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ПРОУЧАВАЊА ПРОШЛОСТИ ПЈБЕВАЉА ИЗМЕЂУ 

ДВА СВЈЕТСКА РАТА

Покушај да се прошири и превазиђе граница традиционалне историо- 
графије, заокупљене феноменима политике, сукоба, пожељних теза и идеја, 
увијек је била преокупација историографа. Свака нова генерација историча- 
ра покушавала је да прошлост сагледа у цјеловитости друштвеног живота, 
умјесто црно-бијелих представа. То је захтјевало трагање за новим мето- 
долошким приступима истраживању и провјери класичних и традиционал- 
них научних метода. Због тога критичко преиспитивање и истраживачко 
употпуњавање написаног свакој генерацији истраживача отвара хоризонте 
неистраженог, неосвијетљеног, често свјесно затамљеног и уклопљено у 
матрицу „једнног исправног" историјског знања.

Јасно да метода и објективне друштвене околности не могу саме по себи 
бити разлог поновног ишчитавања историографских тема, али стереотипи, 
који у једном тренутку спутавају историографска знања, временом попусте. 
Појављују се нови историјски извори, критички се селектирају они 
постојећи, чиме се уз поштен и одговоран однос према науци, отвара процес 
преиспитивања ,, ејечно утврђених истина “.

Кратак увод у проблем неупућеног може навести на богатство локалне 
историографије, на висок степен историографске свијести која није дозво- 
лила да важне теме остану необрађене или додирнуте само површним 
радовима, без јасне историске методе, проблематизације теме и теза за 
њено научно објашњење. Нажалост, наше историографско насљеђе много 
је сиромашније, па жеља за критичким преиспитивањем и истраживачким 
употпуњавањем написаног, са почетка текста, може више послужити
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преиспитивању нашег друштвеног миљеа и уопште друштвеног оквира за 
развој јасне и фундиране научне мисли. Једна од тема која своје исходиште 
ниј е нашла у озбиљним научним радовима ј е и култура пљеваљског простора. 
Та тема, препозната у пуноћи насљеђа и традиције коју овај простор носи, 
остала је истраживачки необрађена област савремене историографије. Тако 
не чуде многа питања која изазивају недоумице и траже одговоре до којих 
се може доћи само темељним историографским истраживањима.

Предмет овога рада биће научно-методолошки оквир културне про- 
шлости између два свјетска рата на простору Пљеваља. Проблематизација 
најважнијих питања културне прошлости, периодизација и преглед извора 
за ове проблеме биће једине амбиције овог рада. У ужем смислу, покушали 
смо одредити конкретне могућности у приступу, предмету и организацији 
истраживања. формирати образац објашњења, скуп усклађених поступака и 
норми које омогућују рјешавање постављених почетних промишљања.

Истраживање културне прошлости Пљеваља, без обзира на крајње 
домете и сврху, морало би покушати дати одговоре на сљедећа питања: 
какви су били социјално-економска основа и друштвени миље у периоду 
истраживања; која је то институционална основа културних садржаја; какав 
је садржај и генеза културних процеса и какву улогу у њему имају насљеђе 
и традиција; у којој мјери је култура била зависна од политичких субјеката; 
какав је био њен утицај на друштвени живот; однос одређених социјалних 
и вјерских категорија према култури. Већ овако постављена питања указују 
на културу као област у којој се могу сагледати друштвене. политичке и 
идеолошке супротности, идентификовати основни циљеви друштвеног 
развоја и узроци политичких борби. Наравно, проблематизацијом ових 
елемената лакше је разумјети и положај човјека и његов свакодневни живот, 
јер су културна истраживања увј ек сложена, слој евита и вишедимензионална, 
али увијек у тјесним релацијама са друштвеном свакодневницом. Правац 
истраживања тако мора пратити контекст општих друштвених, економских, 
социјалних, политичких, и идеолошких збивања проучаваног простора, 
наравно све у склопу једне шире слике због ограничености пљеваљског 
простора, односно прије свега његових културних потенцијала.

