плодност (навести доста примера)? Какви су појмови о сексуал- 

20* 
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ности ? Утицај мешања крви (орођавањем) и да ли и у којим случајевима утиче 
више мушка или женска страна, и у чему се то огледа ? 

4. Проучити неколике особине, важне за карактер становништва, као на 
пр. осветљивост,  храброст и плашљивост, притворност и лукавство, интри- 
ганство, поверљивост и простосрдачност (међусобну и према странцима); 
вредноћу или лењост, расипање или тврдичлук, и нашто најрадије троше; 
гостопримство. 

5. Тиме ће се одговорити на главно питање: каквим се психичким особи- 
нама то село или крај разликују од околних? У исто ће време сазнати: докле 
иду, на која се села распростиру утврђене психичке особине. 

6. Како сељаци гледају на друге вере и на своје сународнике друге вере ? 
Како гледају на стране народе, с којима су у додиру? Како цене њихове осо- 
бине, затим воле ли их или мрзе? И како ови гледају на Србе и Хрвате? (На- 
вести анегдоте, приче, подсмевке, задевања.) 

Особине Буњеваца и Шокаца, затим Шваба, Маџара и Влаха, где живе 
заједно са православним Србима или у близини. 

б) Психичке особине старинаца и досељеника 

Као између два села или краја тако исто у истом селу или крају може бити 
психичких разлика између старинаца и досељеник. И овде je главно утврдити 
моралне и духовне особине старинаца и досељеника и њихов различан пачин 
гледања на догађаје и појаве у животу. 

Ова испитивања треба вршити заједно са испитивањем о пореклу станов-
ништва, где су поменуте оне телесне особине и разлике у славама, ношњи, 
обичајима, и говору на које треба обратити пажњу. После тих спољних осо-
бина и разлика између старинаца и досељеника, испитивач има да изнађе: 1. 
психичке особине појединих стариначких породица; 2. психичке особине досе-
љеника из разних крајева; 3. родбена укрштања (женидбом) стариначких и до-
сељеничких породица и изнаћи како су се услед таквих укрштања мењале њих-
ове психичке особине; 4. живећи заједно, настали су узајамни утицаји између 
старинаца и досељеника, изједначавања, и често се ствараоједан психички шип, 
онај напред поменути, којим се неко село или крај разликују од околних. Je ли 
процес изједначивања у томе селу дотле одмакао ? Који су досељеници јачи и 
отпорнији према новој средини, а који слабији ? 

в) Психичке особине важнијих и интересантнијих породица 

Испитујући психичке особине старинаца и досељеника испитивач ће за-
пазити разне особине и разну вредност појединих породица. Једне воле власт, 
поглаварство, господство, друге рад, имање, тековину. Чуће казивање о ис-
такнутим људима, чије се речи и изреке памте и наводе као примери за добро 
и зло. Сазнаће и како je нека од жена јако изменила психичке особине или на-
вике породица. На основу свега тога ће пронаћи важне и интересантне поро-
дице, чију историју и психичке особине треба темељно испитати. Нека неколико 
питања послуже као примери на шта треба пазити. 

1. Je ли било и има ли нека породица у селу или области, која je тако це-
њена да се цело село или крај према њој управљао и на њу угледао ? Проучити 
детаљно историју таквих, махом старих и чувених породица, докле се год може 
уназад; најпре се распитати о особинама родоначелника, најстаријег претка, 

затим пратити значај куће и психичке особине потомака, нарочито обратити 
пажњу на потомке од значаја и утврдити њихове особине. Трагати за пореклом 
сваког знатнијег човека из Војводине и Славоније. 

2. Има ли угледања на лошије духовне и моралне типове, ако ови добро 
пролазе у животу ? и ако има, онда нарочито испитати особине таквих породица; 

3. Има ли породица са психшким надимцима, који потичу од моралних и 
духовних особина њихових? (на пр. шерет, ћескин, мудрица и т.д.). Од ког  
претка датира тај надимак и одговара ли психичким особинама данашњих 
чланова? 

4. Запазити и проучити оне мирне, радне, махом јавно неистакнуте по- 
родице, које чувају обичаје и старину и држе најбоље и најдубље народне осо- 
бине. Утврдити детаљно психички тип таквих породица; 

5. Има ли породица чији „сој болује", које су по свима особинама не- 
моћне, али трају? 

6. У свима горњим случајевима истраживати утицај жена на формирање 
и преиначавање психичког типа породица и утврдити психичке особине таквих 
жена; нарочито обратити дажњу на жене, по којима се породице презивају, и 
на такве, које су биле од утицаја на цело село; 

 

7. Je ли ко са стране служио као углед селу или крају ? 
8. Je ли какав јако раширен начин зараде утицао на промену психичких 

особина појединих породица? 
9. Узајамна претапања између наших и странаца (Шваба, Маџара, Влаха). 

Како се врше? Koje особине преносе? 
Ова испитивања спадају међу најтеже научне послове. Испитивач треба 

нарочито да пази да одржи објективност и критичност, јер у овој групи факата 
симпатије и антипатије, различни погледи на ствари и нетачна генералисања 
нарочито су опасни за стварање тачног суда. Исто тако се треба чувати теж-
ње, да се пошто пото нешто изнађе и исцеди, да се обичним и честим особи-
нама да претерана важност, да се силом стварају неке разлике и т.д. 



О ЦВИЈИЋЕВОЈ СТУДИЈИ "ДАНАШЊЕ СТАЊЕ 
ГЕОГРАФСКЕ НАУКЕ" 

Чим je постављен за професора Велике шкооле, 1893. године, Јован Цви-
јић je одржао уводно предавање под називом „Данашње стање географске 
науке." Иако je тада имао само 28 година, представио се као модеран географ 
који je дубоко ушао у научне основе, методе и резултате ондашњих географс-
ких дисциплина. Схвативши да су научне основе географије, постављене иначе 
средином XIX века, производ ширења географских сазнања током историје и 
вечне човекове потребе за упознавањем, окружујућег географског простора, он 
се најпре осврће на доприносе старих Јелина и Римљана. Најстарија схватања 
о облику Земље (Херодот, Питагора, Аристотел), први математичари и „чулни 
докази" античких научника о лоптастом облику наше планете (Архимед и 
Птоломеј), мерење меридијанског лука (Ератостен), први наговештаји хелио-
центричног система (Аристрах), цртање првих географских карата (Анакси-
мандер, 547. године пре н. е.) — све то представља велики допринос старих 
грчких научника математичкој географији. У физичкој географији они су, по 
Цвијићевом мишљењу, „оставили више погрешака но оштрих проматрања". 
Ипак, грчки географи су ,,са много оштроумности разматрали.... утицај при-
роде на људски род", при чему „највећи стари географ Страбон и овде светли 
својим духовитим схватањима и претходник je новијим погледима Ритеро-
вим. . ."

Ј
 И док су јелински географи неговали „оба главна правца, који су 

карактеристични за данашњу географију", дотле Римљани нису имали „ве-
ликих јелинских схватања и оног дубоког проницавања географског ма-
теријала"; они су „остали на врло ниском ступњу". Ни Арабљани, сматра 
Цвијић, „нису достигли своје грчке учитеље". Њихов духовни развитак je ,,бр-
зо. . . .  прешао свој зенит"

2
. 

Још су занимљивија и дубља Цвијићева размишљања о добу великих гео-
графских открића од XV до XVII века. Он га сматра епохалним не само по 
брзом ширењу географског хоризонта, него и по огромном утицају географ-
ских открића „на дух, на морал потоњих генерација". Јер, „исте године кад 
умире Колумбо, Коперник поставља хелиоцентрични систем, онда кад Кортес 
осваја Мехику, Мартин Лутер спаљује папску булу у Виртенбергу.. ."

3
 

Пратећи даља сазнања о Земљи као небеском телу и природним појавама 
на њој, Цвијић указује на поновно мерење меридијанског лука после Магела-
нове пловидбе око света, на проналазак тригонометријске методе и триангу-
лације, увођење почетног гриничног меридијана, на прве озбиљне теорије о 
постанку рељефа, вулкана и трусова, плиме и осеке, на откриће морских стру-
ја итд. 

1 Ј. Цвијић: Данашње сшање 1ео1рафске науке ("Наставник", Београд 1893),   стр. 6 1 
Исто, стр. 7 3 Исто, стр. 8 
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У XVII веку, подсећа Цвијић, оживљавају велика поморска путовања ко-
јима су откривени Аустралија, Тасманија, Нови Зеланд и многи архипелази у 
Тихом океану. Постиже се напредак и у одређивању географских координата 
(географске ширине и дужине); проналази се хронометар (Харисон 1761) који 
омогућује лакше и тачније одређивање географске дужине. Предузимају се 
нова, велика премеравања с циљем да се утврде димензије и облик Земље, 
чему су били повод Ришеов опит са секундним клатном, Њутнове и Хиген-
сове теорије о односу између центрифугалне и центрипеталне силе. У томе 
веку врше се и геометријска мерења висина, нарочито после проналаска баро-
метра. Ова ширења географског хоризонта, упознавања законитости неких 
природних појава и утврђивања димензија и облика Земље, до средине XIX 
века, Цвијић сматра добом саопштавања географских факата и обичне, „голе 
дескрипције". Чини нам се да je ипак дретерано строго, неправедно судио: 
чињенице које je изложио о великим напорима на вишевековним мерењима, 
прорачунима, изналажењу разних математичких и картографских метода и 
инструмената, показују да je било и егзактних резултата у томе раздобљу. 

Да би се развила у праву науку, географија je, дакле, најпре морала да 
овлада „свим важнијим чињеницама и појавама" и искористи усавршене ме-
тоде за поновно истраживање многих области.

1
 Овим разматрањима Цвијић 

долаза до времена Александра Хумболта (оснивача физичке географије) и 
Карла Ритера (оснивача антропогеографије), чији пионирски допринос паж-
љиво анализира. 

Цвијићеви погледи на научну гетрафију. — Морамо и данас бити захвални 
Јовану Цвијићу што je, први од југословенских географа, приказао кључну 
улогу Хумболта и Ритера у постављању темеља савремене географске науке. 
Колико нам je познато, до тог времена у нашој географској литератури није 
било сличног осврта на допринос ових научника светској географији. Уз све 
уважавање улоге ових научника, Цвијић je истовремено указивао на неодржи-
вост Ритерових схватања о упоредној географији. „Он пореди становнике с 
природом њихова земљишта и тражи да их доведе у узрочност. У том процесу 
нема ничега упоредног", умесно примећује Цвијић. Затим језгровито излаже 
резултате Хумболтових истраживачких путовања по Пиринејском полуострву, 
Уралу, Алпима, Кордиљерима и Алтају, подвлачећи допринос овог научника 
проучавању вулкана и земљиног магнетизма, дефинисању закона о темпера-
турним односима на Земљи, закона о вертикалној биљној зоналности, нас-
танку морских струја итд. Оцењујући даље доприносе истраживача Африке и 
Централне Азије у XIX веку, он констатује да „XIX век довршује збиља посао 
започет при крају XV и у XVI веку. Европљани освајају свет..." У доба великих 
географских открића „водиља" je била чежња за златом, а од Хумболтовог 
времена „ентузијастичка, идеална тежња за сазнањем земље наше."

2
 

Сумирајући резултате истраживачких путовања до девете деценије прош-
лог века, Цвијић констатује да су упознати ,,а већином и кспитани, сви делови 
земљине површине осим области око северног и јужног пола" и сами полови, 
до којих у то време још није била ступила људска нога. Одавде Цвијић прелази 
на кратко приказивање методолошких основа физичке географије, за коју су 
се, ето, до сада већ створиле битне научне основе. Основне тезе које je изложио 
о предмету проучавања физичке географије и данас су важеће и нема им се 

шта приметити. Можемо само подсетити да су се појавиле многе нове методе, 
па и инструменти за одређена физичко-географска истраживања. Али једна 
Цвијићева тврдња ипак нас доводи у недоумицу — да je океанографија „за-
себна дисциплина морфолошка".

1
 Стоји чињеница да океанографија проучава 

и „конфигурацију дна морског на основу мерења дубина и изобатских карата". 
Међутим, сам Цвијић додаје да она проучава и физичко-хемијске особине мор-
ске воде — а оне нису геоморфолошка већ хидролошка појава. Стога океано-
графију не можемо третирати као морфолошку већ као хидролошку дисци-
плину. Али друга Цвијићева тврдња — да je географска морфологија „у гео-
графији онакав стожер као стратиографија у геологији, анатомија и физио-
логија у ботаници", сигурно je тачна. Јер, нема видљиве географске појаве у 
простору која се не наслања на рељеф и не зависи, у одређеној мери, од њега. 

Цвијићево мишљење да су мерења и проматрања главне методе физичке 
географије прихватају сви географи у свету. Уосталом, оне се примењују и у 
другим географским дисциплинама, нарочито методе непосредног теренског 
проматрања, које Цвијић с правом ставља у први план. Приликом разматрања 
веза између физичке географије и помоћних наука, он je показао велику ширину 
схватања и изразиту далековидост. Он подсећа на ноторну истину да се „обим' 
већине наука сужавао и проширивао према субјективном схватању појединих 
научника и мењао током времена. Једино чиста математика има тачно одре-
ђене границе. Уз то „науке прелазе неосетно једна у другу.. . нису херметички 
затворене... и међу њима нема кинеских зидова".

2
 Од низа додирних наука за 

географију су, по Цвијићу, најважније геологија и метеорологија. У ствари, 
мислио je на значај ових наука за физичку географију, што се види из примера 
које je наводио (утицај различитих стена на изграђивање рељефа у простору 
Маљеника у Источној Србији, о утицају тектонике на рељеф Алигена и Алпа, 
стратиографије на геоморфолошке особине Лондонског и Париског басена, 
Балтичког приморја и др.). Сигурно je да ће та узајамност физичке географије и 
геологије остати трајна нужност. Штета je што смо последњих петнаестак 
година на Универзитету у Београду ослабили ову везу, коју су тако предано 
неговали Цвијић и његови наследници са једне, и плејада заслужних геолога, 
са друге стране. 

Прелазећи на проблематику антропогеографије, Цвијић најпре упозорава 
да je она „опсежнија и има више и тежих проблема" него научне дисциплине 
које се баве о биљном и животињском свету. Од научника који су се у оно доба 
бавили антропогеографијом спомиње само Рацела, али се не задржава на њег-
овим погледима и поставкама, иначе оспораваним и критикованим не само у 
круговима географа, него и филозофа, историчара и других. Уместо тога из-
лаже предмет и методе истраживања у антропогеографији. Тада и није могао 
да дубље улази у Рацелове и Ритерове погледе јер je био млад, почетник који се 
бавио превасходно геоморфологијом. Али када je дубоко закорачио у антро-
погеографију и чак поставио њене методолошке основе чувеним делом „La 
Penin sule Balkanique, Geographie humaine", осетио je потребу дау предговору 
напише: „Ja сам увек мислио да они (Рацел и Брин, прим. М. В.) исувише ис-
кључују човека из антропогеографије и не придају шири значај питањима која 

су од интереса за географију и социологију коју 
антропогеографија не може 

занемарити 
 

1 Данашње сшање географске науке, стр, 15 
2 Данашње стање географске науке науке, стр. 17 

' Исто, стр. 21 
2 Данаште стање гео1рафске науке стр. 24 
3 Цвијић: La Peninsule Balkanique. Geographie humaine.  Preface.  Paris   1918, Armand 

Colin. 
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Цвијићева размишљања о утицају појединих природних појава на људски 
живот и данас заслужују пажњу. Елементи географске средине, као темпера-
тура ваздуха, падавине, висина земљишта, хидрографија и вегетација, рудно 
благо и нарочито угаљ ,,утичу и одређују распрострањење становништва на 
земљи. У појединостима се види велики утицај културних биљака. . ."

Ј
 За овај 

последњи утицај износи конкретне примере, али не указује на чињеницу да je 
и у његово време човек мењао многе од елемената природе применом науке, 
технике и технологије. Овим мислима, које je касније поткрепио огромним 
бројем чињеница и конкретних запажања по разним деловима Балканског 
полуострва о односу географске средине и становништва, Цвијић je постао 
несумњиви „претеча данашњег еколошког пристула у наукама".

2
 

За бројне теме којима се бави антропогеографија („статистичка слика чо-
вечанства", густина насељености, врсте миграција и бројно кретање станов-
ништва, положај насеља и распоред кућа у њима, мрежа насеља, врсте зани-
мања становништва и друго), Цвијић узима примере из разних делова света 
а нарочито из наше земље. Читаоцу одмах постаје јасно да су они плод прет-
ходних теренских истраживања, односно Цвијћевог доброг познавања reo-
графске стварности наших крајева. Врхунац научничке одмерености он je по-
казао у завршним пасусима излагања о антропогеографији, где je упозоравао 
да она још није консолидована, да закључци у њој „често нису облигатни" и 
не представљају законе јер немају у себи увек довољно доказне снаге. За њега 
je разумљиво такво стање антропогеографије с обзиром да она „расправља 
једну од најтежих тема, које су икад занимале човечји дух: утицај целокупне 
природе на творевине људске и особине духа народног. . ." За нас je, опет, ра-
зумљиво што je Цвијић тако резоновао 1893. године (мада je y више наврата 
и касније заступао готово истоветна становишта). У то доба je управо почињао 
своја велика теренска истраживања. Морало je да протекне много времена док 
није сакупио огромну истраживачку грађу, док je није средио, научно интер-
претирао и на основу н>е извео прва научна уопштавања. Уз наслов свог мону-
менталног дела „Балканско полуострво и јужнословенске земље" није случајно 
додао „основе антропогеографије". До тих основа, што значи до концепцје 
ове научне дисциплине, могао je доћи само после дуготрајног и веома систе-
матичног теренског истраживања. 

Антропогеографски правац у географији некако je почео да чили у нашој 
земљи; готово се изгубио или утопио у друштвено-географској концепцијској 
усмерености. Прелуштајући друштвеним географима да оцене оправданост 
ове тенденције, ми ћемо само поставити питање: да ли ово доба све теже еко-
лошке кризе на нашој планети демантује или потврђује Цвијићеве антропогео-
графске погледе на везу човека — друштва и окружујуће природе? 

Цвијић дели географију на општу и специјалну. У прву сврстава физичку 
географију и антропогеографију а у другу историјску и политичку географију. 
Разумљиво je да су се прилике огромно измениле од времена ове поделе гео-
графије до данас. Уосталом, у време кад je Цвијић изложио ове погледе на по-
делу географије било je, свакако, и другачијих схватања. За нас je важнија њег-
ова оцена тзв. дуализма у ондашњој географији. Он се јасно ограђивао од 
схватања неких географа великог угледа (Супана, Рихтхофена, Пенка и Гин-
тера) по којима je географија ,,у целини природна наука". За њега je матема-
тичка географија, коју назива и астрономском географијом,,, само пропедев- 

' Ј. Цвијић: Данашње сшање ieoipa<pa<e науке, стр. 27 
2 А. Стојковић:   Јован  Цвијић и проблеми научно! gyxa  u  научне методе   (Научно 

дело Јована Цвијића, САНУ, Научни скупови XI, Београд 1982, стр. 424). 

тика географска". Физичка географија има чисто природњачки карактер. Ан-
тропогеографија je „новија, мање обрађена, али врло интересантна област 
географска." На томе ступњу свог научног сазревања Цвијић није био у стању 
да потпуније сагледа садејство ових географских дисциплина у проучавању це-
ловите стварности географског простора и његових регионалних целина. Уо-
сталом, у то доба још се није неговала регионална географија — бар не као 
физичка географија. Много година касније он спомиње регионалну а 1910. 
године чак и туристичку географију („туристику"), иако тада готово и нису 
постојала масовна туристичка кретања у Европи. У нашој литератури он je 
први писао и о војној географији и оцењивао њену суштину. 

Цвијић није много писао — бар не посебне радове — о крупним питањима 
теоријско-методолошке природе. У његово време, поготову деведесетих година 
прошлог века када je писао ову студију, у научним расправама и часописима 
није било тема о марксистичком погледу на свет и дијалектичким методама у 
географским истраживањима. А ево како je он тада резоновао: „Академска 
предавања нису екстракт од знања, који треба асимиловати и бити готов; она 
често могу и да не буду еванђеље, на које би се човек могао заклети, већ су 
поука, наука, коју ваља испитивати и допуњавати." Овим речима je исказао 
своје широке погледе на науку, еластичност духа и веру у безграничност науч-
ног стваралаштва. Њима je потврдио и „дијалектичко схватање развитка на-
учног сазнања, а посебно. ... генетски приступ и историзам".

