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Милош СТАРОВЈ1АХ

НОВИЈА МЕТАНАСТАЗИЧКА* КРЕТАЊА НА ПОДРУЧЈУ ПЉЕВАЉА

Разлози миграција су врло сложени и разноврсни, али се у основи могу 
подијелити на историјске и економске. У историјске разлоге првенствено 
спадају „бјежаније пред завојевачком војском... тим пре што се тада свет 
одједанпут у масама крене. Међутим при сеобама услед економских и пси- 
холошких узрока ретко се када у једанпут крену велике групе становника 
...али су ове миграције сталне, трају вековима, пролазе мирно, махом нео- 
пажено...”.' На нашим просторима, поред старосједелаца, кретали су се и 
Грци и Римљани и тиме дјелимично, мијењали структуру старосједелачког 
становништва. Међутим, до већих помјерања долази тек у доба сеобе наро- 
да, односно досељавања Словена на ове просторе, пред чијим валом се 
старосједиоци селе у мање приступачне предјеле и према Приморју, да би се 
касније, услед мијешања, стопили са нашим народом, јер нема- како рече 
Ровински- „ни једног народа на свијету који није у себе примио неке ино- 
родне примјесе, а главно питање се своди на то која је народност надјача- 
ла”.2 Пред налетом Турака такође долази до значајног помјерања према 
слободним крајевима, а особито према још ненасељеним пасивним прије- 
делима Црне Горе, или како рече пјесник:

„Што утече испод сабље турске, 
што на вјеру праву не похули, 
што се не хће у ланце везати, 
то се збјежа у ове планине”.3

* Метанастаза (грч. метанастасис-сеоба) мијењање мјеста становања.
1 Јован Цвијић, Балканско полуострво, Сабрана дела, књига II, Београд, 1987,141.
2 А. П. Ровински, Црна Гора у прошлости и садашњости, Цетиње 1994, том II, 27.
3 П. П. Његош, Горски вијенац, 262-265.
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Слично за насељавање Старе Црне Горе пред налетом Турака тврди и 
караљ Никола:

„Косово је твоје горе 
населило јунацима”.4

Јован Цвијић, иначе, тврди „да је почевши од краја XIV века па кроз 
турско време до наших дана, испремештано скоро све становништво на 
простору од Велешке Клисуре на Вардару па до Загребачке Горе, а главну 
масу тих што се крећу и насељавају чини динарско становништво, чији су 
главни део стари Рашани, народ српске средњовековне државе”.5 Струје које 
премештају дио становништва највећим дијелом су стално биле окренуте 
према Србији.

Када се ради о метанастазичким кретањима у Старој Црној Гори исто- 
ријски фактор је знатно више утицао на њено насељавање, него на исељава- 
ње. На исељавање је првенствено утицао економски фактор, јер на сирома- 
шном црногорском кршу, са сасвим мало обрадивог земљишта и уз борбу 
непрестану, није било могуће створити ни најнужније предпоставке за жи- 
вотну егзистенцију, ни за постојеће становништво, а камоли за оне који су 
долазили, уз врло високе стопе наталитета (просјечна породица је бројала 
10 до 12 чланова), што је захтијевало даље уситњавање и онако недовољног 
земљишњег посједа. Такође због недостатка средстава за било каква већа 
инвестициона улагања и честих ратних сукоба, није било могуће створити 
простор за нова радна мјеста, изузев чиновничких и њима сличним, на који- 
ма се не производе материјална добра. Излаз је тражен у исељавању „ви- 
шка” становника и у печалби. Исељавање је вршено првенствено у Србију, 
али је било исељавања и у Русију, Босну и Херцеговину, Стару Србију и 
друге земље. У печалбу се дуго времена највише ишло у Цариград, а касније 
у Америку. Печалбари су слали новац не само за издржавање породице, већ 
и за враћање дугова и измирење обавеза према држави.

Значајан извор црногорских државних прихода представљала је и по- 
моћ Русије, особито у финансирњу школа и набавци оружја. Међутим, и 
поред средстава из печалбе и руске помоћи, Црна Гора није била у могућно- 
сти, чак ни да набави најнужнију опрему за своје ратнике, већ се, углавном, 
војевало „у свом руху и о свом круху”.

Када се све то има у виду, савим је разумљиво зашто је Црна Гора била 
економски најмање развијена област која је 1918. године ушла у састав 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Но, ни тада се стање није битније

4 Никола I Петровић, Пјесник и вила, Дјела, Подгорица 1997.
5 Јован Цвијић, нав. дјело, 128.
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поправило, јер ако се, на прнмјер, за просјечну јединицу уложеног капитала у 
инветиције узме 100, та вриједност у Словенији била је 192, у Хрватској (са 
Славонијом и Сремом) 113, Војводини (без Срема) 124, у Србији (у грницама 
прије 1912.) 107, ауЦрној Гори само 13.6

Када се пак ради о пљеваљском крају, све до стварања Краљевине СХС, 
највећи утицај на метанастазичка кретања имао је историјски фактор, затим 
вјерски и економски, као и „бјежање од крви”. Такође је и географски фак- 
тор битно утицао на помјерање становништва у пљеваљском крају.

Након стварања Краљевине Југославије на метанастазичка кретања и у 
Црној Гори у цјелини, као и на подручју Пљеваља, када се ради о исељава- 
њу, поред економског фактора, битан утицај је имао и школски фактор. 
Краљевина Југославија је сасвим касно почела да води рачуна о равномјер- 
нијем развоју свих њених дјелова. Тако се, на примјер, при улагању капита- 
ла у инвестиције у Краљевини Југославији, пошло од претпоставке да ће се 
он најприје оплодити тамо гдјеје постајала, каква таква, основа. Зато је најве- 
ће улагање капитала било у Словенији и Хрватској. Наиме, ако узмемо за 
претпостављену вриједност 100, у Словенији је она износила 225, Хрватској 
140, а у Црној Гори 12, односно само једну осмину југословенског просјека,7 
а на нашем подручју још и мање.