Употреба емпирије у поступку излагања, доказивања и закључивања, 
пресудно утиче да се одбаце идеје о брзој синтези проблематизованих идеја. 
Фундираним историјским изворима смањује се могућност упрошћавања 
историјских представа, вјештачких аналогија, паушалности, стереотипа и 
идеолошких садржаја. Зато културу пљеваљског простора треба сагледавати 
у што широј перспективи, почевши од начина културе живљења, навика, 
исхране, социјалних болести до најистанчанијих духовних израза поје- 
динца. Такав приступ омогућио би сагледавање културног идентитета 
овог простора у његовој пуноћи и заобишао процес у коме би се културни
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процеси промишљали као иаметиути идеологизовани скуп мјера и акција са 
изразитом дневнополитичком функцијом.

Нарочито тешко питање је идентификација креатора културних са- 
држаја и центара одлучивања о виталним питањима културног развоја 
који артикулише интересе, циљеве, средства и методе културне политике 
на одређеном простору. Тражење одговора на ово питање неминовно води 
ка истраживању друштвене стварности и материјалне културе, што пред 
истраживача ставља још један нови проблем -  да ли је култура најчешће 
посматрана као сценска позадина. Нешто што се нејасно назирало, 
без сумње важно, али служи само као декор испред кога и у коме се 
дешавала политичка историја. Неопходност да се та друштвена стварност 
свеобухватније сагледа, приближи, покушаосвјетлити иприје свегаразумије, 
представљала је тежак посао многим истраживачима. Тек свјесно удубљени 
у ширину културног богатства пљеваљског простора, у коме егзистира 
више друштвених оквира, више начина привређивања, више различитих 
начина живота, можемо увидјети све неравномјерности, неуједначености, 
слабо разјашњиве противурјечности и супротности које су оптерећивале 
свакодневни живот и пресудно утицале на резултате и домете ц ј с л о в и т о с т и  

културног простора. Не треба заборавити јако насљеђе овог простора и 
различите културне утицаје прије периода за који се интересујемо у овоме 
раду. Иако између два свјетска рата у суштини можемо говорити само о 
јединственом државном (југословенском) културном утицају на Пљевља, 
не можемо из вида изгубити утицаје Османског царства, Аусто-Угарске 
монархије, као и утицај Црне Горе и Србије на ове просторе у периоду прије 
стварања заједничке државе. Сваки од ових утицаја, сразмјерно периоду, 
интензитету и цјеловитости, утицао је на обликовање културног миљеа. 
Под овим утицајима мјењала се, у зависности од интензитета, свакодневица 
живота препуна навика, радњи и поступака који се исто тако спонтано 
понављају и данас. Уз постојање инерција, обичаја, стега аутархичног 
друштва, видљива су и жива помјерања која су тромост једног друштва 
потискивала и друштво у цјелини модернизовала. Модернизација или 
еманципација друштва, као неминовност без обзира да ли добровољна или 
изнуђена, свјесна или несвјесна, планирана или стихијска, исказивала се 
као вишедимензионални процес препун квантитативних и квалитативних 
промјена и њихове међусобне повезаности.

Методолошки оквир ове теме започећемо нашом сликом периодизације 
културне прошлости између два свјетска рата. Несумљиво у историској 
вертикали врло кратак период, са нешто више од двадесетак година, пред- 
стављао ј е синтезу важних утицај а и фактора кој и су кроз културу обликовали 
савремену историску свијест и наш данашњи доживљај те прошлости. 
Период између два рата можемо пратити и феноменолошки, jep је то
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историски циклус у развоју шире средине у коме се, иако као мутанти, по 
први путјављају процеси демократије и идеје слободног друштваутемељени 
на традицији француске револуције. Савремена историографија у овом 
периоду јасно види три цјелине које можемо примјенити и на конкретном 
примјеру пљеваљског простора. То су: период од завршетка првог свјетског 
рата до увођења шестојануарске диктатуре: затим период након увођења 
диктатуре до погибије краља Александра и такозвана политика интегралног 
југословенства; и на крају посљедњи трећи период, у коме долази до 
напуштања овакве политике. Периодизација културне прошлости Пљеваља 
у овом периоду не би смјела изоставити и период прије првог свјетског рата, 
који би могао послужити као сликовит увод у први дио, односно период од 
1918. до 1929. године. Ретроспектива културних садржај прије 1918. године 
била би значајна и због културних утицаја овог периода на прилике, не само 
између два свјетска рата, већ и данас. Тако треба пратити утицај османске 
културе на овај простор, то допуњавати са утицајем православних цркава 
и манастира као јединог представника хришћанске културе у османском 
периоду, међусобно прожимање и утицај на касније периоде. Затим, веома 
снажанутицај запацне културе наове просторе, прецизније средњоевропске, 
након 1878. и присуства Аустроугарског царства. На ове процесе паралелно 
се надовезују и утицаји Црне Горе и Србије, као суверених држава, на 
културне прилике овог простора крајем XIX и почетком XX вијека, прије 
свега кроз процес отварања основних и средњих школа. Овако осмишљен 
увод омогућио би да се вертикала културног простора пљеваљског краја не 
ограничи само на период од двадесетак година, већ да се овим дјеловима 
он употпуни и квалитетније обликује. Темељнији научни рад о културним 
приликама свакако би морао садржати горе наведене елементе, на основу 
којих би се што шире ушло у саму тему.