1
 Цвијић сва-

како спада у ону групу класика науке, којима je био својствен дијалектички 
начин мишљења, примењиван „стихијски", снагом научних открића, факата 
и логиком повезивања појава у простору и времену. Ови научници били су на 
позицијама материјалистичке дијалектике ,,као теорије и логичког система, 
јер су на њене позиције долазили интуитивно и посредством аутопсије и опсер-
вације"

2
 

Цвијићева научна сазнања, схватања и оцене изложене у овој студији, били 
су на нивоу највиших научних достигнућа оног времена. Тада географ-
ска наука још није располагала подацима о северном и јужном полу јер нису 
били откривени. Човек није био допро до највише планинске тачке а ни до нај-
веће океанске дубине на нашој планети. Нису били истражени и картирани or-
ромни простори Антарктика и неких пустиња. Нису постојали ни савремени 
видови саобраћаја — сем железничког. Никако се, дакле, не сме смести с ума 
чињеница да je ова студија настала у том времену и да je њен аутор управо тада 
започињао своју научну афирмацију. 

Милорад Bacoeuh 

1 М. В. Радовановић: Елементи дијалекшичко! и системско-сшруктурног üpuciuyua y 
Цвијићевој концеицији проучавања насеља (Научно дело Јована Цвијића,  САНУ,   Научни 
скупови, књ. XI, Београд 1982, стр. 295) 

2 Џсто, стр. 292, 



ДАНАШЊЕ СТАЊЕ ГЕОГРАФСКЕ НАУКЕ 

Уводно предавање из географије  

Обичај je, господо, да се са овога места држе уводна предавања и пред-
стави стање науке, о којој се бавимо. Можда je ретко кад тај обичај био толико 
потребан као данас. Наука, коју ћу у овом просветном заводу представљати, 
млада je, још потпуно неконсолидована: она je пре кратког времена изашла 
из једне бурне периоде, пуне најживље активности, из периоде, у којој су постав-
љени њени научни темељи. Географска зграда није ни сада довршена. Један 
врло енергичан генерал, радник на изналасцима и љубитељ географских испи-
тивања, назвао je овај век, веком географије. Открића искрсавају сваким даном, 
често једни погледи замењују друге — наука још пролази кроз епоху сређи-
вања материјала, ап страховања закључака, издвајања истина. Није чудно, 
дакле, ако сви објекти испитивања и задаци њени не би били свакоме јасни, 
и биће објашњиво, што се мени учинило, да je најзгоднија тема уводнога пре-
давања представити данашње стање географске науке. 

Нека ми се пре тога допусти кратка диверсија, којом ћу покушати да изне-
сем резултате два знаменита доба за географију, класичкога и првога доба 
великих географских проналазака; тада ће нам бити разумљивији правци у 
данашњој географској науци. 

I. 

Познате области земљине и географски погледи две су главне тачке, којима 
се може окарактерисати географско знање класичкога света и западне Европе 
у XVI и XVII веку. 

Јелини и Римљани најбоље су познавали области око Средоземнога Мора. 
Изван њих знање je старих допирало: 1) На Северу до острва Туле, које би било 
идентично са неким од данашњих Шетлендских Острва; због трговине ћили-
баром знане су им биле и балтијске обале. Имена народа, које Птоломеј помиње, 
одводе нас до финскош залива, крајње тачке у североисточној Европи, која je 
старима била позната. Птоломеј je знао и за Волгу. 2) На Истоку би била крајња 
граница позната староме свету „серска престоница«, можда данашњи Чангн-
ганхан у Шензи. Источно од Гангова ушћа једва се што може из напомена у 
Птоломеју идентификовати с данашњим стањем. Јелини су похађали и приста-
ништа џеменске Арабије. 3) Ако се не прими као са свим поуздана сведоџба 
Херодотова, да су Феничани из Црреног и Средоземног мора кроз Херкулове 
стубове и даље по наредби Неховој опловили Африку, онда би границе познеат 
староме свету на Југу биле ове: контуре источне обале афричке познате су за 
Страбонова времена до данашњега Џард Хафуна, а атланске обале афричке 
до ушћа Сенегалова, врло вероватно и до Бенинског залива. 4) О атланским 
острвима пред западном обалом северне Африке знали су јелински и римски 
географи врло мало. Канарска Острва била су им позната и звали су их, везу-
јући извесне мите за њих, Срећним. Имали су података и из унутрашњости 
афричког континента. По Птоломеју Нил извире из језера на јужној хемисфери. 
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Новија су открића то потврдила. Бакер и Спек су продрли до Укерева resp. 
до Мвутана. Птоломеј je знао и за планине у изворној области Ниловој, назива 
их Месечевим Бреговима и тврди, да Нил рани вода од топљења снага, снежна 
и глечерска вода. Новији путници (Burton) сазнали су, да се земља између 
поменутих језера и обале морске назива збиља месечевом (Унјамвеси), а ста-
новници њени месечевим људима (Ванјамвеси); осим тога се пре кратког вре-
мена пентрао по снежним висовима Килиманџара један немачки туриста, и 
потврдио и други факат Птоломејев. — Из овог кратког прегледа види се, 
да су старима биле познате 

2
/3 нашега континента, југозападна четвртина Азије 

и северна трећина Африке, мали простор, али најзгоднији за културу и нај-
знаменитији на земљи. 

Од старих народа једино je y Јелина било смисла, научне тежње, да схвате 
земљу у целини и да у знања географска унесу научних елемената. Идеална 
je црта јелинске природе, којом они одвајају од осталих старих народа, бав-
љење о философији наука, тежња да појаве протумаче начином, који показује 
њихов велики дар за науку и научна испитивања. И у првим временима грчке 
културе виде се ове тежње, и ако су им концепције често погрешне. Херодот 
je мислио, да je земља котур, који би према Средоземном Мору био улубљен. 
Питагора и Питагорејци први су проповедали, да je земља лоптастог облика. 
Одлучно je решио ово питање Аристотел, који je употребио помрачење месеца 
као први чулни доказ за лоптасти облик земљин. Архимед je математички дока-
зивао да морско огледало мора бити конвексно и имати облик једнога дела 
лоптиног, а Птоломеј je ово утврдио другим чулним доказом, којим се сада у 
првим ступњима наставе доказује лоптасти облик земљин, лађама, које се 
примичу или удаљују од обале. Ератостен je на 200 година пре Христа први 
одредио дужину једнога степена меридијанова, мерећи лук између Алексан-
дрије и Сијене (данашњег Асуана) и израчунавао обим земљин. — Хераклид 
je разликовао спољне и унутрашње планете. Аристрах je навестио хелиоцен-
трички систем Коперников, само се ово овлаш исказано тврђење није могло 
одржати пред опште усвојеним геоцентричким системом. Хипарх je открио 
прецесију еквинокција. — При мерењу углова служили су се квадрантима, астро-
лабијама и армиларним сферама, али су се за одређивање полне висине слу-
жили више гномном, и по дужини његове подневне сенке за време еквинокција 
одређивали су географску ширину места. Јелини су знали да се разлике у гео-
графским дужинама појединих тачака дају одредити по сунчевим и месечевим 
помрачењима, али изгледа, да je таквим проматрања било са свим мало, нај-
више два (по Плинију, по Птоломеју једно). — Прве карте цртао je Анаксиман-
дар на 547 год. пре Христа. Један ученик Аристотелов повукао je први кроз 
насељену земљу линију за оријентисање, која je ишла од Херкулових стубова 
кроз сицилијску мороузину, Пелопонес, јужну обалу Мале Азије, па до Индије. 
Она je требала да има правац ИЗ., да буде основни упоредник за цртање карата 
и назвата je дијафрагмом. Први географ, који je места фиксирао хоризонтал-
ним координатама географским, био je Марин из Тира. Његов непосредни 
последник Птоломеј одређивао je y својим таблама географску ширину и дужину 
ушћа и извора познатих већих река и почетак и крај планинских венаца, Први 
подневак, према којем je израчунавана географска дужина пролазио je кроз 
Срећна Острва, главни je упоредник био родски. На основу ових табела цртане 
су карте и за време његово и после њега, и то су се његови последници служили 
пројекцијама, које бисмо данашњим именима могли назвати цилиндричном 
и коничном, а Птоломеј je препоручивао пројекцију, коју сада зовемо стерео-
графском. 

У физичкој ieoipacßuju оставили су Јелини више погрешака, но оштрих 
проматрања; од њих je (Парменид) подела земље у пет климатских појасева 
и заблуда, да je зона између повратника опрљена и пуста. У орографији су 
одређивали само правац венаца планинских, и то, немајући магнетне игле, 
већином погрешно. Висине су преко мере увеличавали; по њима би високи 
алпијски врхови били петнаест пута виши, него што je Монблан. Страбон je 
у континенталним областима разликовао велике висије и низије. Знали су, 
да температура у главноме опада са већом висином. — Трусове и напрасна 
издизања коре земљине сводили су на ваздушне струје, које се кроз пећине и 
пукотине загубе у подземним слојевима и, потиснуте морским валима, траже 
излаза на више. Природа je земље јелинске учинила, те се дошло до оваквога 
схватања. — Простране алувијалне равнице око Инда и Ганга објашњавали 
су наносом тих река, а за Египат je то било навештено у фрази, да je дар Нилов. 
— Плиму и ослоку су најпре проматрали Феничани на атланској обали Шпаније. 
Они су разликовали два дневна ритма морска, који су условљени стањем месе-
чевим у зениту и надиру, а осим тога и два месечна суперлатива таласа морских 
за време сизигија. 

Са много оштроумности разматрали су Јелини и утицај природе на људски 
род, и највећи стари географ Страбон и овде светли својим духовитим схвата-
шима и претходник je новијим погледима Ритеровим. И златна књига Хиггар-
хова, како je Блуменбах назвао мали спис овога великог лекара о утицају ваз-
духа, воде и положаја на становништво, садржи много ваљаних рефлексија. 

Јелински географи су дакле нарочито обрађивали онај део наше науке, 
који сада зовемо математичком географијом и сматрамо само као пропе-
девитку географску, али се у њих јављају и зачеци оба главна правца, који су 
карактеристични за данашњу географију: физичко географски и антропогео-
графски. Они само немају података, који географији дају тип егзактности: 
оскудевају им скоро са свим факти, који се добијају инструментима, а остала 
опажања немају већином потребне прецизности. 

У Римљана, чији je видик био опсежнији од јелинскога, нема великих јелин-
ских сватања и оног дубоког проницавања географског материјала. Њихови 
су географски погледи остали на врло ниском ступњу. Ни Арабљани нису дос-
тигли своје грчке учитеље. Духовни развитак њихов брзо je прешао свој зенит. 

При крају XV и у почетку XVI века настаје доба великих географских про-
налазака, који се продужују до половине XVII в. Пре 400 г. угледао je Христоф 
Колумб или један његов бродар острвце Гуанахани, данашњи Уатлинг Ајленд 
и открио цео континенат. Одмах за тим Себастијан Кабот проналази 1497. г. 
Северну Америку, Кабрал са познатим Америгом Веспучијем — Бразилију, 
Васко де Гама оплови Америку, изнађе поморски пут за Индију и приспе у 
Каликут, а енергични бродар Магелан оплови око земље. Пацифик се прона-
лази. Границе познатога света размакнуте су на далеко и необично брзо.  

Пред овом периодом велике активности знало се истина за веће делове 
земљине површине него у класично доба, али се у науци и у погледима географ-
ским остајало иза Јелина. Владао je Птоломејев геоцентрички систем. Већина 
je географа држала, да je земља лоптастог облика. Географске дужине мерене 
су приликом сунчевих и месечевих помрачења, али су се о дужини, о простран-
ству познатог света имали врло непоуздани подаци. Фантастични описи чувеног 
Млечанина Марка Поле нису могли унети прецизности у ондашња географска 
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знања. На западу се знало, по њему, само за сјај и богаство великих царевина 
Ципангу, Јапана и Катаја, Китаја, са великим пристаништем Цајтуном и градом 
Кинсајем. Остојање њихово од Срећног Острвља одређивало се до таблама 
Птоломејевим и ценило око 180°. Те податке потисну у доцнијим списима 
географским старији Марина из Тира, по којем je то одстојање износило 225°. 
У Колумбово време цењена je дужина познатог света на 230°. Копна би биле, 
према томе, шест пута више но мора и збиља je размера 7 : 1 важила онда као 
истинити однос између суве земље и океана. Кад се верује у ову размеру и дајо 
онолика дужина одстрјању између Срећних Острва и престонице китајске, 
није чудно што се мислило, да je западни поморски пут од Шпаније до Индије 
врло кратак, и схватљиво je, за што je западним светом, нарочито Шпанијом 
и Португалијом, обладала узрујаност, грозничава узбуђеност за богатим зем-
љама, које су описивали Ибн Батута, а нарочито Марко Пола. Познато вам 
je, да Колумб тражећи Индију пронађе Америку. 

За Колумбом je дошло доба велике духовне активности и енергије, могло 
би се рећи доба интелектуалне револуције. 

Велики покрети у географији и у природним наукама могућни су били тек 
од тога времена. Већ je по себи знаменит негативан резултат Колумбова чина: 
није се више ђачки дрктало пред ауторитетом Птоломејевим и Аристотеловим. 
И док je пре 1492. године био у опасности план Колумбов само из страхопош-
товања према класичним ауторитетима, већ 30 година после тога сталожило 
се о њима са свим дравилно мишљење: процењују се критички или милосрдно, 
говори се о погрешкама старих, које су објашњиве и за опраштање. Још je 
већи утицај географских открића при крају XV и у почетку XVI века на дух, 
на морал потоњих генерација: ученици су постали мајстори, вођи, а учитељи 
су остарели, застарели. Велики писац Космоса напомиње факат, који најбоље 
илуструје и моралну јачину те периоде: исте године кад умире Колумб, Копер-
ник поставља хелиоцентрички систем, онда кад Кортес осваја Мехику, Мартин 
Лутер спаљује папску булу у Витенбергу. Поред великих открића нису, дакле, 
могли изостати у овој периоди ни научни резултати. 

Од 1519—1522. Магелан оплови око земље. Лоптасти облик њен постаје 
несумњив факат, усавршују се инструменти и изналазе методи за одредбу гео-
графских координата. Мерење степена je, после Ератостенова и арабљанског 
под калифом Ал Мамумом (827. по хр.), предузео у ово време француски при-
родњак Фернел 1525. године. Он je одређивао дужину степена на меридијану 
између Париза и Амјена, и то по обртању точка на поштанским колима; дужина 
je степена по овоме мерењу 57070 тоази; разликује се, дакле, од најновијих, 
поузданих мерења само за 13 тоази. Директно мерење овако великих дужина 
не може бити тачно, и само je случајно резултат Фернелов испао повољан. 
Холанђанин Снелије je 1617. године изнашао тригонометријску методу и тиме 
постао оснивач данашњег премеравања степена триангулацијом. — У овоме 
времену долази картографија до свих главнијих пројекција; осим тога су гео-
графи већ знали изабрати за сваку област на земљи подесну пројекцију, такву, 
која најмање развлачи картографску слику и неосетно квари лоптасти облик. 
Холандија и Немачка центри су картографски. Чувени географ Герхард Крамер, 
Меркатор, проналази коничну пројекцију, на којој су подневци представљени 
правим, а упоредници кривима (курвама). Познатија je друга Меркаторова 
пројекција, која претвара лопту у ваљак; меридијани и паралели секу се на њој 
под правим угловима, али тако, да одстојања упоредника од полутара расту 
у размери, у којој се одстојања подневака на лопти смањују. Меркаторова je 
пројекција најпре примењена на знаменитој карти од 1569. године, а од половине 

XVII века по њој су развијане поморске карте. — У Меркатора je ирви иодневак, 
онај, који прелази преко азорског острва Корва. Подневак преко високог врха 
на Тенерифи (Пик 3700 м.) вредео je као први за холандску картографску школу, 
нарочито за Тасмана и Фишера, а трећи су га, као Холандије, повлачили преко 
Сантјага, острва према Зеленом Рту. Скуп географски, који се 25. априла 1634. 
године састао у Паризу, усвојио je као први меридијан онај, који прелази запад-
ном ивицом острва Фера. Добра je страна тога меридијана, што, од њега почев, 
стари свет има источне, нови западне дужине; али се у питање о првом мери-
дијану уплећу националне сујете и поноси, и за то није могло бити ни до сада 
решено. Расправља се на географским конгресима, износе се, поред познатих 
почетних меридијана, и добре стране бернског, римског, јерусалимског, али 
до позитивног ресултата дошли су само немачки географи усвојивши гринички 
меридијан. 

На Меркаторовим су картама сви главни планински венци у Европи правил-
но уцртани, али се значај хипсометрије још довољно не схвата. Вредели су већи 
ном висински подаци старих географа, новији нису такође тачни, тако да се 
у једно време тражио највиши врх на земљи на Уралу, а доцније на Новој Зем-
љи. О посташу рељефа још се није ничега поузданога изнело, и за то су још 
најбоља премишљања Леонарда да Винчи (1452.—1519). По петрефактима, 
који су нађени на висинама, закључује овај велики вештак, да су оне некада 
биле дно морско, издигле се, па их атмосферске воде и реке разриле, издубле 
долине и поиздвајале врхове и венце. Акоста разликује активне и угашене вул-
кане, а велики немачки географ Вареније изради први топографски опис вуклана. 
Поред италијанских и Хекле, зна он и за вулкане на Суматри, Јави, архипелагу 
бандском, на молучким острвима и северној обали Гинеје, на филипинским 
и јапанским острвима. Асцензију и Св. Јелену иназива угашеним вулканима. 
У ово je доба било познато, да су трусови врло чести западном обалом Јужне 
Америке и објашњавали су их тиме што морска вода кроз пукотине и канале 
продире у унутрашњост земље, тамо постају гасови, који траже излаза напоље, 
и тако су узрок трусовима. Сад се већ ради опрезније, и географи овога вре-
мена на генералишу овакво објашњење на све трусове; смета им појава земљо-
треса далеко од обала, у унутрашњости континената. 

У овом се добу мислило, да копна и мора има у једнакој мери на површини 
земљиној, и ради тога се на јужној хемисфери цртао велики антарктички кон-
тиненат. Није се дирало у ову размеру и пошто je Тасман нашао, да je Аустра-
лија одвојена од тога континента, na je y главноме задржана и доцније све до 
Кукова путовања. Појави плиме и ослеке објашњавани су правилно привлачном 
снагом месечевом и сунчевом. — Све су струје морске биле познате. Гинејску 
су пронашли Португалци у XV веку, мозамбичку je већ приметио био Васко 
де Гама, голфску je пронашао Антоније де Аламин 1513. године, лабрадорску 
Себастијан Кабот 1497 и т. д. — При првој пловидби у Индију приметили су 
Португалци између екватора и северног повратника североисточне ветрове, 
а од њега до јужног повратника југоисточне; раздвојени су зономкалма. Шпа-
нци су назвали те ветрове бризама, Инглези трговачким ветровима, а Порту-
галци данашњим именом пасатима. — Ветрови око Индијског океана, који 
не дувају као пасати постојано у једном правцу, већ шест месеци у једном, а 
других шест у противном, већином са ЈЗ и СИ, познати су били арабљанским 
трговцима и звали су их монсунима (од арабљанског маусим-годишње време). 
Португалци их сада проналазе. 