Међутим, када се ради о образовању, Краљевина Југославија је учинила 
велики помак у односу на претходно стање. Наиме, жеља за образовањем у 
Црној Гори је одавно била велика, јер је то био, ако не једини, а оно свакако 
најсигурнији пут бјекства из сиромаштва. Таква прилика се добрим дијелом 
указала у Краљевини Југославији, која је улагала велике напоре на ширењу 
мреже основних и средњих школа, а имала је и двадесетак факултета. У 
времену од 1918. до 1930. године у Црној Гори су отворене 122 нове школе, 
од којих 13 на подручју Пљеваља. У односу на школску 1913/14. школске 
1940/41. године број школа у Црној Гори се повећао за 320 (144:464), а број 
ученика за 32.811 или 385%. У истом периоду број ученика гимназије се 
повећао више од пет пута (505%).8 Бржи развој образовања битно је утицао 
на структуру становништва које се исељавало са подручја Црне Горе посли- 
је Првог свјетског рата.

6 Мала енциклопедија Просвета,Београд 1968, 636.
7 Исто, 637.
8 Опширније у нашој књизи :Путеви и странпутице средње школе, Никшић 1994.
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Раст становништва у процентима (1948-1991)

—♦— Pljevlja —* — Crna Gora Jugoslavija

Слика бр. 1

У послератном периоду све републике и покрајине бивше СФРЈ су 
оствариле врло значајан напредак у свим областма рада и живота. Наиме, 
висок раст имали су: друштвени производ, запосленост, фондови и животни 
стандард. Десиле су се и битне промјене у структури становништва и при- 
вреде. Ове промјене су особито дошле до изражаја у неразвијеним репу- 
бликама и на Косову и Метохији. Главну улогу у тим промјенама имала је 
индустрија. Тако је у времену од 1947.до 1984. године друштвени производ 
индустрије у Југославији повећан 17 пута, са просјечном годишњом стопом 
раста од 7,9, док је у Црној Гори та стопа била знатно већа и износила је 11,1, 
односно била је за 41% изнад југословенског просјека.9 Међутим, због ни- 
ске стартне основе индустрије у Црној Гори, њено учешће у друштвеном 
производу још увијек је било испод југословенског просјека, који је износио 
42%, а у Црној Гори 36%.

Раст друштвеног производа у Црној Гори особито је био интезиван у 
периоду 1980-1984. године и био је више него четири пута изнад југословен- 
ског просјека (4,3: 1,0)

У периоду од 1948. до 1991. године број становника у Југославији се 
повећао са 15.772000 на 24.107000, односно за 52,84%, у Црној Гори са 
377.000 на 615.000 или 63,05%, а у Пљевљима са 35.926 на 39.593, или само 
10,20% (Слика бр. 1). Значи да је број становника у Пљевљима растао пет 
пута спорије од југословенског, а шест пута од црногорског просјека, што је

9 Југославија 1945-1985,Савезни завод за статистику, Београд 1986, 181.
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истовремено потврда њихове укупне стагнације. Иначе, број становника на 
подручју Пљеваља, у поратном периоду, је растао до почетка шездесетих 
година (1948- 35.926, 1953- 40.825, 1961 - 46.677), да би следећих 10 година 
стагнирао (1965 - 46.741, 1970 - 46.826, 1971 - 46.843) и потом почео да се 
нагло смањује (1981 - 43.116, 1991 -39.593), тако да је послије 30 година 
(1961 - 1991) смањен за 7084 или 15,18%. А самим тим и његово учешће у 
становништву Црне Горе смањено је са 9,9% на 7% или за 29,29 %. Нажа- 
лост, та тенденција се, из године у годину убрзаним темпом наставља, и што 
је још горе, одласци са нашег подручја више нијесу привремени, већ се љу- 
ди одјављују и пријављују у новим срединама. Тако, на примјер, разлика 
између одјављених ипријављенихизноси: у 1995 -139,1996 -189,1997 -210, 
1998 -31, 1999 - 443, 2000 -529, што значи да је само у току поменутих шест 
година са подручја Пљеваља више исељено 1541 становник, него што је у 
њих досељено.10 Међутим, укупни број становника у Црној Гори је порас- 
тао, у пркос чињеници да су Црногорци били најпокретљивији народ у оквиру 
Југославије, те да се из Црне Горе знатно више људи исељавало него што се 
у њу досељавало, и био је, захваљујући доста високом наталитету, знатно 
већи од просјека у Југославији. Природни прираштај становништва, на при- 
мјер, у 1984. години у Југославији је био 7,1%, а Црној Гори 11,1%, односно 
био је већи за 57,7% него у Југославији у цјелини.11

Међутим, и у поратном периоду ријека исељеника из Црне Горе је на- 
ставила да се разлијева по Југославији, с тим што јој је матица и даље окренута 
према Србији. Црна Гора је једина република бивше СФРЈ, која је према 
свим републикама имала негативан миграциони салдо. На примјер, мета- 
настазичко кретање становника у Црној Гори у времену од 1971. до 1981. 
године изгледа овако: досељено 18.689, од тога из : Босне и Херцеговине 
3.755, Хрватске 2013, Македоније 606, Словеније 244 и Србије 12.071; а 
исељено 32.838 и то у: Босну и Херцеговину 7.085, Хрватску 2.448, Маке- 
донију 934, Словенију 1.207иСрбију 21.164.|23начи, од укупногбројаисеље- 
них 64,45% се иселило у Србију. Укупно узевши из Црне Горе се два пута 
више иселило него што се у њу уселило. Наиме, из пописа 1981. године види 
се да је у Црну Гору досељено 45.000, а из ње исељено 105.499 становника. 
Значи негативни салдо износи 60.388, односно из Црне Горе 2,34 пута се 
више иселило него што се у њу доселило. Међу исељеним је највише Цр- 
ногораца (48.339), затим Муслимана (19.111), Срба (18.066), Југословена и

10 Миграциона кретања становништва, необјављени материјали Републичког завода за 
статистику.