Први период културне прошлости, поред рестроспективе пређашњих 
утицаја на културне прилике, требало би да дефинише и све културне 
садржаје створене након формирања нове државе. То треба компарирати 
са културним институцијама претходног периода. Нова држава донијела 
је корјените промјене у систему образовања, па би обавезно те промјене 
требало идентификовати на конкретном простору и нарочито обратити 
пажњу на утицај стране интелигенције, прије свега руске, пољске и чехо- 
словачке, на културне прилике овог простора.

Нова држава несумљиво је утврдила назнаке и будуће правце раз- 
воја културних садржаја. Романтичарски занос твораца нове државе југо- 
словенство је посматрало као једино исходиште свих културних традиција 
ширег простора. Увјерени да се југословенско духовно јединство може брзо 
досегнути, често су постављали нереалне конструкције културне политике. 
Тако је у пљеваљском крају нова држава доњела низ проблема, који су на
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културном плану кулмннирали, са једне стране страхом од асимилаторских 
утицаја. те незадовољством дјела становништва сувише спорим дометима 
културних утицаја нове државе.

Задржавајућисе кратко надометимакултурних садржајауновој држави, 
ниједног тренутка не можемо изоставити изолованост овог простора од 
јаких културних утицаја већих средина. У читавом периоду између два 
рата простор пљеваљског краја морамо посматрати као атрофичну средину, 
оптерећену нагомиланим економским и социјалним проблемима, у коју су 
доста тешко продирале савремене културне идеје.

Други период културне прошлости пљеваљског краја такође морамо 
посматрати у контексту ширих државних промј ена и у њиховим ре флексиј ама 
на пљеваљски простор. Диктатура краља Александра, неколико година 
припремана, коначно је прокламованашестојануарским актом 1929. године. 
Сама диктатура и краљ као њен идеолошки отац, били су утемељени на 
двије илузије: прва, да је десет година живота у новонасталој држави Срба, 
Хрвата и Словенаца, довољно дуг период након којега је могуће створити 
нову државну идеологију. Друга илузија ослањала се на идеју да се људска 
свијест и насљеђе могу измјенити административним мјерама и кратким 
ороченим роковима. Прокламовани идеолошки циљеви и културна политика 
интегралног југословенства могу се пратити на примјеру пљеваљске културе. 
Тако је евидентан појачан надзор државе над просвјетним и културним 
установама. Примјетан је релаксиран притисак на вјерске и национапне 
институције и установе и покушај њиховог прилагођавања државној 
политици кроз синтезу националних изражаја. Политику интегралног 
југословенства пратила је и законска регулатива, па тако од краја 1929. 
године имамо законе који ће поспјешити ову политику. То су најприје закон 
о називу и подјели државе на управна подручја, изједначавање школских 
система и, на крају, доношење закона о , / 'околу" као једној од кључних 
институција политике интегралног југословенства. Тоталним раскидом са 
прошлошћу и пројектовањем нове ,,југословенске будућности‘\  дошло је до 
наметања југословенске идеологије као императивне грађанске дужности. 
Умјесто да се југословенски идентитет изграђује превазилажењем свих 
постојећих конфронтација, он је постао негација аутохтоних националних 
идентитета.