Географска се открића продужују и после овога времена. У XVII веку 
проналазе Холанђани Аустралију. 1642. оплови Тасман острво Вандимен и 
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проналази Нови Селанд. За тим настају од 1768.—1779. путовања Џемса Кука, 
а пошто он погине на хауајским (»хавајским«) острвима, велики путеви и испи-
тивања Инглиза Стјуерта, који прође Аустралијом са Севера на Југ. Упоредно 
са испитивањем аустралијскога континента ишло je и проналажење архипелага 
у Пацифику и земаља око јужнога пола. Много више него проналасцима нових 
области, карактерисан je овај период тиме, што се дотерују инструменти и 
предузимају велика и савршенија мерења. Њиме залазимо у данашње доба. 
Велики je напредак у одредби географских координата. Буге и Кондамин су, 
мерећи перуански меридијан, одређивали и географске ширине и свели пог-
решке на ЗУ2". Бредли (Bradley) изналази аберацију светлосних зракова и ели-
минише из рачуна за одредбу полне висине и ту погрешку, тако да су око 1747. 
полне висине одређиване на неколико секунада тачно. Ипак су одредбе ове 
географске координате, за коју су дотребни извежбани астрономи и тешки 
иструменти, врло ретке. 1731. изналази Џон Хедли (Hadley) инструменат за 
мерење углова т. зв. октант. Хоризонат je за овај инструменат морска повр-
шина, и сваки je бродар могао сада на лађи мерити сунчеву висину, и нађене 
углове ваљало je само ослободити од аберације и сунчеве паралаксе. — Гео-
1рафске дужине или разлике у локалном времену двеју тачака одређиване су 
проматрањем месечевих помрачења, метод, који je још старима био познат. 
Два проматрача, који су дурбинима запажали улазак и излазак месечев из 
сенке, обично се нису слагали у времену, у којем су појави наступили. За то 
je доцније проматрано и помрачење појединих делова месечевих. Тиме je, дакле, 
рашчлањено помрачење месеца у помрачења појединих делова његових и доби-
јане су средине из проматраних редова. Ти су резултати велике тачности. Али 
помрачења месеца наступају у дужим временим размацима и због наоблаче-
ности није их могућно увек проматрати. Кад бисмо само на њих при одређи-
вању географске дужине били упућени, прошли би векови и иљаде астроном-
ских путовања морало би бити предузимано, док би се утврдиле географске 
координате само најважнијих тачака на земљиној површини. Много су чешћа 
помрачења месеца Јупитерових, особито његова првога трабанта, који залази 
редовно у сенку Јупитерову после једног дана и 18 сати. Сви проматрачи на 
земљи могу запажати имерсију и емерсију трабаната у сенку Јупитерову. Два 
проматрача под различним меридијанима ваља само да на својим сатовима 
одреде месно, право време ових појава, па да из разлике тих времена утврде 
разлику географских дужина. По овој су методи Пикар и Делатир одредили 
дужине важнијих места у Француској. 1761. изнађе Херисон (Harri son) хроно-
мешар, и одредба географских дужина постаје још лакша. Хумболт у унутраш-
њости Јужне Америке и Французи за време рата у Мисиру најпре су са великим 
успесима употребили хронометар за одредбу географских дужина. Телегра-
фијом je пооштрена тачност хронометра, особито телеграфским везивањем 
знатнијих звездарница, као што je гриничка за одредбе у Инглиској, Берлин 
за средњоевропске и италијанске, Пулкова за скандинавско-руске и Кембриџ 
за северноамеричке. 

У овоме времену су извршена велика премеравања, којима су утврђене 

димензије земљине и њен облик. Повод су им била проматрања секундног клатна 

и спекулације Њутнове и Хигенсове о односу између центрифугалне и центри-

петалне силе. Рише, којега je француска влада послала у Гуану другим послом, 

одређивао je и дужину секундног клатна и нашао, да je оно у Паризу за — 
4 

линије дуже но у Кајени. Дужина се секундног клатна одређује Хигенсовом 

формулом7сл/—= 1, ls = —g. Дужина клатна (ls) и убрзање (g) јесу пропор- 

ционалне количине. С тога, што je ls у Кајени краће, него у Паризу, мора и g 
тамо бити мање; Кајена, дакле, мора бити удаљенија од центра земљиног 
него Париз. Слично овоме и остала проматрања на шеталици нагонила су, 
да се одступи од лоптастог облика земљиног, који се до сад одржао још из 
класичне старине, и то у овом смислу: земља мора бити на екватору испупчена, 
на половима спољштена. Њутн и Хигенс свели су ову неправилност у пона-
шању шеталице на механичке принципе. Они су пронашли закон о односу између 
центрифугалне и центрипеталне силе код тела која ротирају: g9 — go = fo sin

2
 9. 

Позната примена овога закона на земљу у житком стању иде у прилог елип-
соидном, на половима спљоштеном, облику земљином. То су геофизичка 
проматрања и разложне спекулације. Питање о облику земљином могло je 
поузданије решити непосредно мерење и критерије био: сазнати величкну 
полупречника ма кога земљина меридијана на екватору и половима. Геомет-
ријски je био јасан закључак, да je линеарна величина једнога степена на елипси 
најмања код крајњих тачака њене велике, највећа код крајњих тачака њене 
мале осовине. На земљу примењен овај би закључак гласио: ако буде величина 
степена меридијанова ближе екватору мања но око полова — земља je спљо-
штени елипсоид, у противном случају, земљи je на половима испупчени, на 
екватору спљоштени, дакле издужени елипсоид. Настају мерења степена. Касини 
1680. предузима мерење степена меридијанових од северне границе Француске 
до Пиринеја. Измерени лук je био велики 8° 30' 17". По његову резултату износи 
један степен меридијанов јужно од Париза 57.097 тоаза, северно од Париза 
56.960 тоаза. Изгледало je, да издужени елипсоид односи победу. Инглизи су 
остали при спљоштеном елипсоиду, а и у Француској се увиђало, да мерење 
степена на тако малој области не даје довољно јемства. Наступа доба великих 
премеравања у областима, удаљеним једна од друге према екватору и половима. 
Једна комисија под Бугеом и Кондамином иде 1735. у шпанску Јужну Америку; 
после шест година мерења изнађе из дужине лука од 3 степена као дужину 
једног степена меридијанова 56.734 тоаза. Мауперције и Целзије, мерећи сте-
пене меридијанове (1736. и 1737). на смрзнутој Торнеји, изнађу да je 1 = 57.438 
тоаза. Доцније je друга шведска комисија под Сванбергом исправила ове резул-
тате и утврдила, да дужина степена на Северу износи 57.196 тоаза. Питање je, 
дакле, било одлучено у смислу спљоштеног елипсоида. За тим се у XVIII веку 
ређа цео низ мањих премеравања степена, која потврђују резултате фран-
цуских комисија. 1799. буде перуанско мерење узето и за основиду мера и уста-
новљен метарски систем. 

Почеци геометријскога мерења висина падају у ово доба, али се ово време 
одликује поглавито проналаском барометра и многим барометарским одред-
бама висина. После познатих проматрања предузетих иницијативом Паска-
ловом на бреговима у околини Клермона (1648.) и Шајхцерових у Алпина 

(1705.—1707.) долази Хале до прве барометарске формуле (9719. log —]. Де- 

лик уноси у барометарску формулу корекције температуре (ваздуха и живе), 
Рамон одређује барометарску константу, Лаплас корекцију теже, а Бесел уноси 
корекцију, којом се узима у рачун утицај паре водене у ваздуху.  

После бурних времена настаје тиха плодна радња. Картографска слика 
земљине површине усавршава се, открива се обиље факата мање вредности, 
настаје сређивање материјала према научним погледима и схватањима. 
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Није чудно, а никако није погрешка или још грех старијих географа све 
до половине нашега века, што су само саопштавали географска факта, бавили 
се о обичној голој дескрипцији. И кад су писци географских уџбеника излагали 
само locorum nuda nomina није необјашњиво. Требало je, да географија овлада 
свима важнијим чињеницама и појавама на земљиној површини, да се многе 
области усавршеним методама проматрања још једном прегледају, па да 
географија нарасте и у дубину, да се развије географска наука. Највећи пок-
рети у томе правцу датирају од почетка и од првих десетина овога века, од 
Александра Хумболта, оснивача физичке географије, и Карла Ритера, пок-
ретача данашњих антропогеографских испитивања. 

II. 

Немиран дух Хумболтов, који се дуго није могао нигде скрасити, оснивс 
физичку географију. Хумболт се бавио наизменично о студовању финансијских 
наука, ботанике, зоологије, хемије, геологије, рударства, па се на послетку 
бацио на географију. 

Он je у себи спајао универсалност и темељитост. Са оваквом спремом 
пропутује Хумболт велики део Европе, Америке и Азије. Није случајно, да 
je оснивач физичке географије научњак, који je видео и проучавао немачке 
средње планине, природу Пиринејског Полуострва, Урал, онако исто као и 
Алпе, Кордиљере и Алтај. Пре њега није било научнога путника, који би, тако 
као он, био спремљен за своје научне задатке, и било je поуздано, да ће тај 
велики дух, ма куд се кренуо, донети богата проматрања, нове идеје. 

Хумболт je први цртао висинске профиле, израчунавао средње висине 
континената Европе, Азије и Америке, творац je правца, да се пластика зем-
љина у целини схвати и згодно назове. Он je први путник, који je употребио 
хронометар за одређивање географских дужина. Проналазач je важнога закона 
о магнетизму земљину: магнетске силе слабе од магнетских полова према 
екватору. Вулкани су, он je најпре изрекао, линеарно распоређени и леже на 
пукотинама. Први je конструисавао изотерме, изотере и изохимене, и од тога 
се времена познају закони о распростирању температуре на површини земљи-
ној. У фитогеографији je утврдио закон, како се вегетацијски појаси мењају 
са висином. За науку je пронашао и перуанску струју морску, која je шпанским 
бродарима и пре била позната. 

Ради објашњења телурскога одељка у „Космосу« израдио je X. Бергхауз 
збирку физичких карата, први већи покушај физичкога атласа. 

Хумболт je дао прве подстреке и за испитивања, која je Ритер дигао на 
већу висину и дао им назвање упоредне географије. 

Други je велики географ овога века Карло Ритер. Главна je мисао у њего-
вом великом делу о Африци и Азији: културно стање раса и народа предис-
понирано je природом земљишта. Он je, дакле, поглавито испитивао утицај 
хоризонталне и вертикалне разгране земаља и континената и климских при-
лика њихових на правац и ступањ људске културе, и за таква испитивања упо-
требио назвање: упоредна географија. 

Ритео говори о континентима као о великим индивидуама земљиним, 
он их помиње као силе, које својим становницима намећу судбину, и за Африку 
je то врло убедљиво доказао. По њему je стари свет, у којем су сви појави ошт-
рији, континентални, јача индивидуалност од новога, у којем има мало и нез-
натијих разлика и противности. Европа je за њега индивидуалност са најсавр- 

шениЈом организацијом, духовито стварано и удешавано земљиште за људско 
друштво. Само je шпанска височина крућега типа, али она и не даје Европи 
карактеран облик већ Алпи, чији су венци испробијани долинама, пуни ниских 
превоја и преслапа, здружују на мајушном простору разноликости и супрот-
ности, али не дају Европи континенталан карактер. Са свим je природно што 
су за Ритерова времена постала већина оних имена, која у себи садрже плас-
тичке карактере појединих области. Тада je Гатерер крштавао земље именима, 
која су нама сада тако обична, као Пиринејско Полуострво, балтијске, кар-
патске и земље на Северу и Југу од Ема (Хемуса) 1808. године. Цајне je први 
употребио назвање Балканско Полуострво верујући да постоји велико цен-
трално било, које би се пружало од Црног Мора кроз средину нашега полу-
острва до Јадранског Мора. 

Многа Ритерова схватања, као и име упоредне географије, нису се одржали 
нарочито после оштре критике Пешелове. Он пореди становнике с природом 
њихова земљишта и тражи да их доведе у узрочност. У том процесу нема ничега 
упоредног, као у Кивијевој упоредној анатомији или Боповој филологији, које 
се баве о морфолошком садржају науке, испитују сличност и траже прелазе 
међу облицима, да би их свели на заједнички и изнашли им постанак. И у гео-
графској морфологији има тога метода, али Ритеров начин истраживања и 
његових последника није упоредан. 

За време ова два велика географска радника и после њих почиње, око поло-
вине овога века, ново доба карактерисано великим географским проналас-
цима. Поглавито се испитују Африка и централна Азија, и продире се према 
северном и јужном полу. Ричердзон (Richardson), Барт (Barth) и Фогел допиру 
са Севера до Чада и Тимбукте; готска експедиција, предвођена Хеглином про-
лази из Египта преко Картума до Чада. Многи француски путници испитују 
јужни део Алгира. Јужну Африку и изворну област Нила упознају Спек и Грант 
(Grant). За њима долазе велика открића у области Конга, великих афричких 
језера и у опште у централној Африци Backer-a Livingstone-a и Stanley-a. Од 
вредности су и богате збирке и открића Емин-паше. 

Парник су овим великим проналасцима руска испитивања у централној 
Азији. Проучене су земље, о којима би се без погрешке могло рећи, да су обра-
зованоме свету биле непознатије од површине месечеве. Још су Иван Грозни, 
Петар Велики и Катарина II слали у Сибирију хетмане козачке, испитиваче 
и научњаке. 1867 године започиње Прежевалски своју кратку, али необично 
плодну каријеру у области Усури. Настеје цела серија његових открића у Мон-
голској, Ордосу и тибетској в и с и ј и. Од руских испитивача већега значаја 
да поменемо још Северцова, који je 1864. године по налогу руског географског 
друштва испитивао земље с оне стране Чу и Или, даље потпредседника руског 
географског друштва Семенова и т. д. 

XIX век довршује збиља посао започет при крају XV и у XVI веку. Европ-
љани освајају свет. 

Водиља je првога доба великих географских открића чежња за златом. 
Када je Хумболт пре 90 година испитивао Америку био му je мотив ентузијас-
тичка, идеална тежња за сазнањем земље наше. И у овом другом добу великих 
географских открића, које се по општој својој карактеристици с разлогом зове 
материјалистичким, испитивали су централну Африку већим делом такви 
путници и научњаци, који су били одушевљени само тежњом за истраживањем 
истине. 

Сад су познати, а већином и испитани, сви делови земљине површине 
осим области око севернога и јужнога пола, ма да смо и у правцу према првоме 
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са свим у близини 90°, а на јужном око 80°. Од целокупне површине земљине, 
која je велика 510 милијуна км.,

2
 остале су за сада непознате области око јуж-

нога и севернога пола, чија површина износи око 22 милијуна км
2
. Из података, 

које су полне експедиције сабрале, сматра се као вероватно, да je северни пол 
под морем. Око јужнога пола наишло се на копно, као што су Грахамова, Алек-
сандрова и Викторијина Земља итд. или на одсеке од леда, ледене зидове, високе 
150—300 м., који су, судећи по моренама у њима, пореклом са копна. Сада 
се по Инглиској, у народу најпредузмиљивијем и најенергичнијем, разлежу 
у научном свету покличи за тражењем севернога пола, и врло je вероватно, 
да географија неће дуго чекати, да се открију и те две последње тамне тачке 
на земљиној површини. 

Мерењем степена изнађене су димензије земљине, методима барометар-
ским и тригонометријским одређене су висинске координате, детаљна испити-
вања изнела су на видело масу географских проматрања, географско распро-
стирање појединих облика и појава на земљиној површини познато je — и 
физичка географија, на коју je од времена Хумболтова и Бергхаузова концен-
трисана пажња географа, уздигнута je на ступањ науке. 

Центар je њен морфологија са хидрографијом и океанографијом. Предмет 
je морфологије земљина површина. Она одређује најпре облик земљин. Идеални, 
математички je облик њен ротациони, на половима спљоштени, елипсоид. 
Стварни облик земљин, који показује разнолика месна одступања од рота-
ционог елипсоида, назвао je Листит геоидом. Проучава кретања земљина, 
ротационо и револуционо, и одређивање тачака на њеној површини трима 
координатима, географском ширином и дужином и висином. Претходни су, 
дакле, задаци географске морфологије, да се упозна са земљом као небесним 
телом, са резултатима, који су добивени мерењем степена и физичким прома-
трањима и да уђе у методе; којима се одређују географске координате. 

Проучавање разноликих облика земљине површине, карактерисање и 
класификовање форама, утврђивање њихова географског распрострањења и 
везе са геолошким саставом и климским приликама интересни су морфограф-
ски и генетички проблеми географске науке. 

Овде она разматра најпре егзогене утицаје. Атмосферилије су узрок рас-
падању и хемијском растварању стена. Тиме постају многи облици земљине 
површине непосредно, други бивају само моделисани. Од тих процеса остаје, 
одваја се растресит нерастворљив материјал, као плазина, terra rossa, друге 
глине, које се, између осталих, и утидајем теже даље крећу. Од ових чинилаца 
најважнија je атмосферска вода и различна су дејства њена на површини зем-
љиној, према томе, да ли je у чврстом или течном стању; за то je један од важних 
наших задатака утврдити висине и области, у којима се атмосферски талози 
одржавају кроз целу годину као снег, одређивање снежне границе. Глечери, 
њихово распрострањење по земљи сада и у глацијалној периоди, природа 
њихова, интересни су као објекти самосталног проматрања, а корозија, коју 
глечари врше на своју подлогу и акумулација морена, које собом носе, објаш-
њавају нам многе облике, нарочито виших, планинских региона и њихове 
суподине. Дефлација или ерозионо дејство ветра и сношење материјала на 
извесним тачкама, узрок су разноврсним облицима, који су нарочито распро-
стрти по пустињама. За остали рељеф особито су од важности, поред атмо-
сферилија, текуће масе водене, воде текућице. Инструменти и методи, којима 
се долази до утврђивања хидрографских карактера река, ерозивно и транспортно 
дејство њихово, промене у паду корита и брзини воде, разнолики водопади 
ра рекама теме су хидрографије. Свима тим егзогеним утицајима бива површина 

земљина разривена и расточена до знатних дубина, целе партије њене, често 
врло дебеле, бивају однашане и слагане у низинама и морима, а све те процесе 
зовемо ерозијом и денудацијом. 

Према њима стоје ендогени утицаји, који или акумулацијом или тектон-
ским поремећајима стварају костур земљин. Ми ћемо детаљно проматрати 
различне тектонске поремећаје и одмах издвајати облике, створене поглавито 
њима, без великог суделовања ерозије и денудације. 

После овог проучавања морфологија се бави о долинама и утолегнућима, 
за тим о планинама на земљиној површини. Међу првима, и то само онима 
на копну разликује: 1. једне, које су карактерисане континуалним, непрестано, 
до морског нивоа, позитивним нагибом, у којима вода по површини на ниже 
отиче и 2. друге, којима оскудева континуалност нагиба, затворене су дакле 
са свих страна, корутинасте. Свуда имамо да утврдимо димензије, истински 
ареал и средњи нагиб њихов. 

Први облици или праве долине већином су ерозионог порекла. Мало je 
долина или управо партија у једној долини, које су тектонски предиспониране, 
тектонске синклинале и јендеци; остале, које ипак по својем правцу имају везе 
са тектоником, као на пример моноклиналне, секундарног су порекла. Долине 
су поглавито ерозијом постале, и међу њима су најинтересније попречне долине 
које су често различним узроцима стваране, као дунавска клисура и искрина 
с једне стране, а попречне долине кроз франачку и швапску Јуру с друге стране. 
Код долина разматрамо и морфографске разлике, па терасе, распоред седи-
мената у разним дубинама и т. д. 

Друга група облика земљине површине коритаста, затворена утолегнућа, 
ограничена су поглавито на области, у којима због њиховог континенталног 
положаја или хладних морских струја уз обалу, нема готово никако или врло 
мало атмосферских талога. То су области кишом сиромашне, у којима се не 
могу развити воде текућице и долине са континуалним, позитивним нагибом. 
Таква je пустиња Калахари у јужној Африци, за тим корутине са остацима вели-
ких језера Бонавиља и Моно у Великом Басену у Северној Америци, велике 
континенталне депресије у Азији, корутине око језера Ајри и Амадео у Аустра-
лији. Има коритастих утолегнућа чисто тектонског порекла, као Мртво Море 
и нека од афричких језера. Акумулационе области одликују се такође затворе-
ним утолегнућима, као што су интерколинске низине у вулканским пределима, 
басени језерски у моренском земљишту, депресије између дуна итд. Има и 
таквих коритастих утолегнућа, која су условљена пермеабилношћу и раствор-
л>ивошћу стена, као што су познате утолеглице у кречњаку. 

Морфологија разматра даље планине на земљиној површини, њихове 
висинске карактере, облике, типове и постанак. 

Засебна дисциплина морфолошка, океанографија, бави се о облицима под-
морским или океанским. Она проучава конфигурацију дна морског на основу 
мерења дубина и изобатских карата, које je најпре цртао француски географ 
Биаш око 1737. године. Дубине би океанске биле за наше око равни, али мере-
њима je утврђено, да и по дну пучина морских има висинских разлика: већином 
су то велике плитке депресије, порастављане плећастим, са свим благим билима, 
чији нагиби по правилу не прелазе 

1
/4°. Ретко има одступања од оваквог суб-

маринског тла, и на тим су местима географске експедиције биле изненађене 
субмаринским рељефом, који прекида обичну монотонију дубина океанских 
и достиже нагибе од 35°. Неке су од тих узвишница, као што ћемо видети, при-
марне, као Фарадијев Брег у северном делу атланског океана, или су секундар- 
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ног порекла (вулкански брегови састављени из лаве или су морене, које су се 
из глечера на дну морском сталожиле, као фламанска капа; у последњу групу 
спадају и стрми нагиби коралских спрудова и атола. Литоралне су партије 
друкчије конфигурације и много компликованије. 