" Југославија 1945 - 1985, Савезни завод за статистику, Београд, 1986, 200.
12 Ружа Петровић, Етнички аспекти миграција у Југославији (шапилографисани матери- 

јал), страна 67-72.
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тд. Више досељених него исељених у Црној Гори имали су само Албанци 
(583) и Роми (292). Миграције на подручју Пљеваља, преме попису из 1991. 
године, биле су најбројније у оквиру општине (12.232), док је међу досеље- 
ним било више оних изван Црне Горе (2737), него са њеног подручја (1664).13

Од 579.000 декларисаних Црногораца, према попису из 1981.године, у 
Црној Гори је живјело 400.400 (од тога на подручју Пљеваља 32.323), Босни 
и Херцеговини 14.100, Хрватској 9.800, Македонији 3.900, Словенији 3.200 
и у Србији 147.400. Знаћи, од укупног броја Црногораца који су живјели у 
Југославији изван Црне Горе 79% било је у Србији. Но, број људи из Црне 
Горе, који живе изван ње, је далеко већи, особито у Србији, од декларисаних 
Црногораца

У свим пописима становништва, од 1948. године до данас, у Црној Гори, 
у укупном становништву, стално се смањивао број Црногораца. Наиме, 1948. 
јебило 80,5%, 1961.75,3%, 1971.70,3%, 1981.68,54% и 1991. године 61,87%. 
Но, то не значи да се тиме промијенио и реални однос, већ је то више по- 
сљедица различитог изјашњавања при попису, односно утицаја политике. 
Иначе, према попису из 1991. године национална структура становништва у 
Црној Гори била је: 61,87% Црногораца, 14,57% Муслимана, 9,34% Срба, 
6,58% Албанаца, 4,26% Југословена и 2,35% осталих.14

Национална структура на подручју Пљеваља се још брже мијењала. На 
примјер, према попису из 1971. године, од 46.843 становника, колико их је 
тада било, 29.606 или 63,20% се декларисало као Црногорци, 8530 Мусли- 
мани (18,21%), Срби 7923 (16,93%). А двадесет година касније (1991) од 
39.593 Црногораца је било 21.916 (55,35%), Муслимана 6964 (17,59%) и Ср- 
ба 9592 (24,23%).15 Када се ради о односу броја Срба и Црногораца до про- 
мјена је дошло више из политичких него суштинских разлога.

Бржи развој привреде, као и промјене у њеној структури, довеле су до 
великих миграција сеоског становништва у градове, тако да се учешће сео- 
ског у односу на градско становништво смањило у Југославији са 67% на 
19%, а у Црној Гори са 72% на 14%. Међутим, у Пљевљима, према попису из 
1981. године проценат сеоског становништва износио је 26%, а десетгодина 
касније смањио се на 17%. Значи и миграције из села у град биле су веће у 
Црној Гори него у просјеку у Југославији за 24%. А према попису из 1991. 
године миграције у оквиру пљеваљске општине износиле су 12.232, што чи- 
ни више од једне трећине укупног становништва, Број запослених у дру- 
штвеном сектору, у времену од 1952. до 1984. године, у Југославији је пове- 
ћан са 1.700.000 на 6.400.000, а у Црној Гори са 30.000 на 150.000, односно

13 Статистички годишњак за 2001. Подгорица 2001, страна 274.
14 Разни статистички годишњаци СРЦГ и СФРЈ.
15 Статистички годишњак Републике Срне Горе,, Подгорица 1999, страна 250.
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број запослених у односном временском периоду већи је 2,6 пута, од југо- 
словенског просјека.

Од свих република привреда Црне Горе је била најмање самостална, 
како у потрошњи готових производа, тако и у набавкама за потребе привре- 
де из других република. Тако су набавке за привреду иносиле 77% од дру- 
штвеног производа Црне Горе, а у Хрватској, на примјер, само 22%. Наиме, 
набавке из другх република у Црној Гори биле у 2,3 пута веће од испорука 
другим републикама.16

У периоду од 1952. до 1983. године у Југославији је у инвестиције било 
ангажовано 31% друштвеног производа, а у Црној Гори 56%. Захваљујући 
тим улагањима основна средства у Југославији су повећана десет пута, а у 
Црној Гори 37,8 пута, док је техничка опремљеност рада у друштвеном секто- 
ру привреде повећана у Југославији 2,6 пута, а у Црној Гори 7,5 пута. Про- 
сјечан годишњи раст средстава у односном периоду у Југослсвији је изно- 
сио 7,7%, а у Црној Гори 12,5%. Значи, да су основна средства у Црној Гори 
расла за 62% брже од југословенског просјека.

Инвестиције у основна средства по једном раднику у Црној Гори биле 
су за 31% скупље од југословенског просјека, а по једном становнику за 
24%. И стручна оспособљеност, према нивоу школске спреме, била је по- 
вољнија него у Југославији. На примјер, са високом спремом међу запосле- 
ниму друштвеном сектору у Југославијије било7,19%, ау  Црној Гори 8,3%, 
вишом 5,7 у Југославији, а 6,1% у Црној Гори, средњом 19% према 20,7%. 
Међутим, ефекти тих инвестиција у Црној Гори су били знатно мањи од 
југословенског просјека. Наиме, ти ефекти на сваких 100 динара у Југосла- 
вији су износили 22,9%, а у Црној Гори само 14,4%.17 Исто тако акумулацио- 
на способност привреде у 1984. години била је два пута већа у Југославији 
него у Црној Гори. И продуктивна способност привреде била је знатно мања 
у Црној Гори него у Југославији. Ове противуречности су последица не само 
нашег неодговорног односа према раду и лошег одбира инвестиција, већ и 
немања традиције, особито када се ради о индустрији. Једино смо се ми у 
Пљевљима хвалили да имамо „здраву привреду”. Колико смо од тога имали 
користи види се данас. Тада смо са њом покривали губитке других, који су, у 
пркос пословања са губитком, знатно више издвајали за свој град.