Коначно, посљедњи период у културној прошлости пљеваљског краја 
можемо повезати са догађајима на државном нивоу, са 1934. годином, 
убиством краља Александра и напуштањем државног модела културне 
политике и снажења националних култура. Историјска оптерећења, ратови с 
крај aXIX и почеткаХХ виј ека и конфе сионалне подј е ле д од атно су д оприњеле 
да пропадне концепт државне политике интегралног југословенства у 
коме је држава покушала, негацијом постојећих националних и културних
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идентитета, да створи нови концепт који би био синтеза постојећих. У овом 
периоду долази до јачег утицаја националне свијести, до јаснијег раскида са 
политиком југословенства и до великих диоба у просвјетном и културном 
животу. Овај период обиљежио је предсједник владе Милан Стојадиновић 
који је, слободно се може рећи, створио и нови модел просветне и културне 
политике. Основу те политике чинило је настојање да се сваком пружи 
могућност основног школовања кроз изградњу довољног броја основних 
школа, њихово редовно издржавање, реорганизацију наставних планова и 
издржавање школског кадра. Други сегмент ове политике било је уважавање 
културних посебности појединих историјских области и доживљај да 
посебности и разлике нису у сукобу са идејом заједнице и јединства и да 
оне не представљају препреку духовном јединству свих народа у држави.

Теме, битне за културни период пљеваљског простора између два 
свјетска рата, могли бисмо подјелити у шест поглавља која би могла за- 
окружити цјеловитост и квалитетан методолошки оквир изложеног 
проблема.

То је, у првом реду, социјално-економска основа локалног простора, 
његове специфичности и, прије свега, капацитети. Сулудо је очекивати 
значајније искораке у пљеваљској култури у периоду непосредно након 
завршетка првог свјетског рата, али и касније, када је основна брига већине 
становништва била борба за голо преживљавање и свакодневни проблеми 
обичног човјека, оптерећеног великим економским проблемима. Тако 
да у овом поглављу. али и цијелом истраживању, треба водити рачуна о 
самој социјално-економској основи која је свакако детерминисала правце 
културног развоја. У том контексту требало би испратити саме економске 
параметре тог периода: културу становања, културу живљења, архитектуру 
локалног простора, однос појединца према културним садржајима и 
слично.

Друга цјелина истраживања требало би да обухвати однос државе према 
локалним културним приликама, правце и домете тих утицаја. Као затворен 
и ограничен простор, локална култура није могла створити себи својствен 
и аутентичан културни производ. Ограниченост пљеваљског културног 
простора треба сагледати, прије свега, у скромним економским и људским 
капацитетима, као и ширем друштвеном амбијенту који није остављао 
могућност за квалитетно етаблирање тих идеја. Зато треба пратити у ги ц ај 
државе на локалне прилике и њихову евентуалну модификацију, односно 
специфичности којима је локална средина примјењивала и упражњавала 
те културне садржаје. Држим да скромност капацитета пљеваљске средине 
ни у ком случају не треба доживљавати као ограничавајући фактор или 
културну заосталост пљеваљског краја, већ као реалност условљену, прије 
свега, саобраћајном изолованошћу овог краја, насљеђем које је у великој
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мјери детермииисало однос становништва, окренутог прије свега личној 
егзистенциј и, према културним садржајима.

Сљедећи сегмент истраживања културне прошлости пљеваљског краја 
између два свјетска рата требало би да буде усмјерен на истраживање 
културних садржаја у односима измађу државе и недржавних организација 
које су имале утемељење у народу. То се прије свега односи на разна 
културно-просвјетна друштва са националним префиксом, а нарочито на 
однос државе према соколском друштву у периоду политике интегралног 
југословенства. Културно-просвјетна друштва са националним префиксом 
дуго cv фигурирала као стожер националне еманципациј е, нарочито у периоду 
прије стварање јединствене државе, али санезнатно измјењеним садржајима 
били су важан сегмент културе овог простора и касније. Дјелатности ових 
друштава била је широка, па се преданим истраживањем поред културних 
активности сигурно могу запазити многе специфичности локалне средине и 
њена културна стремљења. Период након шестојануарске диктатуре, али и 
раније, остао би непотпун ако се не би појаснила улога соколског друштва 
на културне прилике. Организација замишљена да створи идеалног човјека, 
Југословена, у крајњем тоталитету те ријечи, по замисли краља Александра I 
ималаје велики утицај на шири друштвени живот. Занимљиво је да је држава 
у цијелом периоду између два свјетска рата живо била заинтересована за 
рад културних друштава и увијек са јасно профилисаном жељом да оствари 
превасходни утицај на њихов рац и организациону структуру. У том свијетлу 
поред соколског друштва занимљиво би било пратити рад културно- 
просвјетног друштва../ 'ajpem" које је од 1925. године имало свој пододбор у 
Пљевљима. Рад овог друштва од самом почетка био је политички оптерећен, 
са јасним претензијама државних органа да на њега утичу, најприје кроз 
покушаје да се муслиманска интелигенција веже за аустроугарску политику 
окупације Босне и Херцеговине у ранијем периоду и касније, након стварања 
заједничке државе, као инструмент политике интегралног југословенства 
када је рад ../ 'ajpema" карактерисала отворена просрпска политика. Све 
особености локалне средине и преплитање узајамних дјелатности ових 
друштава, кроз призму увијек присутног државног интервенционизма, могу 
пружити релативно јасну слику културних прилика пљеваљског простора у 
овом периоду.