Распоред седимената, који су различни у литоралној зони до дубине од 
1200 м., у средњим дубинама до 3300 м. и одатле на ниже у пучини океанској, 
спада у океанографске теме. 

Хемијске и физичке особине морске воде, распоред температуре у различ-
ним дубинама, стварање и различна структура леда у океанима, кретања у 
морима, као што су таласи и струје морске, за тим плима и осека спадају даље 
у теме океанографске. 

По ово неколико тема географске морфологије јасно вам je, да je она у 
географији онакав стожер као стратиграфија у геологији, анатомија и физио-
логија у ботаници. За студије географске, ма које врсте она вам je основица, 
а за самостална испитивања појединих земаља бечусловно je потребно свла-
дати до детаља резултате географске морфологије. 

Видели смо, да теме њене нису биле непознате ни старијим географима, 
много су проучаване при крају прошлога и у почетку овога века, а у новије 
време било je могућно извести многе резултате и дати јој научан карактер. 

Наука о терену, о облицима земљишта проучавана je и систематски обра-
ђивана са војничког гледишта. Сви су ти радови само дескриптивни. Сонклар 
je израдио такву једну општу орографију која се бави о свима темама планинске 
морфологије. Многе морфолошке теме расправљао je Рекли, најплоднији гео-
граф нашега доба. Он задобија богатством речи, финоћом и јасношћу стила 
и талентом својим, али у проматрања уноси много ентузијазма и за то његове 
концепције често нису усвајане. — Велики напредак у расправљању морфо-
лошких питања учинио je Пешел серијом расдрава о новим проблемима гео-
графским. Он разматра облике, географско распростирање и постанак фјор-
дова, острва, делти и т. д. Он није владао увек свом помоћном литературом, која 
му je била потребна за расправљање морфолошких тема, и већина се његових 
закључака није одржала, али je погодио пут, метод, који je служио за углед 
доцнијим радницима, што се, нарочито у Немачкој, бавише у великом броју 
детаљним проучавањем морфолошких питања. Lesley y Инглеској, Gilbert 
у Америци крећу у напред резултате наше науке; последњи се бави нарочито 
о морфологији планинској и ствар орологију. De la Noe et de Margerie износе 
нових проматрања и систематски уређују резултате морфолошких испитивања 
у делу Les formes du terrain; једино се то дело не бави о конфигурацији 
дна морског. Резултате океанографских експедиција сређује килски географ 
Kriimmel, који je и сам учествовао у многим експедицијама и највећи je 
зналац океанографских питања. Рихтхофен и Пенк дају правац и дефинитиван 
облик морфологији. На списе ова два, велика путника и географа, ми ћемо се 
чешће враћати. 

Као остале природне науке и физичка географија добива свој материјал 
мерењем и проматрањем. Одређивање трију географских координата, гео-
графске ширине и дужине, за тим висине, измакло се из руку географа и при-
пада сада нарочитој науци геодетској. Методи и инструменти дотле су усавр-
шени да за егзактна мерења треба владати великим математичким и техничким 
знањем. Тај материјал, до којега геодет мерењем долази, даје се географу на 
проучавање и обраду. Велике географске експедиције премериле су дубине 
QjceaHCKe. Лимниметрија je у последњим деценијама нарочито одмакда. Пре- 

мерене су дубине и конструисане изобатске карте већине важнијих језера европ-
ских, испитује се сратификација воде језерске и њене физичке особине. Особито 
je ово средство географског мерења примењено у хидрографији. Карте са изо-
хипсама и изобатама помогле су да се могу измерити многи важни елементи, 
који географским фактима дају све више егзактан карактер, као средња висина 
планинских група и целих области, средње дубине мора и језера, нагиби терена, 
истински, старни ареал брдовитих и планинских предела. Ми немамо већине 
ових екзактних података ни за Србију, нити за остале делове Балканскога Полу-
острва и ви ћете у Географском Заводу, који ћемо се трудити да оснујемо, имати 
прилике да се бавите о овим интересним питањима. 

Проматрање je још важније средство географског испитивања. Простире 
се на проучавање облика и појава у мањим областима или их прати на целој 
земљиној површини; важан je елеменат географског проматрања и веза између 
пластике, опште природе земљишта и карактера људских творевина. И у тим 
проматрањима ваља избегавати опште, алватне дескрипције, које су правило 
у писаца географских мање спреме и споссбности. Истина су само упечатљиви 
људи одарени оном оштрином и прецизношћу у проматрању, којима се долази 
до правих, географских факата, али се и та духовна особина задобива путова-
њима и дужим проучавањем географских објеката. 

Изнео сам вам неколико тема физичке географије и у општим потезима 
поменуо методе њеног испитивања. Да расправимо у кратко и везу њену са 
помоћним наукама и да тако додирнемо једно методско питање, које се често 
и код нас са много невичности потрже. 

Обим већине наука сужавао се и проширивао врло често и у истом времену 
према субјективном схватању појединих радника, а још се више мењао у разним 
временима. Само чиста математика има тачно омеђене границе; у мањој мери 
вреди ово за хемију, физику и астрономију. Обично свака наука има групу 
предмета или појава, који су само њена својина, а око њих су синори, који се 
центру или од њега померају, и науке прелазе неосетно једна у другу. Оне нису 
херметички затворене, кинеских зидова нема међу њима — а све je ово потребно 
особито нагласити, кад je говор о географији, која има додирних тачака са 
многим наукама, особито са геологијом и метеорологијом. 

Најинтимније су њене везе са геологијом. Географ мора знати да разликује 
поједине стене, из којих je састављена површина земљина и сви они облици, 
које он проучава. Стене еу према различном саставу и структури на разне начине 
подложне утицајима атмосферилија, неке су јаче, друге слабије отпорне моћи 
према њима, и као резултанта ових особина и утицаја јављају се разнолики 
облици земљишта. 

Јаснија ће вам бити та веза између геолошких и теографских проматрања 
после једног примера из Источне Србије; да разгледамо земљиште на Западу 
од Маљеника, који je према својој висини од 1170 мет. великог хоризонта. 
Оно се састоји из палеозоичких шкриљаца, преко којих су по где-где наслагани 
неденудовани слојеви кречњака. Шкриљац и кречњак различно се понашају 
према атмосферлијама и за то крај западно од Маљеника има особит изглед. 
Ниже земљиште, од прилике до висине од 900 м., састављено je из палеозоичких 
шкриљаца, има благе нагибе, богато je културним слојем земље и цело под 
вегетацијом. Оно je испресецано трима главним долинама и подељено у благе 
венце, косе и побрђа. На ово питомо земљиште налегле су по где-где, изнад 
висине од 900 м., дебеле табле кречњачке (Микуљ, Добромиров Камен), сурих 
изгледа и већинрм голе. Са страна су оивичене одсецима. Негде нема целе 
табле, већ само неколико пирамида од кречњака, чукаре (Велики Кленцуш), 
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а на местима само један кречњачки зуб (Мали Кленцуш). Видите пред собом 
развалине велике кречњачке табле, која je некад покривала ово земљиште. 
Узрок je овим облицима прост: разлика у отпорној моћи шкриљаца и кречњака 
према атмосферлијама. Шкриљци су мекши, лакше подложни утицају атмо-
сферске воде но кречњак; она их односи, а кречњак не. Кречњачке табле остају 
без подлоге, око ивица се цепају, одваљују, плоче нестаје и, где јо овај процес 
далеко отишао, од целе плоче остане само кречњачки зуб. Разуме се, да ће вре-
меном и њега нестати. 

Поменули смо, да су долине оних трију река простране, благих страна, 
али у доњем делу, где улазе у кречњак, тесне су, стране им представљају вер-
тикална платна; осим тога овде им и корито нема континуалног пада, већ je 
пуно дубоких рупа, понора, и ниским попречним пречагама исподељивано. 
И воде им нестаје све више што ближе ушћу, губи се у понорима (Лазарева 
Долина). Оне се већ и у народној терминологији не зову рекама, већ просто 
долинама. 

И унутрашња грађа, тектоника појединих делова земљине површине, од 
исте je вредности за географа као и материјал, из којег су облици састављени. 
Видећемо, да има долина и депресија чисто тектонског порекла, да има младих 
венчаних планина, у којима су висински карактери и облици условљени тек-
тоником, на послетку има и таквих старих планина на земљиној површини, 
које су ерозијом и денудацијацијом скоро уништене, изатрте, али je за разуме-
вање њихове морфологије увек потребно имати пред очима њихову унутрашњу 
грађу. Најлепши ће нам пример бити за ово грађа Елигена и Алла. Проучавање 
тектонике планинске географу je од прилике онако исто потребно као што je 
за петрографа корисно, да у својој лабораторији уме испитати хемијски састав 
стена. Од много je мање вредности за географа стратиграфија, али ипак има 
морфолошких питања, у којима знање стратиграфије није на одмет. Да вам 
то представимједнимпримером. У Инглиској (лондонски басен), балтијским 
областима, Галицији, париском басену представљена je кретацејска формација 
кредом и јако лапоровитим кречњацима. Преко ових кречњака долази тер-
цијерни песак и шљунак, ређе и слојеви глине. Са свим je друкчије у јужној 
Европи. Овде je кретацејска формација представљена поглавито једрим, често 
кристаластим капротинским и рудистичким кречњацима, а терцијер почиње 
истим таквим нумулитским кречњацима. Ова, јужна, фација кретацејске фор-
мације распрострта je по јужној Француској, Швајцарској, местимице у јужним 
кречњачким Алпима, у Крањској у целој западној половини Балканског Полу-
острва. У креди северне фације јављају се често у великој количини левкасти 
и цилиндрични облици испуњени или глином са парчадима кремена, који су 
заостали нерастворљиви састојци од распадања креде, или растреситим тер-
цијерним материјалом. Површина je земљишта избушена тим левкастим и 
цилиндричним рупама, али се оне не виде на површини, у рељефу. Овакви 
облици назвати су у Немачкој геолошке оргуље, у Француској puits naturels, 
poches d'erosion, у Инглеској sand и gravel pipes и т. д. Јужна фација креде 
локазује друкчије облике. Место испуњених геолошких оргуља јављају 
се затворена утолегнућа најразличнијих облика и димензија. Она дају карактер 
земљишту, које се зове карст. Као што се види: различне фације, различно раз-
виће кретацејске формације на Северу и Jyiy Eepoüez узрокје у различним обли-
цима земљишта. 

Закључак, који би желео препоручити вашој пажњи овај je: геологија je 
за географију најважнија помоћна наука, и ви се морате са свом озбиљношћу 
бавити о студијама геолошким. 

Друга помоћна наука, која je за географију од велике важности, јесте мете-
орологија. И у физичкој и у специјалној географији ми проучавамо целокуп-
ност метеоролошких појава, којима je карактерисано средње атмосферско 
стање целе земље или појединих области, и наука о њима, која je део физичке 
географије, зове се климатологија. Метеорологија, до времена, докле je била 
само климатологија, није била самостална наука, већ део географије. Она сада 
проучава законе, по којима се збивају појави атмосферски, самостална je и 
циљ јој je поуздана прогноза времена. Овај део метеорологије нема много 
географскога у себи, али je јако унапредио климатологију, и географија мора 
бити позната са тековинама праве метеорологије. Осимтога географ мора 
бити познат и са методама одређивања и израчунавања климских елемената. 

Осим тема физичке географије наша се наука бави и о утицају физичких 
прилика на човека, правац испитивања, којем je у новије време по аналогији 
са фито и зоогеографијом, дато име антропогеографија. Она je опсежнија и 
има више и тежих проблема, но њој сличне дисциплине, које се баве о живо-
тињском и биљном свету. Истина се и фито ■— и зоографија не задовољавају 
сада само тиме, да ограниче распростирање фамилија, родова, фела, већ истра-
жују узроке, који су утицали на распрострањење, зависност од климе, земљишта, 
положаја и других спољних услова, утицаје вештачке код домаћих животиња 
и културних биљака, на послетку статистичку животињских и биљних фела. 
Сличне теме расправља антродогеографија. По Рацелу, који се сада највише 
бави о антропогеографским питањима, она би требала бити главно поље рада 
географског. Многи елементи, који су до сад у политичкој и историјској гео-
графији били нотице, подаци без везе, употребљени су у антропогеографији, 
особито дата о простору, даљини, бројни статистички подаци, стари и нови 
путеви, и историјска топографија, 

Испитивања антропогеографска обухватају насељене области земљине. 
Стари су мали, њима познат насељени део земље, звали екуменом. Рацел узима 
овај појам, да обележи области, у којима je, према садањем знању, распростра-
њен род људски. Антропогеографија одређује границе екумене и издваја обла-
сти њене, у којима су настањене заједнице, сродне по крви и карактерима. Главне 
су црте у распореду становништва на земљи ове: 

1. Издвајају се празнине у екумени: две велике пусте области у арктичком 
и антарктичком пределу, за тим крајеви у пасатским зонама, у степском и  
пустињском појасу северне и јужне хемисфере, у којима je становништво ретко 
или га никако нема. Узрок су овим празнинама у екумени сувише ниска или 
сувише висока температура или оскудица талога атмосферских. Према овим 
природним пустим областима стоје политичке пустиње. Из многих разлога 
напуштају народи на ниском ступњу културе неке делове своје властите земље 
или пограничне зоне између себе и својих суседа, и та je област назвата у антро- 
погеографији политичким пустињама. У Африци су обичне границе између 
царства, која се не могу да подносе, ненасељене и обрасту временом непро- 
ходним горама. Нахтигал je констатовао једну такву типску пустињу политичку, 
у којој се дарфорска и вадајска племена никад с миром не размимоилазе.  

2. Предели гушће насељености ограничени су у континенталним областима 
на северну хемисферу, и то на умерену зону њену. У приморју океанском наго- 
милано je становништво, а опада према унутрашњости континената. Овде je 
опет гушћа насељеност по низинама и речним долинама, ређа по висинама; 
изузетак су од тога планине у тропском региону и у пасатском појасу. Осим 
тога у долинама, где влада инверсија температуре (као у многим алпијским 
долинама), више je становништва по падинама планинским и висинама, но 
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у долини. У свима културним земљама насељеност зависи и од комуникационих 
средстава. 

Јасно je, да температура, атмосферски талози, висина земљишта, навод-
њеност и вегетација, за тим рудна блага, нарочито угаљ, утичу и одређују 
распростирање становништва на земљи. У појединостима се види велики ути-
цај културних биљака. Северно од границе, до које шеница расте, нема у Европи 
нигде више од 1000 становника на 1 км

2
, а северно од границе ражи станује 

само око Хамерфеста и у долини Торнеје по 50 становника на 1 км
2
. Из многих 

факата, које je антропогеографија утврдила, излази правило, да je густина 
становништва мерило биолошке интензивности земљине. 

Ово je y крупним потезима распоред људства, које сада по статистичким 
подацима и по вероватним проценама броји 1430—1450 милијуна становника. 
За тим разматра антропогеографија у појединостима статистичку слику чове-
чанства, густину насељености, типове у кретању становништва, бројно опа-
дање племена и народа и узроке његове, у опште демографију заједница људ-
ских. Положаји, где су насеља, распоред кућа у њима, величина и број насеље-
них места антропогеографски су проблеми. Дели народе са свога гледишта у 
планинце и равничаре, степске, приморце и островљане и народе на граница-
ма екумене. 

Примером једним да боље истакнем и представим вам једну од тема антро-
погеографских, и то начине насељавања. У нас постоје, изузимајући вароши, 
три главна начина насељавања: 1. У јужној и југозападној Србији, која je богате 
висинске разгране, испреплетана венцима, повијарцима и косама насеља су 
оваква: Обим, у којем су куће једнога села врло je велики, куће су растркане 
и махом по брдима зову се крајеви или мале, а становници њихови имају често 
заједничко презиме, тако да се види њихово племенско сродство. Око кућа je, 
позната вам велика окућница са баштом, чардацима, амбарима, вајатима 
итд. Не пуштајући се у детаље да вам само још ово поменем. Уз ове сталне 
станове иду често и привремени у планини, који се зову станарнице и у којима 
кући планинка, за тим ређе и привремени станови у пољу код летине и сена 
који се различно зову: колебе, појате, а један њихов засебан облик куће. Други 
начин насељавања сусрећемо по дубодолинама и равнима Источне Србије. 
Села су много мањег обима, куће су све у близу, једна до друге, али већином 
без реда разбацане. Уз куће иду по правилу појате у планини и оне су привре-
мени станови, али се становништво често бави у њима дуже но у сталним ста-
новима. За овај начин насељавања везана je сточарска заједница, бачијање. 
Трећи тип je карактеристичан за велике равнице наше, као Мачву, Стиг, Мора-
ву, Ресаву и т. д. Куће са окућницом, која знатно одступа од оне у прва два 
начина насељавања, по правилу су готово ушорене, са мање или више правил-
ним улицама. 

Да би била поузданија поука, коју сам намеран извести још један пример. 
У правој Црној Гори, катунској нахији, нема кућа по брдима све, су у доловима 
и увалама, коритастим са свих страна затвореним утолеглицама. Куће су по 
странама долова, зидане од камена већином неотесаног и неполепљеног мал-
теоом, покривене кровином. Мала раван овога дола испод кућа, која je дугачка 
500—600 мет. и 50—100 мет. широка, испарцелисана je и подељена сувоме-
ђинама у делиће, који су државина појединих кућа. На том једном парчету 
плодне земље живе обично 20—30 или 50 кућа. Пада у очи оскудица извора и 
текуће воде, и ради те потребе се граде у сваком селу један или два убла за 
стоку, чатрње, цистијерне или бисШцјерне за људе, а позната су и сва удубљења 
и излоканости у кречњаку, у којима се задржи кишница или вода од топљења 

снегова и зову се каменице. Колико сам се ja могао обавестити изгледа да су 
по појединим увалама настањени родови црногорски, онолико чисти, колико 
могу бити у овом, пуном ускока делу Црне Горе. 

Несумњиво ј е, по овим подацима, да природа звмљишта утиче на начин нас-
тањивања. У поменутом делу Црне Горе осим долова и увала нема другог зем-
љишта згодног за културу, и становништво се морало ту концентрисати. Кад се 
већ мора настањивати по доловима, неопходна му je потреба, да одабере стране 
сунцу експониране. У већим увалама, као што су Његушка, Граховска и Добрска 
више je и становништва. У цетињском пољу било je и других узрока. Од осо-
битог би интереса био факат, да су у увалама родови. Конфигурација земљишта 
ишла би тиме на руку племенском сродству и одржавала га. Грађа кућа и веш-
тачке грађевине за воду јасно доказују утицај кршевитог земљишта на те људ-
ске творевине. — У нас би се само за груписани начин насељавања у равни-
цама Мораве, Стига, Ресаве и (ваљда) Мачве могло рећи, да je поглавито услов-
љен природом земљишта, у колико, у последњем случају, није било вештачких 
утицаја. За објашњење растрканости кућа по јужној и југозападној Србији није 
довољна само природа земљишта. Не само по брдима, већ и по долинама и 
равнима ове области, као по Јадру, Колубари, Тамнави и ваљевској Посавини, 
куће су растркане. Изгледа, по заједничким презименима, која превлађују у 
појединим крајевима села, да je на овај начин насељавања било од утицаја 
племенско сродство; оно би могло бити узроком, што je село разбијено у кра-
јеве. А што су куће и у крајевима раздалеко једна од друге, што су особитог 
кроја и имају окућницу, ваљда je на то утицала особина нашег народа у овим 
крајевима: воли да се шири, хоће рахатлук. 

У том смислу расправља антропогеографија своје теме. Ипак да вам, 
ради потпуне оријентације, додам једну напомену. Ова дисциплина географска 
није још консолидована, поглавито се у њој још ради на монографијама, нису 
јој сви задаци прецизно одређени и границе осинорене. Осим тога закључци 
у питањима антропогеографским често нису облигатни, као и већина социјал-
них и историјских наука; они нису закони, немају у себи увек толико доказне 
снаге, да бисте морали бити приморани, да их усвајате. Има посла и са ком-
пликованим организмом друштва људских и расправља једну од најтежих 
тема, које су икад занимале дух човечји: утицај целокупне природе на творе-
вине људске и особине духа народног. Многе нијансе у овим тешким питањима 
није ласно уочити, особине су духа племенског често јако скривене и заплетене, 
компликованије од најтамније функције у организму човекову. Треба да вам 
je јасно: зашто антропогеографија нема много резултата и како се с много 
обазривости мора размишљати о њеним темама. И то je ваљда разлог, што 
су од времена Хумболтова и Бергхаузова географска испитивања поглавито 
концентрисана на физичку географију, која се служи простијим природњачким 
методама и лакше долази до поузданих закључака. 