16 Југославија 1954-1985, 185.
17 Исто, 186-207.
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Забрињавајућа старосна структура

Горе посљедице по наш крај, од смањења броја становника, има његова 
старосна структура, што се особито јасно види из кретања броја ученика 
основне школе. Наиме, од завршетка Другог свјетског рата, па све до почет- 
ка шездесетих година, број ученика основне школе се стално повећавао, та- 
ко да их је школске 1962/63. било 9642; а од тада па све до данас непрекидно 
се смањивао и то знатно брже од процентуалног смањења становништва. 
Тако се за наредних пет година број ученика основне школе смањио на 454; 
а школске 1972/73 у односу на 1967/68 за нових 589. Школске 1977/78 у 
односу на 1972/73 смањење износи 1606; школске 1982/83 у односу на 1977/ 
78 смањио се за 1665 ученика и тако редом да би школске 2000/1 смањење у 
односу на 1962/63 износило 5832 (9664 :3819), што ће речи да се за послед- 
њих 40 година број ученика у основним школама на подручју Пљеваља сма- 
њио за више од два и по пута (Слика бр. 2); док се број становника, у истом 
периоду, смањио за 6572 или 14%. Значи, процентуално смањење броја учени- 
ка основне школе било је 18 пута веће него проценат смањења броја ста- 
новника.18Колико се смањује број младих људи у нашој општини види се из 
упоређења пописа из 1981. и 1991. године. Наиме. према попису из 1981. 
године у пљеваљској општини је било 23 373 људи млађих од 30 година, а 
десет година касније 17 430, што ће рећи да се само у току од десет година 
број људи млађих од 30 година смањио за 5943.19

У истом периоду број ученика основне школе у Црној Гори се смањио за 
15.220 (90011 : 74791) или 16,91%, што је, рачунато у процентима, 15 пута 
мање него на подручју Пљеваља; док се број становника у Црној Гори пове- 
ћао са 471.894 на 650.000, односно за око 178.000 или 27,40%.

Забрињавајућу старосну структуру становништва на нашем подручју 
најбоље илуструје однос броја ученика основне школе и укупног броја 
становника. Тако, на примјер, школске 1962/63. на 1000 становника било је 
у Пљевљима 205, у Црној Гори 187 и у Југославији 157, што значи да је у 
Пљевљима сваки пети становник био ученик основне школе, у Црној Гори 
5,35 и у Југославији 6,37; школске 1967/68. у Пљевљима 196, Црној Гори 
176, Југославији 146, школске 1972/73 : Пљевља 183, Црна Гора 172 и Ју- 
гославија 137 (Црна Гора нам се приближила, али смо још увијек најмлађи), 
школске 1977/78.: Пљевља 140, што ће рећи да се у времену од само пет 
година број ученика смањио готово за једну четвртину (23,5%); Црна Гора 
159, тако да је ове године она први пут млађа од Пљеваља и то за 12%, али 
смо још увијек млађи од југословенског просјека за 7,14%, јер је просјек у

18 Опширније у нашој књизи: Основна школа у Црној Гори 1944 -1994, Подгорица 1996.
19 Статистички годишњак Републике Црне Горе за 1992. годину, страна 264.
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Процентуални раст броја ученика (1958/59 - 2000/01)

Pljevlja —» —Crna Gora Jugoslavija

Југославији смањен на 130 ученика на 1000 становника. И касније старимо 
знатно брже и од црногорског и од југословенског просјека и постајемо 
најстарији. Наиме, школске 1982/83. Пљевља имају на 1000 становника са- 
мо 122, Црне Горе 141 и Југославије 124 (значи већ смо од те године старији 
и од југословенскг просјека), школске 1987/88. Пљевља 111, Црна Гора 135 
и Југославија 121; што ће рећи да смо старији од Црне Горе за 18%, а од 
Југославије за 8%. Или у односу на 25 година раније учешће ученика основ- 
не школе у укупном броју становника на пљеваљском подручју самањило се 
за 45,85%, Црној Гори за 27,81% и у Југославији за 22,93% (Слика бр. 3).

Куда се одселише Пљевљаци?

Преко овог нашег подручја, прије долска Словена у VI и VI вијеку, по- 
ред старосједелаца, кретали су се и Грци и Римљани. Пред налетом Словена 
старосједеоци су потиснути у мање приступачне предјеле, а дијелом и у 
приморске градове. Међуплеменски сукоби су такође утицали на помјерање 
становништва у нашем крају. Тако су Дробњаци, послије дужих борби успјели 
да старо Кричко племе протјерају са језерске висоравни испод Дурмитора 
на десну обалу Таре.

Касније бјежећи испред Турака, многи људи са овог подручја су се одсе- 
лили у крајеве који још нијесу били окупирани, а неки од њих, захваљујући 
трговачким везама, отишли су у Дубровник и на подручје Боке.20 Тако да је у

20 „Ми смо јако склони да бежаније пред завојевачком војском сматрамо као главне сео- 
бе, тим пре што се тада свет одједанпуту масама крене..” ( Ј. Цвијић, цитирано дјело стр.141).
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Ученика основне школе на 1000 становника

□  Jugoslavija HCrna Gora □  Pljevlja

■— ™ — ш — — шш— u - 7 - 1  м — — шш— i c p — 1шт— iс р з — шш— >

1958/59 1962/63 1967/68 1972/73 1977/78 1982/83 1987/88

Слика бр. 3

Пљевљима према попису, који је урађен три године након њихове окупације 
(1468) у њима било 72 домаћинства и 23 самца. Процес исламизације на 
овом подручју је текао врло споро, што се види и из пописаиз 1516. године, 
када је у њима било 130 хришћанских и 20 муслиманских кућа. И францу-

11и§1р~,_:/- •_• 1 ." јјј

санцака, тако да су она више од два и по вијека (1676 - 1833) била сједиште 
тог санџака, а након његове подјеле на Мостарски, Требињски и Пљеваљски 
до 1865. година сједиште Пљеваљског санџака. Ове промјене довеле су до 
убрзаног развоја трговине и занатства и, разумје се, повећања броја становни- 
ка. У Пљевља долазе многи турски чиновници и други образовани људи, 
што доприноси и њиховом културном напретку, поготово због оснивања вели- 
ког броја школа на турском језику.21 Касније повећању муслимаског становни- 
шта у Пљевљима доприносе и ослободилачки ратови Црне Горе и Србије. 
Након Берлинског конгреса (1878) и окупације Босне и Херцеговине од стране 
Аустро-Угарске, велики број муслимана се досељава на подручје Пљеваља,