Један од темељних сегмената истраживања треба посветити просвјети 
и школству. Сувишно је наводити на ограничености сваког рада о култури 
који у истраживању не би обухватио просветно-школске прилике. Тра- 
диција школства на пљеваљском простору релативно је богата и ту си- 
гурно истраживачи не би требало да имају проблема у одбиру извора и 
тема проучавања. Дио о пљеваљском школству несумњиво би се могао 
заокружити у три цјелине: народне, односно основне школе, средње и вјерске
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школе. Анализа програмских садржаја, учитељског, односно професорског 
кадра, услови у којима су школе радиле и материјапна основа на којој су 
ф\ нкционисале. пружају јасне основе за позиционирање пљеваљског школ- 
ства у шири културни садржај.

Осврт на утицај православне цркве и исламске заједнице на културне 
прилике морао би наћи мјесто у једној широј анализи културних прилика, 
јер су конфесионалне заједнице и даље у значајној мјери имале утицај 
на културне прилике, иако су се околности битно измјениле стварањем 
заједничке државе. То се, прије свега, односи на утицај вјерских школа у 
образовном систсму. као и везе ширег простора у коме је вјера одређивала 
много тога.

На крају, слика културних прилика на пљеваљском простру не би 
била потпуна уколико се не бисмо осврнули на истакнуте појединце и 
установе који су усмјеравали правце културног развоја ове средине, личним 
доприносом употпуњавали је и обогаћивали.

Дилема настала проблематизацијом овог рада условилаје да одустанемо 
од прегледа литературе која би могла послужити будућим истраживачима. 
Прије свега, јер не постоји неко капитално дјело које би могло бити репер 
будућим дјелатницима на овоме послу, док са друге стране велики број 
радова, написаних на ову тему, скоро по правилу користи истраживања 
и податке из претходних, без критике извора, њиховог провјеравања и 
аутентичности. Фокус ће због тога бити усмјерен на преглед архивске грађе 
значајне за проучавање културне прошлости пљеваљског простора.

Бивши архив Југославије, односно архив Србије и Црне Горе, у својим 
фондовима садржи прворазредну архивску грађу за проучавање ове теме. 
Фондови тог архива у области нашег интересовања пружају прворазредне 
емпиријске податке о културним садржајима пљеваљског простора, али и 
за обликовање једне шире слике у којој се налазио овај крај, како бисмо 
остварили предметне циљеве истраживања које смо већ раније навели. Фонд 
министарства просвете, који је један од обимнијих у овоме архиву, садржи 
3 579 фасцикли архивске грађе која сигурно ни једног истраживача не може 
оставити без емпиријских података значајних за његово истраживање. 
Грађа овога фонда, поред докумената о општој слици просветних прилика 
у држави, садржи и преписку министарства са д о к а л н и м  срединама и уз 
пажљиву анализу и одбир докумената не постоји сумња да би неки сегмент 
претходно проблематизованих питања могао остати затамљен. Свакако, 
фонд министарсва просвете није једини у коме се може доћи до грађе о 
културној слици пљеваљског простора. Остали фондови овог архива такође 
пружају прворазредне изворе, а најбољи водич кроз остале фондове Архива 
Југославије, битних за пљеваљски простор, могу бити збирке докумената 
Милића Ф. Петровића и зналачки одбир докумената у њима. Употпуњавању
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опште слпке о културним приликама могу послужити Службени листови 
Краљевине Срба. Хрвата и Словенаца, односно Краљевине Југославије, у 
којима, поред цјелокупног законодавства о култури, могу бити занимљиве 
и уредбе централне власти о регулисању одређених културних прилика. 
Преданом истраживачу у Архиву Југославије не би требало да промакну 
стенографске биљешке и записници са сједница народних скупштина 
у којима се сигурно могу наћи неки детаљи о културним приликама на 
пљеваљском простору и шире.