Физичка географија и антропогеографија чине општу географију. Према 
њој стоји географија појединих земаља, специјална географија, која, имајући 
за објекат мању или већу локалност, бави се и о темама физичке географије 
и антропогеографије, и тежи да их слије у једну општу слику. Осим тога у спе-
цијалној географији долази и оних тема којима je дато име историјске и поли-
тичке географије. Да се на њима мало задржимо. 

У развитку историјске географије ове су две главне фазе: 
1. Она je помоћна наука историји, као у радовима знатног немачког гео-

графа Кливера (Germania, Sicilia и Italia antiqua). Садржај je дела географски, 
али су историјски методи, по којима се обрађује материјал и долази до њега. 
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Девиза je његова рада: географија расветљава историју. Исти се правац види 
у многим делима наших дана, као у Бурсијановом делу о Грчкој.  

2. У XIX веку зачиње се тежња да се природно и културно стање једне земље 
у извесној епоси доведу у тесну везу, да се представи утицај земљишта на ста-
новнике и ступањ њихове културе. Разуме се да je то најбоље могућно извести 
у старим културним земљама и такви су покушаји Бурсијанов о Пелопонезу, 
Нисенов о Италији. 

У првојјефазиисторијскагеографијаи по материјалу и по методама део 
историје. Она je парник са хронологијом. У другој тежи историјска географија 
да у контрасту према садашњем стању изнесе старију слику земље једне и њеног 
културног развитка. У овоме има и антропогеографских задатака. Историчар 
или географ, који расправљају теме историјске географије у овом смислу морају 
разумевати и бити спремни да асимилују многе резултате физичке географије. 
Процесу научнога рада, методама, по којима ради физички географ, они не 
морају бити вични. 

Све теме политичке географије, које се дају антропогеографски третирати, 
улазе у специјалну географију. Остале корисне нотице, којих налазимо у поли-
тичким географијама за школе, вреде тамо због практичних потреба, а трпе 
се у 1ео1рафијама због географске традиције. На послетку сличних описа и беле-
жака има и у осталим природњачким књигама за школе. Може, можда, бити 
за кога невоље, што шира публика зна само за ову, политичку географију и 
држи je за главну дисциплину географску — и, нема сумње, да она спада у важне 
елементе општег образовања, и да јој у нижој и средњој настави ваља дати 
доста места. Преко тога, требало би да буде у опште јасно, ова, опште корисна, 
знања немају другог значаја. 

Не треба са политичком географијом мешати топографију. Велика топо-
графска знања мора сваки географ имати и непрестано их тећи; људска памет 
не допушта да географ облада топографијом целе земље. Ови потребни гео-
графски елементи лоше се уче из књига и предавања (овде je место за науку 
географску), већ приватном студијом. Атлас и карте су за географа лексикон, 
он мора у њих непрестано загледати, прецртавати и учити топографију. Путо-
вања, најмоћније средство за географске студије, вреде највише и за сазнавање 
топографије. 

Видите, дакле, да у антропогеографији и специјалној географији долазе 
и такве теме, у којима има историјских елемената. Ови делови географије 
имају дуалистички карактер; у њима се комбинују методи природних и исто-
ријских наука. Али овакво схватање географије није толико јако, да би могло 
бити изван сваке дискусије. Многи географи, као Супан, Рихтхофен, Пенк, 
Гинтер напомињали су природњачки карактер наше науке. Њима je било стало 
до тога, да и шири кругови појме, да се географска испитивања крећу у томе 
правцу и да je она у целини природњачка наука, али нико од њих није мислио, 
да сасвим избаци антропогеографски елеменат из ње. И овај je правац у новије 
време добио одлична заступника. Левом крилу географском, које je одлучан 
представник природњачког правца у географији и чезне да избаци из ње све 
антропогеографске елементе, ставио се на чело проф. Герланд, одличан гео-
граф, иза којега стоје још и дуге године рада и премишљања о овим питањима. 
Његова уверења имају уза се сву ону моралну озбиљност, која карактерише 
ваљане раднике, једрином мисли и топлином језика чине утисак и на против-
ника и уливају поштовање, али се ми не можемо сложити са његовим сувише 
радикалним погледима. 

Резултат би мога расправљања био овај. Математичка или астрономска 
географија само je пропедевтика географска. Она je за нас у толико интересна, 
у колико појави, којима je земља изложена као небесно тело, утичу на појаве 
на површини њеној. Сигнатура су данашњега стања: географски проналасци 
и интензивно неговање опште географије. У њој je физичка географија најваж-
нија дисциплина, која и по задацима и методама испитивања има чисто 
природњачки карактер. Њени су делови хидрографија са океанографијом, 
морфологија и климатологија, а најважније помоћне науке геологија и метео-
рологија. Друга je дисцишшна опште географије антропогеографија, новија 
мање обрађена, али врло интересна област географска. И она, а још више спе-
цијална географија садрже и историјских елемената, имају дуалистички карак-
тер. 

Врло би било корисно, ако бисте овим излагањем били уверени, како je 
област географска огромна и да je радник на њој целој онако исто тешко бити 
као за историчара бити специјалиста у египтологији и новијој историји, за 
геолога у земљотресима и палеоетнологији, за зоолога у протозоама и палео-
антропологији. Познато вам je, да je друго ући у процес рада, кретати у напред 
науку, а друго обладати резултатима научним, и ви ћете, пошто уложите дово-
љно труда, моћи бити оријентисани у целој географији. Само ће се они од вас 
ипак преварити, који би мислили, да академска настава потпуно спрема за 
позив у животу и да се, према томе, обим онога, што ће се овде из наше науке 
научити, потпуно поклапа са оним, што ће се од вас некад у животу затражити. 
Академска предавања нису екстракт од знања, који треба асимиловати и бити 
готов; она често могу и да не буду еванђеље, на које би се човек могао заклети. 
већ су поука, наука, коју ваља испитивати и допуњавати. 

При свршетку још једну реч ради себе самога. Моја излагања нису свуда 
исцрпна; за потпуност требало би нам више времена. И ja сам уверен, да и 
ви то осећате, и да ме нећете строго осудити, ако бисте по где где зажелели 
више детаља и више оштрине и прецизности. 

Ункрмтетсш 

„НИКОЛА ТЕСЛА  -НИШ 



ПРЕГЛЕД  

а) преглед географских и етнографских назиза 

Авлија 72, 73, cf. двор. двориште, милћ. 
ага 24, 30, 46, 78, 79, 124. 
Азбуковчани 108, 116. 
ајат 76, 77, 82, 92. cf. диванана, диванхана, 

доксат, трем. 
албантиница 74. 
амбар 82, 84, 85. cf. житник, ћилер, стасина 
Аповци 111. 
ар 85. cf. axap, јар, штала, кошара. 
Арбанаси 35, 37, 58, 65, 68, 70, 88, 90, 91, 92, 

107, 109, 111, 112, 113, 117, 120, 122, 123, 
124, 126, 129. аргатлук  127. cf. 

аргатовање, иргатовање, 
печалба, гурбет, гурбетлук. аргати 29, 

115, 116. аргатовање 31,109. cf. иргатовање, 
аргатлук, 

печалба, гурбет, гурбетлук. 
аргач 92. 
Арнауташи 124, 127. Арнаути 91, 115, 126, 
127, 128, 129. Арнаутски Власи 88. cf. 
Аромуки, Црновун- 

ци, Куцовласи, Ашани, Карагуни, Кара- 
качани, Бели Власи, Саракачани, Фарше- 
роти, Грци. Аромуни 28, 65, 88, 110, 111. 

cf. Црновунци, 
Куцовласи, Ашани, Карагуни, Каракача- 
ни, Бели Власи, Саракачани, Фаршероти, 
Арнаутски Власи, Грци. атар 24, 45, 47, 

57. атула 76, 80, види банак. ахар 79. cf. 
ар, јар, штала, кошара. Ашани 28, 88, 89, 
117. cf. Аромуни, Црно- 

вунци, Куцовласи, Карагуни, Каракачани, 
Бели Власи, Саракачани, Фаршероти, Ар- 
наутски Власи, Грци. 

Бадњи дан 104. базар 68. 
банак 76, 80, види атула. 
Банаћани 115, 116. бања 
50. 
Бањани 91, 124, 125. бач 92. Бачвани 116. 
бачвара 85. cf. качара. бачевање 92, 93. 
бачијање 54. бачије 27, 93. cf. појате, 
станови, колибе, 

катуни,   станарнице,   стајнице,   станине, 
салаши, гладе. 

бачила 60,90, 92,127. cf. мандра, стан, катун. 
бачилшпта 92. бачица 92. 

баџа 27, 75, 78. 
башкалук 27, 77, 85. cf. оџаклија, одвојац, 

пријатељска одаја, чардак, чардачић, ко- 
нак, коначић, гостинска кућа. башта 

26, 28, 42, 60, 68. cf. градина. баштина 
47. баштованлук 48. 
бег 24, 30, 45, 62, 78, 79, 82, 111, 124. Бели  
Власи  88.  cf.  Аромуни,  Црновунци, 

Куцовласи, Ашани, Карагуни, Каракачани, 
Саракачани, Фаршероти, Арнаутски Вла- 
си, Грци. Бериш 122. 

Битич 122. Бјелице 125. 
Бјелопавлићи 115, 124. 
богомили 106. 
богумилско гробље 103. 
богумилство 103. Божић 
104. Бокељи 85. 
босански друм (пут) 119, 120. Босанци 
115, 116, 117, 125. Бошњаци 115, 116, 117. 
брањевина 26. cf. забран, забел, гај. брвнара 
26, 48, 75, 76, 77, 78, 80. cf. дупла 

кућа. 
брвнара-шиндралија 84, 85. Брђани 91, 92, 
105, 112, 121. Брсјаци 35, 37. Бугари 40, 58, 
88, 106, 107, 110, 112, 113, 

115, 129. 
Букумире 112, 124. cf. Лужани. 
бурдељ 74. бусара 73. 
бутин 92. cf. тин, стан. букарица 24. вада 
48, 71. вајат 27, 73, 75, 76, 78, 82, 85, 86. 
cf. клет, 

клијет, зграда, стаја, стасина, ижина. 
вакуф 30. вала 124. варош 32, 34, 36, 38, 
39, 40, 41, 49, 50, 51, 

52, 53, 57, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 
81, 89, 90, 95, 99, 109, 110, 111, 114, 116, 
124, 126, 129. варошица 21, 32, 41, 42, 49, 

50, 51, 52, 53, 
61, 66, 71, 72, 74, 96, 99, 100, 115. 

Васојевићи 35, 46, 82, 90, 104, 112, 115, 120, 
123, 124. cf. Србљаци. 

велики вајат 85. виглед 27. 

22 
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виловити поток 24, 34. 
Власи88, 96, 110, 111, 117,118, 125,129. Цин- 

цари номадски. 
воћарство 31. 
воћњак 26, 76, 80, 81, 91, 97. врата 
(велика, веља, голема, мала) 27, 38, 

62, 74, 75, 76, 79, 80, 82, 84, 89. 
вратница 62, 79. врело 24, 43. 
врљика 26, 79. 
врт 26, 28, 60. cf. градина, башта. 
вршевина 74. види млаћевина. вурна 86. 
cf. хлебна пећ. гај 26, cf. брањевина, 
забран, забел. Гашани 122. Геге 37. главња 
76, 82. гладе 96. cf. бачије, појате, станови, 
колибе, 

катуни, станарнице, стајнице, станине, са- 
лаши. глама 

98. говедарница 
86. 
гологлави 77, cf. димњак, оџак. гостинска 
кућа 26, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 

87. cf. конак, коначић, чардак, чардачић, 
оџаклија, башкалук, одвојац, пријатељска 
одаја. 

Готи 110. 
грабуљача 84. cf. чурљивица, сибара. град 
31, 34, 41, 44, 52, 66, 67, 68, 71, 72. cf. 

руина. 
градина 26, cf. врт, башта. 
грамада 76, 80. грејалица 28. 
гресло 91. грк 36. 
грнчарство 48. гробиште 30, 130. гробље 
31, 56, 61, 103, 129. Груде 46, 88. Грци 35, 
36, 37, 40, 51, 53, 58, 63, 68, 69, 70, 

110, 111. Грци 28, cf. Аромуни, 
Црновунци, Куцовла- 

си, Ашани, Карагуни, Каракачани, Бели 
Власи, Саракачани, Фаршероти, Арнаутски 
Власи. 

грчко гробље 31, 103. гумно 62, 83, 86, 87. 
гурбет 109. cf. аргатовање, аргатлук, иргато- 

вање, печалба, гурбетлук. гурбетлук 69, 
70, 126, cf. аргатовање, арга- 

тлук, иргатовање, печалба, гурбет. 
Гусињци 46. Дарковчани 78, 85. двор 26, 27, 
53, 72, 73, cf. двориште, авлија, 

милћ. 

двориште 57, 68, 72, 73, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 
cf. двор, авлија, милћ. Дебрани 128. 

девојачке кућарице 86. Дибралије 48, 91, 
112. Дибре 122. диванана 27, 71, 76, 79. cf. 
диванхана, доксат, 

трем, ајат. 

диванхана 82.  ci'.  диванана,  доксат,  трем, 
ајат. дим 72, 73, 78. cf. „кућа", дом, 

оџак, хлеб, 
хижа. димњак 27, 76, 77, 80, 81, 82, 84. 

cf. оцак, 
гологлави. доводци 29. доксат 27, 76. cf. 

диванана, диванхана, трем, 
ајат. 

долап 48. 
дом 72, 73. cf. „кућа", дим, оџак, хлеб, хижа. 
домари 92. види планинари. домородци 77. 
досељеници 21, 29, 101, 102, 104, 105, 106, 

109, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 128, 129, 130. 

Драгачевци 47. дрварница 86. 
дрвљаник 27. дрводеља 31. 
Дробњаци 35, 46, 91, 104, 115, 117, 120, 124. 
друм 25, 30, 38, 39, 41, 57, 60, 61, 99, 127. 
дубирог 74, 86, 92. cf. савардак. Дубровчани 
70. 
дунђери 31. cf. зидари, мајстори. 
дупла кућа 75. cf. брвнара. дућан 
25, 67, 68, 70, 74, 83. ђерам 24. 
ђулабије 117. 
Ере 39, 115, 117. cf. Старовласи. 
жгура 49. cf. згура, џгура, тросква. 
женске гусле 94. жива ограда 79, 
83. жижак 77. 
житник 86. cf. амбар, ћилер, стасина. 
жупа 23, 44. 
забел 26. cf. брањевина, забран, гај. 
забран 26, 47. cf. брањевина, забел, гај. 
заветина 29. задруга 24, 26, 28, 30, 37, 38, 
45, 47, 53, 54, 

55, 56, 57, 59, 65, 73, 81, 85, 102, 103, 105. 
заметина 27. cf. трло, тор. заселак 21, 25, 
26, 29, 41, 53, 54, 56, 95, 96, 

97, 100, 130. заселија 53, 55. зграда 22, 
26, 27, 28, 72, 73, 74, 75, 82, 85, 

86, 87, 103, 115. cf. клет, клијет, вајат, по- 
јата, стаја, стасина, ижина; ограда, пот - 
кућница, окућница. згура 49. cf. жгура, 

џгура, тросква. здиг 92. cf. сјавак, види 
издиг на планину. земљорадња 31, 48, 66, 
92, 93. земник 27, 28, 84. cf. млекар, изба, 
хладник, 

пивница. 
зидари 31, 48, 85. cf. мајстори, дунђери. 
зимњи станови 92, 93. златари 48. зубља 77. 
ижина 85. cf. клет, клијет, вајат, зграда, стаја, 

стасина. изба 27, 81, 82, 84. cf. магаза, 
коноба, млекар, 

земник, пондила. извор 24, 41, 43. 
издиг на планину 92. види здиг, сјавак. 

изодна кућа 79. cf. чардак, кула. 
иконописци 48. cf. дрворесци 
Илири 62, 63. 
иргатовање 31. cf. аргатовање, аргатлук, пе-

чалба, гурбет, гурбетлук. 
исељеници 30, 105, 125. 
ићи у повратке 92. 
Јадрани 47, 116. 
јамчење 109. 
јањило 86. 
јар 85. cf. ap, ахар, штала, кошара. 
јафта 23, 25. 
Јевреји 36, 68. 
језик 29, 31, 112, 129. 
јемишана 85. cf. пушница, сушница, мишана, 

ошафана. 
Јермени 36. 
Јуруци 88, 110, Ш, 125. 
Кабаши 123. 
кавоџак 27, 79. cf. конак, мусафирана. 
каза 23. 
казана 85, 86. 
калдрма 31. 
калкан 76. 
камара 81. cf. соба. 
каменоресци 31. 
камерија 27, 71, 79. 
камин 81, 82. cf. оџаклија. 
капија 26, 79, 82. 
капине 87. 
капић 75, 76, 77. види комин. 
Карагуни 28, 88. cf. Аромуни, Црновунци, 

Куцовласи, Ашани, Каракачани, Бели Вла-
си, Саракачани, Фаршероти, Арнаутски 
Власи, Грци. 

Каракачани 88. cf. Аромуни, Црновунци, Ку-
цовласи, Ашани, Карагуни, Бели Власи, 
Саракачани, Фаршероти, Арнаутски Власи, 
Грци. 

караула 83. 
касаба 41, 71. 
Кастрати 112. 
кат 75. cf. шав. 
катиште 84. 
католици 113, 123, 125, 127, 128. 
катун — и 42, 43, 44, 48, 63, 66, 86, 87, 88, 

89,90, 92,96,107,108. cf. стан, бачила, ман-
дра, бачије, појате, станови, колибе, ста-
нарнице, стајнице, станине, салаши, гладе. 

катуниште 92. 
катунско сточарење 91. 
качара 27, 75, 85. cf. бачвара. 
качкаваљ 28, 89, 90. 
качкаваљница 89. 
Келти 63. 
кесим 24. 
кирајџије 38. cf. кириџије, поносници. 
кириџије 31, 36, 38, 39, 122. cf. кирајџије, 

поносници. 
кириџијски саобраћај 38, 52, 67, 68. 
кирицилук 39. 
кланица 27, 28, 86, 87. cf. паљар, појата. 
клет 27, 85. cf. клијет, вајат, зграда, стаја, 
стасина, ижина; пондила, изба. 

клијет 82, 86. cf. клет, вајат, зграда, стаја, 
стасина, ижина; пондила, изба. 

Клименти 46, 88, 112. клобучари 
48. 
кљетара 74, 80. cf. фиџурина. кључаоница 
76. кмет 24, 30, 46, 79, 124. кметија 25. 
Књажевчани 85. козарица 94. cf. чобаница. 
кокошар 27, 86. cf. кокошињак. кокошињак 
85. cf. кокошар колера 30. колиба 27, 28, 
57, 74, 85, 86, 87, 89, 90,  92, 

94, 96. cf. зграда, стаја, станарница, ко- 
шара. колибе 27, 28, 30, 85, 86, 89. cf. 

бачије, појате, 
станови, катуни, станарнице, стајнице, ста- 
нине, салаши, гдаде. коље (куће, стаје, 

зграде на кољу) 74, 79. комин 77. види 
капић. комуница 24, 46, 91. конак 26, 38, 77, 
79, 85. cf. оцаклија, башка- 

лук, одвојац, казоџак, мусафирана; чар- 
дак, чардачић, коначић, гостинска кућа. 

коначић 27, 77. cf. оџаклија, башкалук, одво- 
јац, казоџак, мусафирана; чардак, чарда- 
чић, конак, гостинска кућа. 