21 Милош Старовлах, Од Пријепоља до Пљеваља, Екскурзије кроз Црну Гору, Подгори- 
ца, 2000, 26-35.
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а нешто каеннје са подручја Босне и Херцеговине у пљеваљском крају се 
насељава велики број мухацера, којима се „немилице и нештедимице” дије- 
ли земља у селима у околини Пљеваља. „Узалуд угрожени сељаци се позива- 
ју на раније одлуке, којима је било забрањено насељавање мухаџера у око- 
лини Пљеваља. Нови пљеваљски мутесариф им хладно одговара: Њима је то 
цар дао, па им и ућумет дао, а ко им буде сметао тај ће платити лире и бити 
ухапшен. Због тих незгода, код неких се јавила мисао да напуштају своја 
огњишта и траже себи друго мјесто у нашим земљама.22Исто се дешава и на 
подручју Бијелог Поља, гдје „непрекидно у масама долазе исељеници (му- 
хаџери) из Босне. Суд их насељава на најбољим мјестима и то по центрима 
наших староседеоца. Свим исељеницима суд је у свему на руци. Подиже им 
куће и даје готов новац. Њихово насељавање се врши по нарочитом плану. 
Већини наших староседеоца биће онемогућен опстанак, а то се и хоће.”23 
Ови притисци се особито повећавају послије Младотурске револуције, када 
Младотурци, помоћу мухаџера, настоје да измијене струкуру становништва 
помажући мухаџере, који врше притисак на хришћане, стално их стјешња- 
вајући, због чега су присиљени да се селе у Србију и Црну Гору. Досељава- 
ње мухаџера и другог муслиманског становништва се још више повећало 
након анексије Босне и Херцеговине. Одмах након тога на подручје Пље- 
ваљског пашалука се доселило 246 породица.24 Погоршању стања у Пље- 
ваљском пашалуку допринијела је и смјена Сулејман -паше, кога су „много 
више мрзјели Турци, нарочито официри него Срби”, јер је „у области којом 
је управљао било релативно слободније живјети него у другим крајевима 
царстава.”25 Након тога је у Пљевљима, како свједочи Стеван Самарџић, 
„завладало ужасно стање.”26 Јер „мухаџери из Босне непрекидно долазе и 
насељавају се по мерајима и сточним испустима Пљеваљске, Пријепољске, 
Прибојске и Нововарошке казе. Како скоро сви староседеоци по свим казама 
живе највише од стоке њима ће ускоро бити онемогућен даљи опстанак на 
том земљишту.”27 Насељавање мухаџера се наставља, пгго убрзава процес 
исељавања Срба, иако влада Србије покушава да то спријечи, тако да се

22 Прокопије Шиљак, управитељ основних школа у Пљевљима, - Главном школском ту- 
торству, (Милић Петровић, Документа о Рашкој области 1900 - 1912, Београд, 1995, 254).

23 Јосиф Јевђевић, управитељ основних школа у Бијелом Пољу - Главном школском ту- 
торству, (Милић Петровић, нав. дело 262).

24 Иван Косанчић, Новопазарски санџак и његови етнички проблеми, Београд, 1912, 54.
25 Петар Косовић, в. д. директора Гимназије у Пљевљима - Главном школском туторству, 

(Милић Петровић, нав. дело, 208).
26 Стеван Самарџић, Писмо Главном школском туторству, (М. Петровић, нав. дело, 227).
27 Милан Милојевић, српски конзул у Приштини - Министру иностраних дела Краљеви- 

не Србије, (М. Петровић, исто, 329).
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исељеници често налазе „у чуду, не знајући шта да раде. Тамо их кољу Турци 
и Арнаути; а када се с муком пробију до границе, ми их враћамо назад да 
изгину на путу до свог огњишта” - пише Степа Степановић, тражећи од Мини- 
стра иностраних дјела да се пронађе неко срећније рјешење.28То је вријеме 
када су у овом „тамном вилајету” била „пашчад пуштена, а камење везано и 
гдје човјек није смио тврдо заспати”.29 Процес насељавња мухаџера у пље- 
ваљском крају трајао је све до почетка Првог балканског рата „због чега су 
многа села дошла у тешку ситуацију”. Мухаџери се насељавају чак и у школ- 
ска дворишта.

Иначе тешко стање у нашем крају још више се погоршало стационира- 
њем аустроугарске војске у Пљевљима, јер се дошло у ситуацију кадаје, једна 
земља а два господара”. Над пљеваљским Србима надвила се нова опасност 
да -како рече Сулејман-паша- „трули турски јарам” буде замијењен „гвозде- 
ним аустријским”. Аустрија је, иначе, настојала на све начине да изазове 
што веће сукобе између Срба и Муслимана, у складу са њеном познатом 
политиком - „divide et impera”, тако што је, с једне стране Муслимане пла- 
шила Србијом и Црном Гором, а с друге, наговарала српске сељаке да не 
плаћају дажбине турској власти. Аустријски конзул у Пљевљима Драшко- 
вич је успио да за такву политику придобије и неке аге и бегова, па, чак, и 
пашу Бајровића, иначе аустријског човјека, који се бавио спабдјевањем аутриј- 
ског гарнизона и другим трговачким пословима са Аустријом.30

На метанастазичка кретања у пљеваљском крају значај утицај је имала и 
религија, особито када се ради о муслиманском становништву. Наиме, про- 
цес исламизације у пљеваљском крају текао је веома споро, тако да већину 
муслиманског становништва,дуго времена престављали су доселењици. Први 
њихов талас десио се након преношења сједишта Херцеговачког санџака у 
Пљевља (1576), други послије Берлинског конгреса 1878. године и трећи и 
највећи након анексије Босне и Херцеговине.

Дакле, у времену од 1878. до 1912. године, на подручје Пљеваља се у 
великом броју досељавају Муслимани из Црне Горе, особито из Колашина и 
Никшића, и из Босне и Херцеговине, нарочито након њене анексије од стра-

28 Степа Степановић, миниетар војни - Министру иностраних дела Краљевине Србије, 
(М. Петровић, исто, 357).

29 Сретен Вукосављевић, Писма са села, Пријепоље, 1936, страна 213.
30 Обавјештавајући министра спољних послова Србије о сукобима између Срба и Мусли- 

мана на подручју Пљеваља Стеван Самарџић пише: „Најопаснијаје агитација ага и беговакоји 
су сопственици земље, а плаћени иначе од Аустрије; они говоре својим чивчијама: не дајте 
ништа сем десетине (...) Ту на првом мјесту долази и сам члан меџлиса, почасни паша Бајровић, 
иначе велики богаташ и главни лиферант за аустријску војску у читавом Санџаку. (Стеван Са- 
марџић - Министру иностраних дела Краљевине Србије, М. Петровић, нав. дело, 96).
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не Аустро - Угарске, тако да су Пљевља, упркос чињеници да се тада са 
њиховог подручја хрићани доста интензивно исељавају, 1912. године имала 
око 15000 становника. Међутим, послије њиховог ослобођења, само у току 
једне године, иселило се више од 7000 Муслимана, углавном у Турску.