Државни архив Црне Горе на Цетињу такође пружа извјестан број 
архивске грађе која би могла бити од користи у овом истраживању. Више од 
других треба издвојити фондове управе Зетске бановине, а нарочито фонд 
„Школско надзорништво новоослобођених крајева од 1907 до 1915 године" 
у коме се налази прворазредна грађа о културним и просветним приликама 
на пљеваљском простору почетком XX вијека; овај фонд није велики и 
чини га само једна фасцикла архивске грађе. Алманах Шематизам Зетске 
бановине, издат у Сарајеву 1931. године, може послужити за употпуњавање 
статистичких података и пружити основне назнаке културних прилика. 
Истраживачима са скромнијим научним дометима грађа архивског одјељења 
у Пљевљима могла би бити од велике користи. У оквиру Државног архива 
Црне Горе функционише и архивско одјељење Пљевља које у својим 
фондовима углавном чува другоразредну грађу за период након другог 
свјетског рата. Ипак период између два рата чини врло занимљив фонд 
„Срез Пљевља" у коме има доста занимљивих историјских извора. Овај 
фонд садржи нешто мање од 50 фасцикли архивске грађе од којих би за тему 
нашег интересовања биле интересантне сљедеће: Начелник округа -  среза 
пљеваљског (област ужичка), телеграми, удружења, болница, поглавар среза 
пљеваљског, предсједник општине, школе, одобрења за бављење одређеном 
дјелатности и записници са сједница одбора општине Пљевља. Предметни 
регистар у пљеваљском архивском одјсљењу углавном не постоји, али 
квантитативна ограниченост архивске грађе не представља проблем за 
релативно једноставно истраживање ових извора.

Сложеност методологије као научне дисциплине и теме која је била 
предмет нашег интересовања, условила је да и не покушавамо понудити 
коначнатумачењаи правце методолошког заокруживањаове теме. Уосталом, 
и да смо имали сличне амбиције тешко бисмо их успјели испунити. јер је 
ријеч о једној великој и крајње отвореној теми о којој ће научна знања још 
дуго морати да се стичу, попуњавају. систематизују и преиспитују кроз 
нова истраживања, суочавање истраживачких резултата и квалитетном 
анализом свега побројаног. Били смо у могућности да уочимо само дио тих 
појава и процеса, док је значајан дио њих и даље за нас остао невидљив и 
затворен, без могућности да их сазнамо, изучимо, рационално објаснимо и
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прикажемо. Успјех овога раца биће уколико успије поставити први оквир 
систематичног истраживања овог проблема, односно основне координате 
проблематизације културних питања у одређеном просторном и временском 
систему те тако остави путоказе за будуће истраживаче ове теме.

МА Adnan Prekić

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL FRAME OF RESEARCH 
ON THE PAST OF PLJEVLJA REGION BETWEEN TWO WORLD WARS

Summarv

The cultural history of Pljevlja region is one of themes without final results 
given in senous scientific works. Although the same theme was recognised in 
histoiiography owing to lts rich heritage and tradition, it yet stayed unstudied 
through research. Tliis paper problematise the most important questions in the 
cultural past between t\\ o world wars, offers chronological periods and survcv 
of relevant archival sources. It defines real possibilities in approach, subject and 
organization of research, offering assembly of synchronized activities and forms 
which enable solving previously put questions. Investigation of cultural past of 
Pljevlja in its contents should offer the answers to following questions: what was 
a socio-economic base and social environment in the investigated period; what 
institutions supported cultural contents; what was the genesis and contents of cul- 
tural processes and what was the role of heritage and tradition in it; to which ех- 
tent the culture was depending of political subjects, what was its infiuence on so- 
cial life; relation between certain social and religious categories tovvards culture. 
The former Archives ofYugoslavia, i. e. the Archives of Serbia and Montenegro, 
m lts funds preserves a first-class archival material for study of this theme. Im- 
portant archival material is preserved in funds of State archives of Montenegro 
in Cetinje, in the first place the fund School government o f newly liberatedparts 
from 1907. to 1915, which contains the first rated data about cultural and educa- 
tional conditions in Pljevlja region at the beginning ofthe XX century. The aim of 
this paper is to make the first frame for systematic research of this problem and to 
problematise cultural issues between t\\ o world wars in the region of Pljevlja.
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