конк 77. cf. ходник. коноба 
81. cf. изба, магаза. Коњари 
88. Коплик 112. копље 75, 76. 
коритари 31. корјенина 47. cf. 
стожер. косањица 41. 
Косовљани 118. Косовци 115, 
117, 122. котар 23. котац 86. 
кочина 27, 85. cf. свињац. Кочина Крајина 
106. кош 27, 85, 86, 91. cf. амбар, чардак, 
куку- 

ружњак, коштра. кошара 27, 57, 85, 86. 
cf. колиба; ар, ахар, 

јар, штала, плевње. коштра 86. cf. кош. 
Крагујевчани 91. крај (села) 25, 26, 29, 31, 
41, 47, 48, 53, 54, 

56, 58, 59, 97, 100, 109, 130. Краснићи 
112, 122, 128. крвна освета 37, 45, 83, 102, 
109, 123, 124, 

127. 
крвнина 45, 54. 
кревет 77, 80, 82. 
кривача 73. cf. кривуља, кућа на кривуљама. 
кривуља 73. cf. кривача, кућа на кривуљама. 
Кричи 46. cf. Кричкови. Кричкови 46, 111, 
112, 124. cf. Кричи. кров 27, 48, 62, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 82, 83. кровина 36, 74, 75, 77, 
84, 89. кров на клис 48, 75. крсно име 29. 
крстача 61, 103. 
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крстоноше 104. 
крчевина 42, 53, 56, 64, 65, 96. cf. требеж, лаз. 
кукуружњак 85. cf. амбар, кош, чардак, ко-

штра. 
кула 79, 80, 81, 82, 83, 84. cf. чардак; стајаћа 

кућа, кула на ћелици.  
кула на ћелици 81. cf. кула. 
кулача 75. 
Кумани 95. 
купа 80, 81, 82. cf. цреп. 
кут 80, 82. види пепељак. 
кутара 80. 
кућа 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 

37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 
68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 103, 
115, 126, 127, 128, 129. cf. хижа, стајне, 
води селишће. 

„кућа" 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 
84. cf. дам, дом, оџак, хлеб, хижа. 

кућа на бој 80. 
кућа на кривуљама 73. cf. кривача, кривуља. 
кућа на ћелици 81, 82. 
кућа од набоја 78. 
кућар 28, 85, 87. cf. кућер. 
кућара 85, 86, 87. 
кућер 28, 85, 86, 87, 92, 93. cf. кућар. 
кухиња 73, 77, 79. 
Куцовласи 28, 88. cf. Аромуни, Црновунци, 

Ашани, Карагуни, Каракачани, Бели Вла-
си, Саракачани, Фаршероти, Арнаугски 
Власи, Грци. 

Кучи 46, 91, 112, 115, 120, 123, 124. 
лаз 96. cf. крчевина, требеж. 
Латини 122. 
латинско гробље 103. 
Леваци 128. cf. Љурци. 
лемез 74, 89. cf. сиба. 
летке 26, 79. 
летњи станови 92, 93. 
Личани 105, 115, 116, 125. 
лондра 27. 
лонџа 27, 71, 79. 
луб 74, 75. 
лубара 73. 
Лужани 112. cf. Букумире. 
лукијерна 77. 
луч 77. 
Љумљани 91, 128. 
Љурци 127, 128. cf. Леваци. 
магаза 81, 85, 86. cf. изба, коноба. 
мазгала 76, 83. cf. пушкарница. 
мајстори 31, 48, 78, 85. cf. зидари, дунђери. 
Македонци 40. 
мала (села, вароши) 25, 28, 70, 85, 89, 91, 

97, 115, 116. cf. махала. 
Малисорска племена 35, 88, 90, 122. 
Малисорци 121. 
мангал 68, 84. 
мандра 88, 90. cf. стан, катун, бачила. 
матица 30, 102, 104, 105, 108, 120, 121, 124, 

125, 129. 
Маћини 128. 

махала 23, 53, 56, 57, 60, 70, 115, 126, 128. 
cf. мала. 

маџарско гробље 31. мера 24, 47. метох 30, 
96. механа 25, 57, 61. механџије 31, 36. cf. 
ханџије. миграција 33, 43, 100, 101, 102, 104, 
105, 106, 

107, 108, 114, 121, 122, 125, 127, 130. 
Мијаци 35, 37, 126. 
Миридити 88, 90, 121, 122, 127, 128, 129. 
Миридитска племена 35. милћ 72. cf. двор, 
дворшпте, авлија. мишана 27, 85. cf. 
супшица, пушница, оша- 

фана, јемишана. млаћевина 74. види 
вршевина. млекар 27, 85, 86, 87. cf. 
мљекар, земник, 

изба, хладник. 

млијечњак 92. 
мљекар 27. cf. млекар, земник, изба, хладник. 
млинар 31. моба 54, 85. Морачани 123. 
морија 108. Мркојевићи 124. мусафирана 
77, 79, 87. cf. кавоџак, конак, 

коначић, чардак, чардачић. 
мутавције 31. 
мутавџилук 48. 
мухамеданци 39, 58, 68, 71, 73, 77, 78, 82, 

87, 109, 120, 124, 125, 127. мухацири 120, 
122, 126. мушепци 71. набој 26, 62, 80. 
најамници 29. наместије 53. нарастање 57, 
60. насеље 19, 20, 21, 29, 30, 35, 39, 40, 41, 
42, 

43, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 60, 63, 64, 65, 
69, 70, 85, 89, 90, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 
107, 127, 128, 130. 

насељеници 47. 
наслон 27, 86, 87, 92. 
наслонице 85. 
натланик 84. Нишлије 
115. 
ношња 29, 37, 70, 104, 127. обичаји 29, 
35, 40, 45, 104, 111, 115. обор 84. cf. 
пондила. 
огњиште 72, 73, 76, 80, 81, 82, 84, 90, 92, 94. 
ограда 26, 72, 76, 79. 
ограда 72. cf. зграда, окућница, поткућница. 
одаја 73, 83, 84. cf. соба одајче. одајче 84. 
cf. одаја, соба. одалице 45. одвојац 77, 85, 
86. cf. башкалук, оџаклија, 

пријатељска одаја, чардак, чардачић, ко- 
нак, коначић, господска кућа. одело 36, 

126. Озринићи 112. окућница 26, 27, 46, 
53, 56, 60, 65, 72, 80. 

cf. поткућница, зграда, ограда. 
Осаћани 48, 75, 76, 78, 85, 115, 116. 

Османлије 35, 39, 40, 53, 58, 61, 63, 69, 70. 
107, 111, 120. 

особина 86. 
остава 73, 81, 86. cf. ћилер, сулдрма, хуџера, 
оцак 27, 73, 75, 77, 78, 79, 83. cf. димњак, 

гологлави; „кућа", дом, дим, хлеб, хижа. 
оџаклија 77, 78, 81, 82, 83, 84. cf. башкалук, 

одвојац, пријатељска одаја, чардак, чар- 
дачић, конак, коначић,  гостинска  кућа; 
камин. ошафана 27, 85. cf. пушница, 

сушница, ми- 
шана, јемишана. пазар 

38, 70. cf. пазариште. 
пазариште 72. cf. пазар. 
паланка 41, 71. 
паљар 86, 87. cf. кланица, појата. панађур 
72. cf. трг. пармаци 26. патос 27. cf. под. 
Паштровићи 124. пепел>ак 76, 82. види кут. 
пећ 68, 76, 81. види пећ са лончићима. 
Пећанци 122. пећински становн 74. пећ са 
лончићима 76. види пећ. печалба 31, 48, 69, 
91, 109, 123, 127, 129. cf. 

аргатовање, аргатлук, иргатовање, гурбет, 
гурбетлук. 

печалбари 48, 49, 69, 78, 115, 118. 
Печењези 95, 110, 118. Пештерци 
91. Пивљани 91. пивница 27, 85. 
пивнице 27, 28, 87. види псш>ане. 
пижуљ 80. cf. пријеклад. пијаца (piazza) 
66, 70. cf. трг, чаршија. пилета 24. cf. 
чатрња. Пипери 104, 112, 115, 124, 
125. планинари 92. види домари. 
планинштак 93. платна 75. 
плевара 85. cf. плевња, племња. плевња 27, 
85, 86, 87. cf. плевара, племња. плевње 27. 
cf. кошара. племња 85, 86. cf. плевара, 
плевња. плетара 26, 75, 78, 84, 90. гшетара 
под ћерамидом 77. плетвина 86. 
плетер 36, 75, 77, 79, 81. плот 26, 
79, 81, 83, 84, 85. плочевље 76, 80. 
под 27, 74, 76, 80. cf. патос. 
подворница 72. cf. придворница. 
подглавље 76. подграђе 31, 52, 71, 
72. Подринци 49. 
поземљуша 84. cf. приземљуша. појата 28, 
85, 86, 87, 88, 96. cf. зграда, штала, 

кланица, паљар. појате 27, 28, 30, 60, 108. 
cf. бачије, станови, 

колибе, катуни, станарнице, стајнице, ста- 
нине, салаши, гладе. 

полатни 84. 
полача 80, 81, 86. 

полица 76. 
полубрвнара 75, 76, 78. 
полуплетара 75. 
получатмара 75, 76. 
пољане 28, 87. види пивнице. 
Помаци 111. 
пондила 84. cf. обор, клет, изба. 
поносници 55. cf. кириџије, кирајџије. 
Поповци 85. 
поселица 25, 54, 56, 57. cf. раселица. 
постојани иметак 47. 
потес 47. 
поткућница 26, 72, 82. cf. окућница, зграда, 

ограда. 
потрпача 73. 
потурчењаци 35, 39, 58, 107, 120, 123. 
православни 113, 124, 125. преклади 76, 
80. преслава 29, 87. претнуће 81, 84. cf. 
харалук. прибој 86, 87. 
придворница 72. cf. подворница. 
приземљуша 36, 78, 80, 81. cf. поземљуша. 
пријатељска одаја 84. cf. казоџак, оџаклија, 

мусафирана. 
пријеклад 80, 82. cf. пижуљ. 
присијачи 24, 45. прњавор 30, 
96. 
прозор 27, 66, 68, 71, 74, 76, 77, 81, 82, 83, 84. 
Прокупчани 115. прочеље 76. пружина 86. 
пут 30, 31, 38, 39, 41, 47, 52, 57, 58, 61, 108, 

119, 120, 122, 127, 130. пушкарница 76, 
83. cf. мазгала. пушница 27, 85, 86. cf. 
сушница, пушница, 

ошафана, мишана, јемишана. 
Рађевци 108, 116. 
раселица 26, 54, 56, 57. cf. поселина. 
Рашани 106, 115. рибари печалбари 49. 
рибарство 49. риболов 31, 50, 51. 
ровила 92. cf. ровине. ровине 92. cf. 
ровила. Руговци 112. 
рударство 30, 49, 50, 52, 96. 
Рудињани 93. рудшпте 30, 130. 
руина 66. cf. град. русалијско 
гробље 103. Руси 47. 
савардак 28, 74, 86, 87. cf. дубирог. салаш 
27, 85, 86. cf. кош, чардак. салаши 27, 28, 
85. cf. бачије, појате, станови, 

колибе, катунн, станарнице, стајнице, ста- 
нине, гладе. самокови 49. Саракачани   88.   

cf.   Аромуни,   Црновунци, 
Куцовласи, Ашани, Карагуни, Каракачани, 
Бели Власи, Саракачани, Фаршероти, Ар- 
наутски Власи, Грци. 

сасељавање 30. 
сахат-кула 83, 
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сачаци 80. 
сашоравање 30, 42, 57. 
свеће 77. 
свињац 27. cf. кочина. 
селамлук 62, 83. 
селина 46. 
селиште 30, 53, 127, 130. 
селишће 53. види кућа. 
село 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72. 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 
111, 112, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 130. 

„село" 53, 54, 55, 56, 57. 
сељакање 91,102, 105, 106, 107, 109, 117, 123, 

124, 129, 130. сеоба 64, 100, 102, 105, 
106, 107, 108, 110, 

112, 113, 122, 123, 125, 129, 130. 
сећије 82. 
сиба 73. cf. лемез. 
сибара 73, 74, 87, 89. cf. грабуљача, чурљи- 

вица. 
синија 77. cf. совра. 
сјавак 92. cf. здиг. види издиг на планину. 
Сјеничани 91,  105, 114, 115,  116, 117, 118, 
слава 29, 104. сламара 75. Словени 
(балкански, јужни) 36, 40, 47, 61, 

63, 68, 70, 72, 73, 103, 111, 112, 113, 115, 
122, 126, 129. 

слон 86, 87, 92. cf. слончић. слончић 92. cf. 
слон. соба 27, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 
82, 83, 

86. cf. одаја, камара, одајче. собрапшце 
87. совра 77, 85, 87. cf. синија. солунски 
друм 52. спољно кретање 107. спрегови 54. 
Срби 37, 40, 58, 65, 70, 82, 88, 104, 106, 107, 

109, 110, 112, 114, 120, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129. 

Србљаци 121. cf. Васојевићи. 
среднопол 84. 
средсело 60. 
стаја 27, 72, 74, 78, 83, 85, 86, 103. cf. клет, 

клијет, вајат, зграда, стасина, ижина. 
сгајаћа кућа 80, 81. стајне 73. cf. кула, 
штала. стајнице 27. cf. бачије, појате, 
станови, коли- 

бе, катуни, станарнице, станине, салаши, 
гладе. 

стан 18, 89, 90, 92. cf. катун, мандра, бачила. 
станарница 85. cf. колиба. станарнице 27. 
cf. бачије, појате, станови, 

колибе, катуни, стајнице, станине, салаши, 
гладе. станине 27, 93, 94. cf. бачије, појате, 

станови, 
колибе, катуни, станарнице, стајнице, са- 
лаши, гладе. 

станови 22, 27, 28, 30, 42, 43, 48, 86, 87, 88, 
89, 90, 92, 93, 96, 107, 108. cf. бачије, појате, 
колибе, катуни, станарнице, стајнице, ста- 
нине, салаши, гладе. стан 92. cf. тин, 

бутин. стара кућа 74, 75, 77, 90. старинци 
21, 29, 101, 112, 114, 116, 117, 118, 

120, 122, 124, 125, 129, 130. cf. темељачи. 
Старовласи 39, 63, 116. cf. Epe. стас 44, 56. 
cf. ступ. стасина 85. cf. клет, клијет, вајат, 
зграда, 

стаја, ижина; амбар, житник. стожер 47. 
cf. корјенина. стој 48. стопаница 94. 
сточарство 31, 36, 48, 65, 87, 88, 89, 90, 91, 

92, 93, 107, 109. 
струга 93. струкари 
104. ступ 56. cf. стас. 
сувомеђина 80, 90. cf. сухомеђина. 
сувотник 85. cf. шупа. сујеверице 
109. 
сулдрма 73, 78. cf. остава, ћилер, хуџера. 
сухозидина 74, 82, 90, 94. сухомеђина 26. cf. 
сувомеђина. сушница 27, 85. cf. пупшица, 
мишана, оша- 

фана, јемишана. таван 
74, 76, 79, 84, 94. тараба 
26, 79. Татари 111, 125. 
телечар 92. темељ 75, 76. 
темељачи 122. cf. старинци. 
теста 30. 
тин 92. cf. бутин, стап. 
топлије 76. топлици 87. 
тор 27,86,87,90,91,92,93. cf. трло, заметина. 
Торбеши 111, 123, 129. торина 86. Торлаци 
63, 115. Тоске 36, 37, 65, 111, 112. трал 86. 
Трачани 62, 63. трбушина 27, 76. трг 31, 66, 
70, 72. cf. пијаца, чаршија, пазар, 

пазариште, панађур. требеж 96. cf. 
крчевина, лаз. Требињци 124. трем 76, 78, 
79, 84. cf. диванана, диванхана, 

доксат, ајат. 
трло 27, 30, 92, 96. cf. тор, заметина. 
троножица 77. 
тросква 49. cf. згура, жгура, џгура. 
тулбе 71. 
Туркмени 111, 125. Турци 35, 36, 39, 40, 
44, 45, 46, 48, 51, 53, 

61, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 78, 84, 99, 107, 110, 
111, 122. 

ћаја 93. види џелебџија. 
Ћеклићи 125. ћелар 84. cf. 
ћилер. ћепенак 68, 71. 

ћерамида 36, 75, 77, 79, 83, 84, 91. 
ћерамидара 77. 
ћерана 77. 
ћерпич 26, 36, 62, 75, 77, 79, 84. 
ћерчиво 76. 
ћилер 73,75,78, 82,84,85. cf. остава, сулдрма 

хуџера, ћелар; амбар, житник, стасина. 
ћилимарство 48. ћор-сокак 71. ћошак 82. cf. 
ћошка. ћошка 71, 82, 84. cf. ћошка. 
ћурчије 48. угљари 31. 
Ужичани 47, 91, 115, 116. 
уљаник 86. уљези 29. 
Уљуфи 48. 
Умљаци 28. cf. Хумљаци. унутрашње 
кретање 107, 108. унутрашње сељакање 100, 
117, 123, 124, 125, урастање 57. утмани 49. 
уџера 27. cf. хуџера. Фанде 122, 123. 
Фаршсроти 88. cf. Аромуни, Црновунци, Ку- 

цовласи, Ашани, Карагуни, Каракачани, 
Бели Власи, Саракачани, Арнаутски Власи, 
Грци. 

фењер 77. 
фицурица 74, 80. cf. кљетара. 
„франачке махале" 39. хајат 
82. хајдучија 40, 124. хаманџик 
82. хамбар 27. cf. амбар. хан 
25, 38, 39. 
ханџије 31, 90. cf. механџије. хар 27. cf. ар, 
ахар, јар, штала. харалук 81. cf. преткуће. 
харем 79, 83. cf. харемлук. харемлук 62, 
79, 83. cf. харем. Херцеговци 106, 115, 116, 
117, 125. хижа 73. cf. кућа; „кућа", дим, 
дом, оџак, 

хлеб. 
хладник 87. cf. млекар. 
хлеб 73. cf. „кућа", дим, дом, оџак, хижа. 
хлебна пећ 27, 83, 85. cf. вурна. ходник 77. 
cf. конк. Хоти 46, 88, 112. хришћани 40, 45, 
70, 71, 78, 79, 109, 110, 111, 

124, 128. 
Хумљаци 28, 88, 93. cf. Умњаци. хумљачке 
станине 93. хумљачки путеви 93. cf. хумски 
путеви. хумљачко сточарство 93. хумски 
путеви 93. cf. хумљачки путеви. хуџера 73, 
78, 81. cf. остава, ћилер, сулдрма, 

уџера. 
цариградски друм (пут) 36, 52, 74. 
цех 49. Цигани 31. цигља 31, 75, 
77, 84. cf. купа. 

Цинцаревићи 129. 
Цинцари (номадски, чаршијски) 35, 36, 37, 
40, 51, 53, 58, 63, 68, 69, 70, 88, 89, 90, 91, 
102, 105, 109, 110, 111, 114, 115, 129. цреп 75, 
77, 80, 85. cf. купа. црепне 84. црепуља 76. 
Црновунци 28, 88, 89, 93, 117. cf. Аромуни, 
Куцовласи, Ашани, Карагуни, Каракача-
ни, Бели Власи, Саракачани, Фаршероти, 
Арнаутски Власи, Грци. Црногорци 81, 106, 
117, 118. Црнотравци 78, 85. Цуце 125. 
Чајани 128. 
чардак 26, 27, 62, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 

85, 86. cf.  башкалук, оџаклија, одвојац,  
чардачић, конак, коначић, гостинска кућа; 
кош, салаш. 

чардачић 77, 87. cf. конак, коначић, чардак, 
башкалук, одвојац, госсинска кућа. чаришја 
31, 36, 39, 40, 60, 67, 68, 69, 70, 71. cf. 
пијаца. 
чатма 75. 
чатрња 24. cf. пилета. 
черен 76, 82. cf. черјен. 
черјен 80. cf. черен. 
Черкези 111, 125. 
Читаци 111. 
читлук 24, 30, 45, 62, 79, 83, 84, 96, 108. cf. 