Када се ради о хришћанском дијелу становништва, његово исељавање 
вршено је првенствено због зулума турске власти и неподношљиво лоших 
услова за живот. Преписивач Минеја у Манастиру Свете Тројице 1537. годи- 
не записао је и ово: „И велико су нам зло нанели. Све што имасмо имања, 
узимаху нам.”31 Слично пише и на Минеју за 1560 годину - „О туге и тешко- 
ћа за хришћене у то време. И тако сматраху хришћене као безумне животи- 
ње”.32 Стотинак година касније (1649) на Шестодневу Јована Егзархаи Томе 
Индикоплова Гаврило Троичанин биљежи: „Агарени чињаху велику беду 
својим поданицима. Данак узимаху сваког дана. А ови поданици од хришћа- 
на беху везани, неки тучени, а неки прободени, неки бежаху у туђе земље, 
остављајући куће и села. Авај! Призор беше жалостан за гледање! Оста зе- 
мља пуста, без добрих људи, животиња и земаљских плодова.”33

Велику тешкоћу и невоље хришћанима престављало је издржавање тур- 
ске војске. Гаврило Троичанин на Минеју за 1651. годину записао је да је 
Али-паша Ченгић скупио толико војске да је „прекрила поља и долине, брда 
и планине. Сви свиреповаху Христово стадо. Као неукротиви лавови, и љу- 
ти рисови, и летећи змајеви, (хоћаху) пождерати све вернике.(...) Верни и 
неверни који имађаху имања, остављаху села и куће, бежаху у туђе градове, 
и сви беху странци у туђини.”34 Сто двадсет година касније и преписивач из 
Милешева каже да је Мехмед Селмановић купио војску „за једанаест и по 
недеља”, та да сејмени „починише велики зулум хришћанима”.35А годину 
дана касније војска у Трговишту „изједе жито и сир, и масло, и поклаше 
волове, и краве, и овце и овнове. И хришћански домови опустјеше од зулу- 
ма. Сиротиња бежаше по леду и снијегу, и плакаше љуто, горко веома. И 
тада Трговиште опусте од зулума.”36

Глад и разне болести, међу којима је и куга, су такође биле један од 
разлога напуштања завичаја. Тако на Минеју из 1740. године пише: „Да се 
зна када је била страшна глад у Херцеговини и Скендерији... И многи по- 
мреше од глади.”37 И скоро сто година (1836) касније „би изненадна болест у

31 Написано на Минеју за децембар у Манастиру Свете Тројице 1537. године. Црногор- 
ска књижевност од VII до XIX вијека, књига 4, 181.

32 Минеј за април 1560, Црногорска књижевност, 189.
33 Шестоднев Јована Егзарха и Томе Индикоплова, Црногорска књижевност, 229.
34 Црногорска књижевност, 238.
35 Исто, 397.
36 Исто, 400.
37 Исто, 382.
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Таслиџи, и свукуда. (...) У Таслиџи помријеше четердесет двије душе”. Те 
године „удари зла, жестока, прека напрасна болест, звана колера.”38

Истовремено, а особито нешто касније, непрекидно је текла ријека 
исељеника са подручја Пиве, Дробњака и других крајева Херцеговине, пре- 
ма Србији, гдје су се „струје које премештају становништво стицале више 
од четири века”.39 „При томе је сваки од тих таласа односио са собом дио 
становника, који су већ били на овом простору, а дио тих који су се селили 
остајао је на нашем подручју”, јер -како рече Цвијић- „Често исељеници ни- 
су право ишли из земље матице у земљу колонизације, већ се краће или дуже 
времена, често низ година, задржавају у прелазној или етапној земљи”.40 
Миграције према Србији су нарочито појачене послије Карађорђевог устан- 
ка, односно њене независности, као и због све већих репресалија турских 
власти, које су особито биле појачане послије разних буна и устанака, а на- 
роћито послије Бабинске и Бобовске буне 1875. године, када због страха од 
освете, један број сеоских породица са подручја Бобова, Ограђенице, Премћа- 
на и Вашкова, у већем броју бјеже преко Таре у Црну Гору.41 Иако је Србија, 
из бојазни да не ослаби свој утицај у Рашкој области, настојала да спријечи 
исељавање Срба са тог подручја, послије Разуре Бабинске када турска вој- 
ска пљачка и пали села „народ се јатимице исељава у Србију и напушта 
своја огњишта. Висораван између Пљеваљског Поља и долине лимске била 
је готово пуста, а куће попаљене и са земљом сравњене”.42

У периоду турске владавине на нашем подручју биле су доста честа и 
унутрашња помјерања становништва. Наиме, сељак је живио на туђој зе- 
мљи, те га је ага могао протјерати са свога читлука и довести другога за кога 
је рачунао да ће боље обрађивати земљу, или да ће му уредније измиривати 
обавезе. Постајала је, дакле, и одређена конкуренција међу самим агама и 
беговима за ангажовање вреднијих и задружнијих чивчија. И саме чивчије 
су каткад жељеле да оду код другог аге, најчешће због његове ароганције, 
али и због „нарођености на једном истом читлуку”.43

Одлука Младотурака да и хришћани служе војску такође је подстакла 
даље исељавање, боље рећи бјежање, наших младића у Србију и Црну Гору.

38 Исто, 412.
39 Јован Цвијић, Балканско полуострво, Сабрана дела, књига II, Београд, 1987, 128.
40 Исто, 129.
41 Ђоко Пејовић, Политика Црне Горе у Затарју и Горњем Полимљу,1878 - 1912, Тито- 

град, 1973, 163.
42 Танасије Пејатовић, Средње Полимље и Потарје, Пљевља 1986, 66.
43 Исто, 67.
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Тако је 1909. године са подручја Пљеваља било регрутоваио 480 српских 
младића.44

Непосредно уочи Балканских ратова један дио љуци са подручја Пљеваља 
одселио се у Америку. Тако се само током љета 1912. године одселило њих 3045

Пљевљаци, као и други Херцеговци највише су се насељавали у ужич- 
ком крају, Старом Влаху, Подрињу и Шумадији, на што нас, поред рођачких 
веза и народног памћења, подсјећају многи топоними, који су тамо пренесе- 
ни из нашег краја, као што су, на примјер, Кржава у околини Крупња, у којој 
се налази рудник жељеза, а то исто је постојало и у Кржави у Буковици, или 
пак, има мишљења да је област Рађевина у Западној Србији добила име по 
нашим Рађевићима, код Бољанића.46 За вријеме трогодишњег службовања у 
Крупњу обишао сам готово сва села у Рађевини и изненадио се не само 
сличношћу, већ тоталном индентичношћу обичаја и укупног понашања ових 
људи, који су ме у свему подсјећали на завичај.

Послије Другог свјетског рата из Црне Горе се иселило око 40000 људи 
у Војводину, а међу њима и значајан број са подручја Пљеваља, али се већи- 
на због климатских разлога, а особито због воде, вратила у завичај.

И данас се Пљевљаци у највећем броју селе у Србију, особито у Бео- 
град. Данас у Београду, на примјер, има више Пљевљака (око 21.000) него у 
Пљевљима. Такође велики број Пљевљака се одселио у Босну, првенствано 
у Сарајево, гдје их сада има око 10.000. За разлику од Београда и Сарајева, 
гдје је исељавање било тако рећи непрекидно, према Подгорици Пљевљаци 
у већем броју крећу тек од средине седамдесетих година XX вијека, односно 
од формирања Универзитета. Данас у Подгорици живи нешто више од 5000 
Пљевљака.

Међутим, у последњој деценији XX вијека исељавање и из Црне Горе у 
цјелини и посебно из Пљеваља се врши, готово, искључиво у Србију и у 
иностранство, али не и у остале републике бивше СФРЈ, штавише више се 
из њих усељава у Црну Гору него што се из ње исељава. На примјер 1994. 
године у Црну Гору се уселило: из Босне и Херцеговине 580, Хрватске 144, 
Македоније 30, Словеније 46 и Србије 1474 становника; а из ње је одсељено: 
у Босну и Херцеговину 95, Хрватску 46, Македонију 22, Словенију 9, и Србију 
2 569 становника. Слично је исте године било и на подручју Пљеваља, а 
2000. године у Пљеваља је досељено: из Босне и Херцеговине 62, Хрватске
2, а из Македоније и Словеније нико се није ни доселио, ни у њих одселио, а

44 Писмо директора Гимназије у Пљевљима Главном школском туторству, М. Петровић 
Документа о Рашкој области, 256.

45 Бар. Вељковић, српски исељеник - Министру иностраних дела Краљевине Србије, 
Исто, 275-277.

46 Опширније у раду А. ЈТоме, поднесеном на овом скупу.
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из Србију је досељено 56 становника; док је одсељено у Босну и Херцегови- 
ну 250 и у Србију 416 становника. Дакле, број исељених са подручјаПљева- 
ља у наведеној години био је пет и по пута већи него досељених. У 2001. 
години у Пљеваља се доселило: из Босне и Херцеговине 52, Хрватске 5, 
Македоније 1 и Србије 104 становника, док је одсељено: у Босну и Хер- 
цеговину 97 и у  Србију 291 становник. Истегодинеу Црну Горуједосељено 
4451, а из ње се иселило 7109.47

Шта на.м се то дешава, те нам села опустјеше, а град и даље
стагнира?

Нема, дакле, примјера ни у претходној ни у данашњој Југославији, да се 
неки град спорије развијао од наших Пљеваља, иако је, за разлику од људи, 
Бог, или природа, како хоћете, према њима био врло дарежљив. Окитио их је 
дивним ливадама, украсио прелијепим шумама, ишарао ријекама, подарио 
рудним благом, и сл.

Прије 90 година, на примјер, Пљевља су имала више становника него 
Подгорица и Никшић заједно. Бржи раст Подгорице је, на неки начин, норма- 
лан с обзиром да је постала административни центар Републике, а уз то је 
лоцирана на идеалном простору. Али Никшић није ни једно од то двоје, уз то, 
има знатно сиромашнију околину него Пљевља, па ипак, данас је два пута 
већи од Пљеваља. Не ради се само о броју становника, већ и о низу других 
показатеља. На примјер друштвени производ по једном становнику у 2000. 
години, изражен у њемачким маркама, износио је: у Црној Гори 1540, Никши- 
ћу 2020, а у Пљевљима само 840 марака, односно био је готово два пута мањи 
од црногорског просјека, а од никшићког за два и по пута. И народни доходак 
по становнику већи је у Никшићу наго у Пљевљима за 44,76%.48

И сва остала околна мјеста, прије Првог свјетског рата, била су једва 
варошице у односу на Пљевља, али су у поратном периоду имала далеко 
бржи темпо развоја него наш град.

Како то објаснити, боље речено, ко је  одговоран за такво стање?

Прве и главне кривце треба тражити међу нама Пљевљацима, независно 
од тога гдје данас живимо, као и да ли смо још међу живим, или смо пошли 
„на онај свијет”, јер смо недовољно урадили за наш родни крај.

47 Миграције становништва, необјављени материјали Републичког завода за статистику.
48 Статистички годишњак Републике Црне Горе за 2001. годину, 279 и 280.
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За нас већина људи који су се дружили са нама у школи, на послу, у 
војсци или било гдје, сматра да смо добри људи, што је свакако неспорно. 
Али имамо једну много лошу особину што се међусобно не уважавамо до- 
вољно, поготово што једни другима „сметамо”, нарочито уколико треба да 
неко од нас пође мало напријед, испред других, у било ком послу. Многа 
значајна мјеста са којих се више може помоћи нашем граду, готово без изу- 
зетка, радије препуштамо другима. Друга наша лоша страна је полтронство 
према државној власти, због чега се неријетко, чак и мали лични интереси 
стављају испред много већих завичајних.