чифлик. 
читлук-сахибије 45. 
чифлик 30, 126. cf. читлук. 
чобаница 94. cf. козарица. 
чума 30, 108. 
чурљивица 84. cf. грабуљача, сибара. 
џам 76. 
џамбаси 31, 38. 
џелебија 93. види ћаја. 
целеп 93. 
џемат 23, 25, 29, 47, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 126. 
џгура 49. cf. згура, жгура, тросква.  
џиновско гробље 103. 
шав 75, 76. cf. кат. 
Шаља 88. 
шахти 49. 
шашовци 75, 76. 
Швабе 115. 
Шекуларци 123. 
шепер 26. 
Шијаци 115. 
шиндра 75, 86. 
шиндралија 75, 78. 
шлакно 49. 
шљака 49. 
шљивак 47, 61, 75, 80, 85, 86. 
Шопи 35, 37, 61, 63, 115. 
шор 25. 
штала 73, 85. cf. ар, ахар, јар, појата, кошара; 

стајне. 
Шумадинци 105, 115, 117. 
шупа 85. cf. сувотник. 
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Азбуковица 49, 97, 116. 
Акарнанија 89, 110. 
Александровац (окр. пож.) 71,100. cf. Прово. 
Александровац (окр. пирот.) 100. cf. Везу- 

лин-Чифлик. 
Александровац (окр. врањ.) 99. cf. Бок. 
Александровац (окр. круш.) 99, 100. cf. Ко- 

жетин. 
Алексинац 52. Алексиначки крај 74, 124. 
Али-агин Салаш 99. cf. Црнобарски Салаш. 
Алмаш 118. Андријевица 72. Аранђеловац 
50. Арбанасци 95. Арбанашка 95. Арбанија 
35, 36, 37, 38, 42, 46, 58, 60, 62, 

65, 67, 69, 79, 82, 88, 89, 90, 106, 110, 111, 
119, 120, 129. cf. Албанија 

Ариље 71. Арнаути (река) 91. 
Арнаута (низ вртача) 91. 
Арнаути 115. Арнаутлук 91. 
Арнаут-Поповац 95,100. cf. Велики Поповац. 
Арнаутске Мале 115. Аустро-Угарска 119, 
120. Баба 96. Бабе 91. 
Бабин Зуб 42, 59, 96. Бабин Hoc 96. Бабуна 
103. Бабуша 122. Бабупшица 50. Багрдан 
39, 71, 100. cf. Деве Багрдан. види 

Копривница. 
Бадања 116. 
Бајина Башта 71. 
Бакарница 95. 
Балабани 126. 
Балкан 33, 34, 35, 36, 50, 57, 64, 88, 89. 
Балканско Полуострво 19, 20, 21, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 77, 
83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 96, 100, 101, 
102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
114, 119, 120, 121, 129. 

Балтабериловица 42. 
Банат 36, 106, 113, 116. 
Бања 98. 
Бања 100. cf. Соко Бања. 
Бањани 95, 120. 
Бањица 60, 98, 115. 
Бањска 98. 
Бар 52, 67, 96, 124. 
Бардовце 62. 
Баре 97. 
Барска област 113, 124. 
Баточина 71. 
Батус 122. 
Бачка 36, 113, 115, 116, 118. 

Бегаљица 78. 
Безгаће 126. 
Бела Паланка 74. 
Бела Река 100. cf. Горња Бела Река. 
Бела Река 100. cf. Доња Бела Река. 
Бела Црква 96. 
Бели Поток 89, 115. 
Белица 58, 60, 97. 
Бело Море 34, 66, 67, 79, 120. 
Белопаланачко поље 89. 
Белошевац 97. 
Бељаница 91. 
Београд 21, 34, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 64, 95, 

99, 115, 126. 
Београдска околина 105. 
Бер 71, 95. cf. Бероја. 
Беране 114, 120. 
Берат 110. 
Беркасово 106. 
Берковица 118. 
Берково 123. 
Берово 126. 
Бероја 95. cf. Бер. 
Бијела Ријека 85. 
Бијело Поље 114, 116, 123. 
Бикотинац 99, 100. cf. Браничево. 
Билећа 97. 
Биљег 96. 
Биначка Морава 112, 114, 123. види Морава. 
Бискупље 95. 
Бистрица 59. 
Бистрица 98, 118. 
Бистрица (Дечанска, Пећанска) 123. 
Битољ 105, 116, 117. 
Битољка котлина 84. 
БихорПб, 120. 
Бица 128. 
Бјелашница 93. 
Бјелице 125. 
Блато 97. 
Блаце 98. 
Близнак 118. 
Бљувановац 100. cf. Вељково. 
Богатић 50. 
Богдановац 99, 100. cf. Кукавица. 
Божевац 71. 
Бојана 51, 90. 
Бок 99. cf. Александровац. 
Бока 106, 113, 115, 125. 
Бољевац 50, 71, 91. 
Бонта 95. 
Борач 52, 53, 56. 
Бордељ 100. cf. Бурдељ. 
Борњани 95. 
Босанска Крајина 115. 
Босна 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 37, 

40, 42, 43, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 58, 61,62, 
64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 79, 82 85, 
87, 88, 89, 93, 95, 98, 102, 106, 107, 109, 
Ш, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 
124, 125, 126, 129. 

Босфор 111. 

Бошњак 95. 
Бошњаци 95. 
Бразда 128. 
Брајковац 97. 
Браничево 99, 100, 118. cf. Бикотинац. 
Бранковина 97 Браовић 99. cf. Бровић. 
Брацигово 71. Бргуле 95. 
Брда (црногорска) 37, 45, 46, 58, 72, 74, 75, 

86, 87, 88, 91, 92, 96, 102, 103, 106, 108, 
114, 115, 116, 120, 121, 123, 124, 129. 

Брђани 95. 
Брегава 74. 
Брегалница 59. 
Брежани 95. 
Брезевац 128. 
Брестовац 115. 
Брза Паланка 71. 
Брзоводе 99. cf. Брзоди. 
Брзоди 99. cf. Брзоводе. 
Брлога 100. cf. Милутиновац. 
Бровић 99. cf. Браовић. 
Брод 96. 
Брсково 52. 
Брсково (село) 106. 
Брус 71. 
Брусница 99. cf. Деспотовица, Горњи Мила- 

новац. 
Бугари 95. 
Бугариновац 95, 100. cf. Југ-Богдановац. 
Бугарска 33, 35, 37, 40, 42, 48, 50, 53, 59, 62, 

68, 70, 71, 74, 88, 89, 90, 98, 107, 111, 114, 
115, 116, 117, 118, 126, 129. 

Буковик 128. 
Буковица (у Србији) 116. 
Буковица (у Далмацији) 125. 
Буково 99. cf. Буковска. 
Буковска 99. cf. Буково. 
Букуља 114. Бунар 58, 60, 96. 
Бурдељ 74. cf. Бордељ, Љубичевац. 
Бурдељине 74. 
Бутково 100. cf. Косовица, Принчево Брдо, 

Куманице. 
Буф 115. 
Бучје 118. 
Бушинци 99. cf. Љубичевац. 
Вакуп 96. 
Вакуф 95. 
Валона 67. 
Ваљево 50. 
Ваљевска област 85, 114. 
Ваљевски крај 42, 71, 79, 86, 87, 116, 117, 125. 
Ваљевски округ 116. 
Вараге 123. 
Варварин 71. 
Вардар 89, 91, 112, 126, 128. 
Варденик 89. 
Варош 95. 
Васојевићи 35, 73, 74, 82, 91, 104, 112. 
Везулин-Чифлик 100. cf. Александровац. 
Велес 69, 88, 105, 110, 112. 
Велики Бошњак 100. cf. Драгиње. 

Велики Извор 115. 
Велики Поповац 100. cf. Арнаут-Поповац. 
Велики Поповић 71. 
Велипоље 46. 
Вељково 100. cf. Бљувановац. 
Венчац 114. 
Видин 74, 106, 115, 118. 
Видинска област 117. 
Видлич 89. 
Видово 97. 
Видојевица 53. 
Вилибрег 123. 
Вилинац 93. 
Винарци 96. 
Винковачка околина 73. 
Виногаш 117. 
Винча 58. 
Висок 23, 89. 
Витково 97. 
Витовница 118. 
Вишеградски крај 120, 125. 
Владичин Хан 96. 
Власи 95. 
Власина 23, 42, 58, 117. 
Власотинци 50. 
Влаховци 126. 
Влашка 118. 
Влашки До 99, 100. cf. Царевац. 
Вода 97. 
Воден 71. 
Водице 97. 
Вондија 67. 
Војна Граница 47. 
Војник 100. cf. Деспотовац. 
Волујак 93. 
Волујачко Језеро 93. 
Вражогрнац 118. 
Врање 52, 126. 
Врањска околина 48. 
Врањски округ 23. 
Вртари 96. 
Вратница 128. 
Вратнице 93. 
Врело 97. 
Врмоша 46. 
Вртоп (Велики, Мали) 98. 
Вруток 126. 
Врх 98. 
Вукомирић 99. cf. Комирић. 
Габрово 71. 
Гај 97. 
Галичник 91. 
Гацко 23, 51. 
Гладна 96. 
Гламоч 51. 
Глибовац 61. 
Глог 117. 
Глогово 93. 
Гњилане 49. 
Гњилански крај 122, 123. 
Говешка Пољана 89. 
Голак 123. 
Големо Село 96. 
Голубац 71. 

б) преглед географских имена 
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Гора 123, 128. 
Горанац 128. 
Горња Баточина 99, 100. cf. Турчин. 
Горња Бела Река 100. cf. Бела Река. 
Горња Крушевица 99,  100. cf. Кучево. 
Горња Морава 123. 
Горњани 95. 
Горња Оровица 99. cf. Оровица. 
Горња Сабанта 58. 
Горња Црнућа 76. cf. Црнућа. 
Горњачка Клисура 118. 
Горњи   Милановац 71, 99. cf. Деспотовица, 

Брусница. 
Гостивар 127. 
Гостиварска област 126. 
Гостиварски крај 112. 
Гоч 53, 89. 
Гочобијски крај 96. 
Град 95. 
Градац 95. 
Градачац 99. 
Градашница 95. 
Гради 95. 
Градиште 95. 
Градска 95. 
Граматик 102. 
Грахово 125. 
Грачаница 95. 
Грачац 99. cf. Курилово. 
Грделичка Клисура 34. 
Гркиња 95. 
Грљан 115. 
Грнчар 96. 
Гробари 96. 
Гроцка 21, 115. 
Гружа 114. 
Грумчин 128. 
Грчка 35, 42, 62, 79, 95, 96, 107, 110. 
Гувниште 96. 
Гургусовац 99. cf. Књажевац, Тимочка Па-

ланка. 
Гуча 71. 
Дабар 74. 
Давидовац 100. cf. Џецерац. види Конатица. 
Далмација 32, 34, 38, 62, 75, 79, 98, 106, 111 
113, 125, 129. 
Дањ 52. 
Дарданеле 67, 107, Ц| .  
Дарковци 48. 
Даутица 88, 89, 93. 
Дворани 96. 
Дворица 96. 
Дворишта 96. 
Двориште 96. 
Дворска 96. 
Дебар 85, 91, 109, 123, 128. 
Деве Багрдан 39. cf. Багрдан. 
Девол 110. 
Дедиловац 123. 
Делиград 117. 
Демир-капија 79, 129. cf. Просек. 
Дервен (у Србији) 50. 
Дервен (у Македонији) 128. 
Деспотовац 71, 96, 100. cf. Војник. 

Деспотовица 99. cf. Брусница, Горњи Мила- 
новаи. 

Дечанска Бистрица 123. 
Длт>бочица 128. Добој 71. 
Добра Села 54, 96. 
Добрич 115. Добро 
Јутро 89. Доброселица 
96. Добрун 71. 
Дојкинци 89. 
Дојран 38, 51. cf. Поленин. Дојранско 
Језеро 49. cf. Поленинско Језеро. Дољање 
46. 
Доња Бела Река 100. cf. Бела Река. 
Доња Брњица 122. Доња 
Гуштерица 122. Доњани 95. 
Доња Оровица 99. cf. Оровица. 
Драгачево23,47,108,116. Драгинац 
100. cf. Злокућани. Драгиње 100. cf. 
Велики Бошњак. Драговац 61. 
Драгојевац 99, 100. cf. Трбовац. 
Драч 34, 67. Драчка област 106. 
Дрвник 97. Дрводсља 96. 
Дрезилово 89, 90. Дрен 99, cf. 
Куке. Дренииа 123. Дриваст 52. 
Дрим 48, 51, 123. Дримкол 84. 
Дрина 23, 55, 116. Дринска област 
103. Дробњак 106, 123. 
Дробњаци 35, 54, 74, 81, 106, 112, 125. 
Дробњаци (село) 95. Дрсник 123. 
Дубрава 74, 97. 
Дубровник 34, 51, 52, 55, 66, 67. 
Дуга 120. Дужи 80, 82. Дукађин 128. 
Дунав 50, 113, 117, 126. Дурла 89. 
Дурмитор 42, 46. Дуф 126. 
Дучина 99. cf. Дучиио. 
Дучино 99. cf. Дучина. 
Ђаковица 70, 82, 122. 
Ђевђелија 89. 
Ћсвђелијска котлина 84. 
Ћерекаре 96. 
Европа (средња, јужна, западна) 34, 39, 44, 

63, 67, 69, 120. 
Елбасан 58, 110. 
Епир 35, 36, 37, 38, 42, 69, 70, 79, 89, 110, 111. 
Ердељ 106, 118. 
Жабари 71. 
Жабљак 42, 72. 
Жагубица 50, 71. 
Жарково 99. cf. Жарково Село. 

Жарково Село 99. cf. Жарково. 
Железник 95. 
Железница 95. 
Жл-Бне 48, 78, 98. 
Жупа 28, 53, 56, 87, 89, 97, 117. 
Жупањац 96. 
Забрдица 98. 
Забрђе 98. 
Забрега 98. 
Забреж 98. 
Загорје (предео у Хрватској) 53. 
Загорје (предео у Бугарској) 118. 
Загорје (предео у Горњој Морави) 97, 123. 
Задар 66, 106. 
Зајача 49, 52. 
Зајечар 50, 105, 115. 
Заплање 97, 115. 
Засеље 96. 
Затарје 112, 124. 
Звездан 118. 
Звечка 96. 
Звижд 118. 
Зелен-гора 93. 
Земун 106. 
Зета 124. 
Злата 95. 
Златанци 95. 
Златар 95. 
Златари 95. 
Златарић 95. 
Златарица 95. 
Златибор 23, 42, 76, 93, 123. 
Златичка Гора 46. 
Златово 95. 
Златокоп 95. 
Злокућани 100. cf. Драгинац. 
Знепоље 59, 62, 108, 115, 117, 118. 
Зубер 98. 
Зуберово Брдо 98. 
Зуброва Река 98. 
Зуце 58, 115. 
Ибар 23, 42, 117. 
Иван 36. 
Игман 93. 
Извор 97. 
Измрник 84, 123. 
Иниште 128. 
Исток 123. 
Источна Румелија 35, 40, 42, 64, 65, 107, 111. 
Истра 96, 106. 
Јабланица 118. 
Јабука 123. 
Јабучје 100. види Љубовија. 
Јагодина 58, 99, 110. cf. Јагодна. 
Јагодна 99. cf. Јагодина. 
Јадар 64, 75, 85, 91, 97, 103, 108, 116. 
Јадранско Море 66. 
Јажинце 128. 
Јајинце 60, 115. 
Јаковац 99, 100. cf. Нови Јаковац. 
Јакупица 88, 89, 93. 
Јаловик Извор 59. 
Јањево 49. 
Јарменовци 58. 

Јасак 106. 
Јасеница 61. 
Јасенова 42. 
Јастребац 89. 
Јевремовац 99, 100. cf. Муселини. 
Јегејско Море 38. 
Језера 42, 46, 91. 
Језеро 98. 
Јелашница 115. 
Јениџе-Вардар 70, 89. cf. Пазар. 
Јерчевиште 126. 
Јонско Море 66. 
Југ-Богдановац 100. cf. Бугариновац. 
Кавала 67, 68, 110. 
Казанлик 98. 
Какарићка Планина 46. 
Какаричит 90. 
Кал 98. 
Каламарија 68. 
Калојошин 128. 
Калуђерица 100. cf. Црцавац, Рапања Бара. 
Калуђерице 58. 
Каљарско поље 89. 
Камењари 96. 
Као 98. 
Капиџија 96. 
Карадаг 35, 38. 
Карановац 99, 100. cf. Краљево. 
Караташ 89, 90, 103, 115. 
Караџова 110. cf. Меглен. 
Карловци 106. 
Касаба 99. cf. Лешшша. 
Катраница 103, 115. 
Катун 96. 
Катуниште 96. 
Катунска Нахија 37, 42, 61, 74, 79, 96, 115, 

124. 
Качаничка клисура 123, 128. 
Качарски крај 96. Качерска 
област 40. Кварац 49. 
Кичево 35, 57, 109, 126. 
Кичевска област 112, 117. 
Кладоруб 99. cf. Кладурово. 
Кладурово 99. cf. Кладоруб. 
Клево 128. 
Клисура (варош у Македонији) 51. 
Клисура (село код Пирота) 74. Клисура 
(село у Знепољу) 115. Кључ 97. Кнежевац 
57. Кнежица 118. Кнез-село 96. Книнска 
котлина 125. Кнински крај 125. Књажевац 
48, 78, 99. cf. Гургусовац, Тимо- 

чка Паланка. 
Кобилина Глава 123. 
Ковачи 96. Ковиље 
106. Кожари 96. 
Кожетин 71, 99, 100. cf. Александровац. 
Кожухари 96. Колари 71, 96. 
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Колашин (у Црној Гори) 106, 120, 124. 
Колапшн (у Полимљу) 111, 114, 120. 
Колашин (ибарски) 123. cf. Мали Колашин. 
Колубара 58. 
Колубара 100. cf. Пољане. 
Ком 89. види Комови, Кучки Ком.  
Комирић 99. cf. Вукомирић. 
Комови 120, 124. види Ком, Кучки Ком. 
Конатица 100. види Давидовац, Џеџерац. 
Коњска 99. cf. Михајловац. 
Коњско 100. cf. Миланово. 
Копаоник 23, 58, 88, 89, 108. 
Копаоничка област 49, 58. 
Копљари 96. 
Копривница 100. види Багрдан. 
Кораб 88, 91. 
Коренита 85. 
Корита 129. 
Корито 46. 
Корњет 95. 
Короглаш 100. cf. Милошево. 
Корона 95. 
Корча 35, 38, 70, 126. 
Корчанска котлина 36. 
Косаоница (Велика, Мала) 41. 
Косјерић 71. 
Космај 21, 114. 
Косовица 100. cf. Припчево Брдо, Куманице, 

Бутково. Косово 58, 60, 64, 106, 108, 109, 

111, 112, 115, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 128. 

Косовска област 112, 117. Котел 71. 
Котор 52, 66, 67. Кошеви 100. види 
Сикирица. Крагујевац 53, 58. 
Крагујевачки срез 115. Крајина 85, 87, 
117, 118. Краљевац 100. cf. Петрово 
Село. Краљевица 96. 
Краљево 99, 100. cf. Карановац. 
Краљево Село 96. Краљи 96. 
Кратово 98. 
Кратовска област 49, 117. 
Кратовски крај 108. Крвеник 
128. Крива Паланка 49. Крива 
Река 42. Криви Вир 97, 105, 
118. Кричак 46, 111, 120. 
Крлигат 123. cf. Крлигате. 
Крлигате 123. cf. Крлигат. 
Крћевац 96. Крупаја 118. 
Крупан. 50. Крушевачки округ 
23. Крушево 51. Крчимир 115. 
Крчмари 96. 
Куманица 99, 100. cf. Богдановац. 
Куке 99. cf. Дрен. Кула 96. Кулина 
96. 

Кумани 95. 
Куманица 95. 
Куманице 100. cf. Косовица, Припчево Брдо, 

Бутково. 
Куманово 95. 
Куманово 95. cf. Кумодраж. Кумановска 
околина 117. Кумановска Стража 95. 
Кумановски крај 123. Кумодраж 57, 58, 95, 
115. cf. Куманово. Купрес 51. 
Курилово 99. cf. Грачац. 
Куричесма 74. Кутлино 
128. Кучај 19. 
Кучево 71, 99, 100. cf. Горња Крушевица. 
Кучки Ком 46. види Ком, Комови. 
Кучково 128. Кушлат 52. 
Лазаревац 99, 100. cf. Шопић. 
Лаоле (Велико, Мало) 118. 
Лапате 123. cf. Лапаћани. 
Лапаћани 123. cf. Лапате. 
Лапово 71. Латинац 95. 
Латинка 95. Латинско Гробље 
95. Лашва 71. Левач 115. 
Левкада 96. cf. Santa Maura. 
Лепенац 128. Лепеница 58, 115. 
Лепини 122. Лес 97. 
Лесковац 115, 126. 
Лесковачка околина 48. 
Леуново 91. Леш 67, 90. 
Лешак 117. 
Лешница 53, 99. cf. Касаба. 
Лештани 58, 115. Ливада 97. 
Ливаде 90. Ливно 51, 66. 
Лијева Ријека 120, 124. Лика 
106, 115. Лим 55, 120, 121. 
Липовица 115. Лозница 50, 52. 
Лозничко Поље 47, 116. Локва 
98. Локве 98. 
Лом-Паланка 74, 115, 118. Лончаник 96. 
Лопаше 89. Луг 97. Лужница 57. Лужничка 
околина 59. Љанштица 59. Љасковец (у 
Бугарској) 48. Љесковец (у Епиру) 70. 
Љуберажда 57, 59. Љубићски срез 75, 116. 
Љубичевац (окр. крај.) 99. cf. Бурдељ. 