Како објаснити нашу небригу о културној прошлости и љепотама нашег 
краја? Док су одавно готово сви други у Црној Гори свој крај у звијезде окова- 
ли, а ми још увијек немамо ни монографије нашег града, коју смо почела да 
пишемо прије четрдесет година. Сјећам се да сам 1961. године са Вукаши- 
ном Табашом писао њен историјски дио. Или, чекали смо да нам Руси скупе 
и објаве нашу лирику; док огроман број драгоцјених докумената, првенстве- 
но из турског периода, покрива прашина у Манастирској ризници и Џамији. 
Огромно културно благо, особито велики број рукописних књига манастира 
Свете Тројице, још увијек је готово непознато широј културној јавности. 
Чак ни до данас нијесмо превели на савремени језик најчувенију ћириличку 
рукописну књигу - Врхобрезнички љетопис Гаврила Тројичанина, писан ту 
у нашем манастиру прије 350 година. Немојте га, нажалост, тражити ни ме- 
ђу двадесет изванредно лијепо опремљених књига Црногорске књижевно- 
сти од VII до XIX вијека. Сасвим мало се валоризује културно стваралаштво 
из турског периода стварано ту у Пљевљима, која су више од два и по вијека 
била административни и културни центар области по територији већој од 
данашње Црне Горе. Не знамо како и шта је пјевао турски пјесник Јахију 
Ташлицали, који је живио и стварао у Пљевљима. Питомом и прекрасном 
Љубишњом, изгледа да су се до сада одушевљавали само Херцег Стјепан и 
Хазбо Нухановић, јер други или сасвим мало о њој знају, или не желе да и 
друге са њеним чарима упознају. Укупна прошлост и култура нашег краја су 
увелико запостављени готово у свим публикацијама, у којима су преставље- 
не Црна Гора и Југославија, чак и у мјери, коју треба да садрже школски 
уџбеници и сл. Међутим, прије ослобођења 1912. године, у много тежим 
условима Пљевљаци, окупљени око Црквено-школске општине, су се дале- 
ко више бринули о културно- просвјетној дјелатност града и околине него 
данас.49 За разлику од нас Никшићани, на примјер, су међусобно врло со- 
лидарни, воле свој крај и првенствено брину о њему, и то је главни разлог 
што се њихов град, у односу на наш, знатно брше развијао. (Да се не стекне

49 Видјети наш рад: Српека православна црквено - школска општина Манастира Свете 
Тројице код Пљеваља, Историјски записи бр.3-4/2001, 161- 195.
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погрешан утиеак да имам нешто против Никшићана. Напротив, мени су они, 
послије Пљевљака, генерално гледано, најдражи људи. Ово управо истичем 
да бих нагласио, готово прворазредну улогу људског фактора, јер је нажа- 
лост одавно код нас био важнији за развој неког краја, на примјер, активан 
члан владе, који више брине о завичају, него, рецимо, рудник угља).

Други такође голем и несхватљив разлог, стагнирања нашег града и кра- 
ја је маћехински однос наше државе према њему. Наиме, за Краљевину Ју- 
гославију наше подручје, као и већи дио Старе Рашке је сматрано за „Југо- 
словенски Сибир”, у који су по казни слати многи њени чиновници и инте- 
лектулци. Истина, Краљевина Југославија је и у нашем крају и у читавој 
Црној Гори јако пуна урадила на ширењу образовања, чиме је не само зна- 
чајно подигнут образовни и културни ниво становништва, већ је многим 
образованим људима омогућено да посао налазе широм Југославије. Југо- 
славија је, просто била измишљена за образоване људе са подручја Црне 
Горе, јер им је пружала велике могућности да буду оно што највише желе: 
научни радници, писци, правници, просвјетни радници, официри и сл.

Поратна Југославија и наша Република су такође до несхватљивих раз- 
мјера занемариле развој нашег краја иако су увелико, неплански и нераци- 
онално раубовали његове руде и шуме. Прије свега нијесу га отвориле же- 
љезничком и цестовном мрежом. Како, на примјер, објаснити изградњу 
жељезничке пругу Подгорица- Скадар, којом су значајно оштећени виногра- 
ди у Ћемовском пољу, а која никада није радила, а не спојити Пљевља, која 
имају кабасте робе више, готово, него цијела Црна Гора, жељезницом са 
Пријепољем? Или, да до данас нијесу отворени, чак ни неки путеви, који су 
постојали прије готово два миленијума, - на примјер, повезивање Пљеваља 
са Фочом низ долину Ћехотине.

И да не набрајам даље. Да о овоме говорим одлучио сам се првенствено 
из три разлога:

1. Да предложим да наш наредни скуп посветимо поратном развоју 
Пљеваља, са нагласком на питања која су успоравала њихов развој.

2. Да још једном потенцирам потребу објављивања монографије Пље- 
ваља.

3. Да покушамо наћи начина за чвршћу сарадњу Пљевљака, без обзира 
гдје живе, а првенствено са онима који су у Београду, Сарајеву и 
Подгорици, јер их у ова три града има више него на подручју наше 
општине, а неки од њих су и у могућности на више начина помоћи 
развој завичаја, јер сваки човјек се каткад упита: Шта сам учинио за 
породицу, пријатеље и завичај ? Али није довољно, што сви који смо 
се одселили из Пљеваља волимо свој завичај, што га носимо у души и 
срцу, што га често сањамо, потребно је да покушамо да штогод за 
њега урадимо.
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Miloš Starovlah

RECENT MIGRATION MOVEMENTS IN THE REGION OF PLJEVLJA

Summary

Until the ereation of the Kingdom of Yugoslavia, the migration movements in 
the region of Pljevlja were influenced by the historical, religion, economic and 
geographic factors.

In the post-wars period, development of the region of Pljevlja was slow, a 
fact that immensely influenced its inhabitants to leave for the other parts, causing 
the slow increase of the population. For example, between 1948 and 1991, the 
population increase in Yugoslavia was 52.84%, in Montenegro evenmore, 63.05%, 
but in the region of Pljevlja only 10.2%. The number of inhabitants from this 
region in the whole population of Montenegro decreased in the same period from 
9.9% to 7%. Only in the period between 1995 and 2000, the difference between 
permanently moved and inhabited population is 1541 inhabitant to the disadvan- 
tage of Pljevlja.

The inhabitants of Pljevlja, as well as the other inhabitants of Herzegovina, 
migrated for the long period of time toward the regions of Uzice, Stari Vlah and 
Podrinje, the fact proved by many toponyms, along with the family ties and col- 
lective remembrances. However, in the last fifty years, the population of Pljevlja, 
mostly migrates toward Belgrade and Sarajevo, and also to Podgorica after mid- 
seventies, after foundation of the university there.
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