Љубичевац (окр. краг.) 99. cf. Бушинци. 
Љубичево 100. 
Љубовија 50, 71, 100. види Јабучје. 
Љуботин 128. 
Љума 91, 123, 124, 128. 
Маврово 91, 126. 
Маглај 71. 
Маглић 93. 
Магудица 100. cf. Милановац. 
Мађаре 95. 
Мађере 115. 
Мајдан 95. 
Мајданпек 50. 
Мајевица 125. 
Мајур 96. 
Макарска 125. 
Македонија 20, 22, 25, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 

42, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 62, 64, 65, 69, 71, 
74, 78, 79, 80, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 96, 
98, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 
113, 115, 116, 117, 118, 121, 125, 126, 129. 

Македонци 95. 
Мала Иванча 78. 
Малеш 35, 61, 84, 88, 126. 
Мали Колашин 123. cf. Колашин (ибарски). 
Малисија 58, 106, 112, 122, 123. 
Мало Боњинце 57. 
Мал Ренцит 90. 
Манастирица 96. 
Манастирско 96. 
Матијевац 99. cf. Муратовац. 
Маћа 128. 
Мачва 23, 42, 58, 61, 75, 91, 97, 99, 116. 
Маџар 128. 
Мегара 67. 
Меглен 48, 61, 90, 110, 125. cf. Караџова. 
Медова 34, 67. 
Међа 96. 
Мерошина 96. 
Места 95. 
Метох 96. 
Метохија 58, 60, 64, 81, 82, 83, 84, 91, 97, 

106, 109, 110, 111, 112, 115, 117, 119, 120, 
121, 122, 123. 

Милановац 100. cf. Магудица. 
Миланово (окр. крај.) 100. cf. Мокрање. 
Миланово (окр. врањ.) 100. cf. Коњско. 
Миланово 100. cf. Церница. 
Милошево 100. cf. Короглаш. 
Милутиновац 100. cf. Брлога. 
Миљацка 71. 
Мирача 123. 
Миридати 128. 
Миријево 115. 
Мириловићи 96, 97. 
Мируша 123. 
Мисача 95. 
Митровачки крај 123. 
Митровица 96, 119, 123. 
Михајловац 99. cf. Коњска. 
Миџор 42. 
Млава 61, 85, 118. 
Младеновац 71. 
Модра Стена 57. 

Мокра Гора 122, 123. Мокрање 100. cf. 
Миланово. Мокри Луг (Велики, Мали) 59, 
115. Морава (Велика, Бинча, Западна) 35, 42, 
49 58, 60, 61, 64, 78, 85, 87, 89, 100, 108, 113, 
114, 117, 118, 122, 123. Моравско Поље 47. 
Моравци 95. 
Морача 106, 120, 124, 125. 
Морихово 35, 61, 84, 88, 125. 
Мртваја 98. 
Муратовац 99. cf. Матијевац. 
Мурговица 59. Муртеница 23, 42. 
Муселини 99, 100. cf. Јевремовац. 
Мускопоље 102, 111. Мутавџијски 
крај 96. Мутница 98. Мучањ 73. 
Нагоричино 123. Накол 49, 74. 
Наколец 49, 74. Нараште 128. 
Населак 96. 
Наталинци 50, 71, 99, 100. cf. Ново Село. 
Невесиње 51. Невеска 51. Неготин 53. 
Негришор 95. Негровац 123. Немачка 
Стража 95. Немчени 126. 
Неретва 28, 39, 42, 53, 66, 74. 
Неродин 106. Нигрита 110. 
Никифорово 91. Николица 110. 
Никшић 120, 125. Никшићи 95. 
Никшићски крај 115. 
Никпшћско Поље 120. Ниш 38, 
51, 52, 106, 115, 126. Нишава 
49. Нишка област 115. Ншпки 
крај 117. Ншпки округ 77, 115. 
Нова Варош 114, 116, 125. 
Нова Борита 96. 
Нови Јаковац 99, 100. cf. Јаковац 
НовиКрајеви 107, 112. Нови Пазар 52, 79, 
106, 112, 114, 116, 118, 

119,120,123. 
Ново Брдо 49, 52. 108, 117. Новобрдска 
област 49, 112. Нововарошка област 55. 
Новопазарска област 58, 103. Новопазарски 
крај 86, 87, 91, 106, 107, 109, 

111, 114, 120. 
Новопазарски санџак 88, 118, 119, 120. 
Ново Село 96, 99. cf. Наталинци Његуш 
71, 118. Обилићево 100. Обреж 98. 
Обреновац 21, 71. 
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Олимп 88, 89, 102, 105, 115. 
Олово 71. 
Олонос 67. 
Омољица 115. 
Опоље 123, 128. 
Ораховац 82. 
Ораховачка кнежина 125. 
Орашац  123. 
Orbelos 95. cf. Рила, Пирин. 
Ореша 127. 
Оровица 99.  cf. Горња Оровица.  Доња 

Оровица. 
Орош 122. 
Осионица 53. cf. Трстеник. Осит 
85. Осјачка Река 76. Осогов 49, 
59, 98. Осоговија 42, 61, 84. 
Осредина 123. cf. Прековода. 
Острово 84. 
Островско Језеро 84, 88. 
Оток 73. Отроци 96. Охрид  
51. 
Охридски крај 84, 112. 
Охридско Језеро 49, 112. 
Оџак 73. Оџаци  73. 
Оџино Село 99. cf. Причиновић. 
Падалишге 129. 
Пазар 70, 89, 91. cf. Јениџе-Вардар. Пајак 
89, 90. Паланка 95. Палилула 95, 115. 
Параћин 49, 115, 117. Парцане 99. cf. 
Прецрешња Парцанова. Патра 67. Пекиње 
70. Пелопонез 111. Перистер 89. Петњица 
102. Петрич 38. 
Петровац 50, 71, 99. cf. Свиње. 
Петрово Село 96,100. cf. Краљевац. 
ГТетровце 122. Пећ 48, 70, 90, 106, 123. 
Пећани 95. 
Пећанска Бистрица 123. 
Печењевац 95. Пива 125. 
Пијанец 32, 89. 
Пилатовци 96, 97. Пинд 
42, 53, 88, 89, 90, 96. Пиреј 
67. 
Пирин 89, 95. cf. Orbelos. Пирот 
48, 52, 74, 106, 117, 118. Пиротска 
котлина 43. Пиротски крај 117, 
118. Пиротски округ 77. Пиротско 
поље 89. Плана  52. Планина 98. 
Планиница 98. Плачковица 89. 

Пљеваљски крај  70. 
Пљевље 119, 125. 
Побрђе 98. 
Површ 23, 47, 51, 58, 87, 88, 93, 97. 
Поганово  98. 
Подвршка 98. 
Подгор 123. 
Подгорина 97, 99. 
Подгорица 70, 91, 106, 112. 
Подграђе 95. 
Подрим 81, 83, 109, 112, 123. 
Подримци 95. 
Подринска област 114. 
Подрински крај 42, 71, 79, 86, 114, 116, 117, 

125. 
Подриље 49, 58, 85, 87, 117. Подунавље 50, 
58, 78, 86, 108, 115, 117. Пожаревац 53, 
100. Пожега 47, 50. Позлата 95. Појата 96. 
Поленин 49, cf Дојран. Поленинско Језеро 
49. cf. Дорјанско Језеро. Полимље   53,   56,   
74,   108. Полог (Горњи, Доњи) 91, 109, 117, 
127, 128, 

129. 
Пољане 100. cf. Колубара. 
Пољани 126. Пољаница 23, 
117. Пољаци 96. Пониква 
98. Пониквица 98. Понор 
89, 98, 122. Попово поље 
85. Пореџ (у Србији) 87. 
Пореч (у Македонији) 35, 57, 84, 86, 109, 

112, 126. 
Посавина 42, 58, 61, 64, 91. 
Посавље 50, 198, 115, 116. 
Постиње 116. 
Потарје 53, 56, 74, 108, 121. 
Поцерина 61, 108, 116. 
Празијас 74. 
Провалац 98. 
Превиш 106. 
Превтис 35. 
Прековода 123. cf. Осредина. 
Прекодолци 95. 
Прекорупље 84, 123. 
Прелез 123. 
Прењ 93. 
Преслац 98. 
Преспа 35, 49, 60. 
Преспа 74. cf. Преспанско Језеро. 
Преспанска котлина 36. 
Преспански крај 126. 
Преспанско  Језеро  49,   112.  cf.  Преспа. 
Претоке 97. 
Прецрешња Парцанова 99. cf. Парцане. 
Прешевска капа 123. 
Прибој 125. 
Придворица 96. 
Призрен 48, 58, 61, 90, 110, 122, 128. 
Призренска област 117. 

Призренски крај 128. 
Пријевор 97. 
Пријепоље 114, 125. 
Прилеп 110. 
Принкипи 68. 
Припчево Брдо 100. cf. Косовица, Куманице, 

Вутково. 
Причиновић  99.   cf.   Оџино   Село. 
Приштински крај 128. Прњавор 96, 
116. Прово  100. cf. 
Александровац. Прокупачка 
област 115. Прокупље 106, 126. 
Просек 79. cf. Демир-капија. Пуста 
Река 23. Путинел 89, 90. Пчиња 42, 
59, 117. Раваница 98. Равни Котари 
125. Равно Бучје 59. Радика 48. 
Радинковача 85. Радовић 89. 
Рађевина 49, 99, 116. Рађево Село 
96. Ражањ 71, 115. Раковица 60, 
115. 
Рапања Бара 100. cf. Калуђерица, Црцавац. 
Расина 58,100. Ратари 96. Ратковац 58. 
Рахово 74. Рашка (област) 42, 53,108, 112, 
115, 120, 121, 

125, 129. 
Рашка (варош у Србији) 52. 
Рготина 118. Река 123. 
Реканска област 129. Реке 
85, 91. Рековац 71. 
Ресава97, 113, 117,118. 
Ресник 57. Речица 117. 
Рибари 96, 118. Рибарић 
96. Рибарице 96. Рибница 
46. Ријечка Нахија 124. 
Рила 88, 95, 96. cf. Orbelos. 
Рипањ 115. Ровци 120, 124. 
Рогатички крај 120, 125. 
Рогача 91. Рогачица 71. 
Родопе 42, 57, 58, 64, 68, 88, 95. 
Рос 128. Росаф 96. Ртањ 88, 118. 
Ругово 91. Рудари 95. 
Рудине 47, 58, 72, 75, 77, 87, 88, 93, 97. 
Рудна Глава 87. Рудник (планина у 
Србији) 42, 58, 76, 95, 

99, 114. 

Рудник (село у Метохији) 129. 
Рудничка област 114, 
Руднички крај 108, 114, 116, 117, 121. 
Руднички округ 23, 58, 116. 
Румелија 123. 
Рупље 115. 
Рушан. 115. 
Сава50,113,126. 
Салаковац 61. 
Салаш 96. 
Самарина 96. 
Самоков 89, 95. 
Santa Maura 96. cf. Левкада. 
Санторин 96. cf. Thera 
Сарајево 71, 93, 124. 
Сарајевски крај 53, 79. 
Сарајевски Поток 100. 
Сараорци 71. 
Сарачи 96. 
Сариђол 88. 
Саси 49, 95. 
Света Гора 99. 
Св. Марија 96. cf. Še Meri 
Свети Спас 96. 
Свилајнац 50. 
Свиње 99. cf. Петровац. 
Сврљиг 117, 118. 
Св. Стеван 74. 
Седлари 96. 
Селиште 96. 
Сеоце 96. 
Серез 91,102, 110. 
Сереска котлина 62, 84. 
Сибница 106. 
Сикирица 100. види Кошеви. 
Симино Брдо 116. 
Сињ 98. 
Сипић 60, 74, 115. 
Сипуња 116. 
Сиринић 61, 85, 123, 128. 
Сиринићка жупа 73. 
Сисак 73. 
Сјеница 105, 106, 114, 116, 118. 
Сјеничани 95, 105. 
Сјеничка област 37. 
Сјенички крај 70, 91. 
Скадар 34, 39, 51, 52, 58, 67, 81, 90, 112, 122, 

123. 
Скадарска област 112. Скадарска 
околина 123. Скадарско Језеро 49. 
Скакавци 98. Скакулица 128. Скела 
96. Скендерија 106. Скопље 69, 
91,106,112,126. Скопска котлина 
62, 84. Скопска област 116, 117, 
119, 121. Скопско-прешевска 
област 120. Славонија  32,  73,   106,   
113,   125. Слатина 84, 97. Сливје 
97. СЛЂП 89. Смедерево 50. 
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Смрдеж  128. 
Соко Бања 50,100. ef. Бања. 
Соколари 96. 
Солун 38, 67, 69, 91, 110. 
Солуница 88, 89. 
Солунска котлина 84. 
Солунски Залив 34,120. 
Солунска поље 84, 89, 91. 
Сопот 71, 98. 
Сопотница 98. 
Софија 96, 110, 118, cf. Срјадец. 
Спљет 52. 
Србија 19, 20, 22, 23, 25, 30, 35, 36, 37, 39,40, 

42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
57, 58, 60, 61, 62, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 
107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129. 

Србовлах 95, 100. cf. Србово. 
Србово 100. cf. Србовлах. 
Сребрна 89. 
Сребрница 71. 
Сребрничка околина 49 
Средња Гора 58, 62, 68. 
Средска 61, 85, 123. 
Срем 36, 58,61,106, 113, 116, 125, 
Сремчица 95, 115, 
Срјадец 96. cf. Софија. 
Српске земље 19, 52. 
Српско Село 95. 
Ставе 97. 
Стамница 118. 
Стана Ријека 99. cf. Станина Ријека. 
Станина Ријека 99. cf. Стана Ријека. 
Станови 96. 
Станово 106. 
Стара Клисура 74. 
Стара Планина 42, 59, 88, 89. 
Стара Србија 20, 22, 25, 31, 36, 37 38, 40, 

42, 49, 51, 54, 60, 62, 65, 77, 78, 89, 91, 92, 
106, 107, 109, 115, 117, 118, 119, 120, 125, 
126,  129. 

Стари Влах 21, 42, 56, 57, 62, 63, 76, 77, 85, 
86, 87, 88, 91, 94, 102, 108, 114, 116, 117, 
124, 125, 129. 

Старовлашки крај 35, 51. 
Старо Корито 96. 
Старо Село 74. 
Стењевац 98. 
Стиватн 96. 
Стиг 61. 
Столац51,71,74. 
Стоматра 96. 
Стража 96, 128. 
Стрмац 98, 123. 
Стрменица 98. 
Стрмово 98. 
Стрмостен 98. 
Струга 51. 
Струмица 38. 
Суботица 106. 
Суводол 98. 
Сугубина 58. 

Супетар 96. 
Сурачево 57. 
Сурдулица 71. 
Сустипан 96. 
Суторина 81, 90. 
Суторман 96. 
Суха Гора 126. 
Суха Планина 89. 
Сушаг 96. 
Сушица 98. 
Тавник 96. 
Таково 42, 106. 
Тамнава 42. 
Танда 88. 
Таор 98. 
Тара 46, 121. 
Татарна 53. 
Теверич 96. 
Тегоштица 59. 
Тежовница 93. 
Текија 71. 
Тесалија 110. — 
Тесалијско поље 89. 
Тетово 61, 91, 123, 128. — 
Тетовска котлина 84, 91, 117, 126, 127, 128. 
Тетовска област 117, 125, 127, 128. 
Тетовски крај 112, 126. 
Thera 96. cf. Санторин. 
Тиквеш 108, 117. 
Тимон 95. 
Тимочка област 115. 
Тимочка Паланка 99. cf. Књажевац,  Гур- 

гусовац. Тирана 110. 
Тисовица 93. Толос 62, 
83. Тошшца 58, 89, 123. 
Топлички крај 124. 
Топлички округ 23. 
Топола 50, 58, 71, 96. 
Торлак 77. Торник 96. 
Травник 71. 
Тракија 35, 38, 42, 62, 64, 65, 91, 111. — 
Трбовац  99,   100.   cf.   Драгојевац. 
Трговиште 95. Требињски крај 72. 
Треботинска Река 58. Тресибаба 96. 
Трескавица 23, 93. Триброд 96. Трн 98. 
Трнавац 118. Трновичко Језеро 93. 
Трново48, 71, 113, 116. Трпеза 96. Трст 67. 
Трстеник 53, 58. cf. Осаоница. 
Тробарјево 79. Тршић 102. 
Тузла 95. Тулба 93. 
Тупижница 118. Туралево 98. 

Тураница 96. Црквине 96. 
Турековац 98. Црквица 96. 
Турија 98. Црмница 81. 
Турјане 98. Црна Бара 99. 
Турјановци 98. Црна Гора (кнежевина) 32, 37, 43, 45 46 54 
Турић 98. 56, 61, 62, 63, 70, 70, 72, 74, 75, 77  79* 81' 
Турићи 98. 82, 86, 87, 93, 95, 102, 104, 106, 107   112* 
Турица98. 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 125,' 
Турово 98. 126, 130. 
Турска 39, 45, 59, 70, 106, 109, 120, 125, 126.      Црна Гора (скопска) 34, 60, 86, 91, 93   112 
Турчин 95, 99, 100. cf. Горња Баточина. 128. 
Тушић 123. Црна Река 23,105,117,118. 
Ћеклићи 125. Црна Трава 23, 48, 115. 
Ћелије 96. Црни Врх 59, 97, 98. 
Ћипровац 48. Црни Као 60, 105, 115. 
Ћуприја 49, 95. Црнобарски Салаш 99. cf. Али-агин Салаш. 
Ћурево 23. Црновунци 95. 
Ћурчијски крај 96. Црногора 95. 
Ћустендил 89. Црногорци 95. 
Ћустендилска област 43, 117. Црно Поље 93. 
Ћустендилски крај 59. Црнућа 80. cf. Горња Црнућа. 
Ћуштица 59. Црцавац 100. cf. Калуђерица, Рапања Бара. 
Угљари 96, 123. Цуце 125. 
Ужице 51, 115, 126. Чајани 126, 128. 
Ужичка област 114. Чајле 127, 128. 
Ужички крај 88, 108, 114, 116, 118, 121, 125,     Чарпшја 95. 

129. Чачак 99. 
Ужички округ 23, 58, 116. Чачански крај 121, 129. 
Умка 96. Чврсница (Велика, Мала) 93, 94. 
Урумлук 111. Чепеларе 42. 
Уцињ 52, 67, 124. Чепино 57. 
Уцињска област 113, 124. Честа 97. 
Ушће 97. Честин 52. 
Фочански котар 23. Честобродица 98. 
Хас 97, 120. Чечево 123. 
Херцег Нови 125. Читлук 96. 
Херцеговина 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,     Чифлик 96. 

30, 35, 37, 42, 43, 45,47, 50, 51, 56, 58, 61, 62,     Чубура 96. 
64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78,     Чучер  128. 
79, 80, 82, 85, 87, 88, 89, 92, 93, 95, 102, 103,      Џеџерац 100. cf. Давидовац, види Конатица. 
104, 106, 107, 108, 109, 111, 114, 116, 117,     Шабац 50. 
119, 120,121, 124, 125, 129. Шавник 72. 

Хлерин 98. Шанац 96. 
Хомоље 85,117, 118. Шар 34, 35, 36, 38, 126. cf. Шара, Шарпла- 
Хотска Корита 46. нина. 
Хрвати 95. Шара 127. cf. Шар, Шар-планина. 
Хрватска 73, 113, 123. Шарковци 126. 
Хум 98. Шар-планина 34, 73, 88, 89, 91, 128. cf. Шар, 
Хумка 98. Шара. 
Хумнина 58, 61, 71, 75, 93, 97. Шарске жупе 61, 85, 109, 112, 123, 128. 
Цавтат 66. Шекулар 123. 
Царевац 99, 100. cf. Влашка До. ge  Me re  %   r f ^  м       . 
Царево Село 96. 
Цариград 91, 126. 
Царина 95. § 
Цветовац 99. cf. Цветојевац. Sin Gjergj 96. 
Цветојевац 99. cf. Цветовац. Шкумбија 70. 
Цеклин 81. Шопић 71, 99, 100. cf. Лазаревац. 
Церница 100. cf. Миланово. Шопска област 110. 
Церовац 115. Шпат 49 
Црепуља 123. Штип 69> 8g 
Црквара 96. Шумадија 21, 23, 42, 58, 60, 64, 76, 77, 78, 79, 
Црквена Мала 96. 82, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 97, 102, 104, 105, 
Црквина 96. 108, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 124, 129. 
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