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ТАРА -  ГРАНИЦА И СИОНА ЦРНЕ ГОРЕ И ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА

Међу најзаосталијим крајевима на Балкану који су најдуже били под 
туђинском влашћу свакако су Пљеваљски крај и Затарје. Подручје које је 
више вјекова било под Турцима -  са етнички мање или више разнородним и 
некомпактним становништвом, досељаваним из разних праваца и у разно 
вријеме, најчешће из Херцеговине, Црне Горе, Босне и Албаније, са израже- 
ним вјерским разликама, са слабим условима за привређивање због непо- 
вољног терена, неразвијених рјечних долина, углавном мање плодног земљи- 
шта на великој висини, са слабом мрежом путева који се нијесу пробијали 
према природним правцима терена, већ, с обзиром на границе са сусједним 
државама, искључиво према војним потребама -  карактерисали су тешки 
услови живота и слабе могућности развитка уопште. Потребе турске, а и 
аустроугарске администрације и стратегије одлучивале су и општи развитак 
читавог подручја. Најзначајнија средњовјековна саобраћајница између 
Приморја и Загорја је ишла преко Никшића, Шавника, Пирлитора до Пље- 
ваља. Комуникација тим правцем је била врло жива. Код Левер Таре је по- 
стојао стари римски камени мост. Сјеверније од њега 5-6 метара је био ка- 
мени мост и у турско доба. Њега су срушили Селмановићи бојећи се Буша- 
тлија у вријеме њихове борбе за превласт у Дробњаку. Почетком XX вијека 
јасно су се познавале развалине оба ова моста.1

Рељеф као одредница интеракцијске везе положаја и територијалне 
компактности земаља имао је специфичну улогу, не само као амбијент у ко- 
ме се догађају физичко-географски и друштвено-географски процеси, већ у 
Затарју он у одређеним околностима представља и главни фактор. Он 
условљава демографске губитке, миграцију, асимилацију и утиче на при- 
родне и политички исфорсиране етногенетске процесе. У овом простору Та- 
ра се јавља као физичко-географска препрека. За живот су погодна само не-

' АС, ЗАЛ 14/104.
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ка проширења у изразито кањонском дијелу. То су добриловинско, пренћан- 
ско, ђурђевићтарско-левертарско, тепачко и вјерновићко-шћепанпољско 
проширење. О значају саме ријеке опомињу нас три села на том простору 
која у XIX вијеку носе њено име: Ђурђевића Тара под Борјем, Левер Тара 
западно од ње под Глибаћем и Нефер Тара.

Оправдано је поставити питање када Тара постаје граница Црне Горе. 
Према сазнањима до којих се може доћи пажљивим истраживањима она је 
то свакако у једном кратком периоду за вријеме устанка од 1804-1813. годи- 
не. За вријеме Петра II границе Црне Горе су се знатно рашириле. Дробњаци 
у њему виде свог господара, а такође одржавају и везе са кнезом Милошем. 
Петар II је утврдио сталну везу између Црне Горе и ових крајева, тако да су 
се они све чвршће везивали за Црну Гору. Требало је само сачекати и међу- 
народно признање фактичког стања на терену. Дробњаци су још 1837. годи- 
не потукли један јачи турски одред који је прешао преко Таре у намјери да 
нападне Шаранце.

Из извјештаја Ужичког округа од 3. јула 1841. године видимо да је Али- 
паша Сточанин скупљену војску довео на ријеку Тару и то Србе са сјекира- 
ма и мотикама, а Турке са оружјем. Поред Таре је почео градити карауле 
иако на другом мјесту нема никакве војске на окупу. Разлози за ову градњу у 
то вријеме нијесу били познати.2 У догађајима од 1847. године Тара се узима 
као појам који представља границу између области које су лојалне турској 
власти и оних које треба покорити.

Шаранци су престали да плаћају харач Турцима 1854. године, а повре- 
мена устаничка власт је била успостављана у предјелима са друге стране 
Таре нарочито 1857. и 1861. године. Дашић чак тврди да је Црна Гора још 
1853-1854. године фактички „проширила своје границе до Таре и Лима”. 
Све то говори о неодређености положаја ових крајева.

Од 1856. године ниједан пљеваљски кајмакам није изашао у Језера.3 И 
после разграничења из 1858. године, Језера и Шаранци остају у границама 
Турске, али то је било више фиктивно, јер нико у тим крајевима не признаје 
турску власт. Порез плаћају онолико колико су сами хтјели да дају -  нешто 
сасвим симболично, и то је трајало до Берлинског конгреса 1878. године, 
кад се граница помјера на сјевер на ријеку Тару. Интересантно је да су Језер- 
ци и Шаранци за ово вријеме од 1858. до 1878. године иако још у границама 
турске државе добровољно плаћали порез црногорској држави. И у години 
разграничења Јоксим Кнежевићје 13. и 14. јуна 1858. године са хиљаду љу- 
ди напао Турке у Ђурђевића Тари.

2 АС, МИД-В, 1841. г. Протоколи, 854.
5 ЦРНОГОРАЦ бр. 11 1872. година.
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Природни положај и беспуће овог краја опредијелили су да Тара остане 
стварна граница. То је било од помоћи локалном становништву да са рела- 
тивно мало људи одбија и јаче турске нападе. Тако је Марко Кнежевић са 
педесет људи на мосту код Пренћана дочекао и побиједио војску Дед-аге 
Ченгића и Ибрахим-бега Селмановића 1852. године. Ово фактичко стање су 
признавале и турске власти. Тако херцеговачки валија Мустафа-паша пише 
неком кадији 1854. године да предузме мјере против евентуалних упада 
Црногораца. У ту сврху, а према предлогу пљеваљског вијећа и уз сагла- 
сност бригадног генерала Авни-паше, валија наређује да се покупи 200 ре- 
зервиста из колашинске нахије и Пљеваља и расподијеле по кланцима Таре 
да чувају те пролазе, а 60 њих да врше службу заштитника усјева.4

Крајем 1859. године дошло је до сукоба између Црногораца и Дробњака 
с једне, и муслиманског становништва с друге стране у селу Ограђеница на 
Тари кад је једна група од 150-300 људи напала и спалила ово село као осве- 
ту за убиство једног хришћанина. Из Поповићеве преписке с Караџићем 
дознајемо да су Шаранци и Језерци поуздано извршавали свој дио задатка у 
другој Омер-пашиној години. Они су по изричитом књажевом наређењу „код 
Таре стражу чували, да не пријеђу про Таре на ову страну Турци”.5

Најжешћи бој у овим крајевима је био на Преображење 1862. године. 
Ибрахим-бег Алајбеговић из Мостара чувши да је Омер-паша дошао на Ријеку 
Црнојевића, сакупи 7000 момака, па пође у Пљевља, с намјером да удари на 
сјеверну границу Црне Горе, да би црногорска војска, бар неки дио пошла 
њему на сусрет, и тако ослабила своју силу према Омеру. У Пљевљима Ибра- 
хим-бег се састане са Ибрахим-бегом Селмановићем и колашинским капе- 
таном Хамзом Мушовићем. Они су скупили 12000 војника. Одбрану су ор- 
ганизовали: на Левер Тари Иван Робовић, на Трешњици Бећко Закић, под 
Пренћанима Јанко Нововић и Симо Зејак, а на Руданцима главнина војске са 
Живком Шибалијом, Ђоком Шаулићем, Зуком од Алуге, Исаком Рондови- 
ћем, Радем Радуловим, Мићом Глушчевићем и Ристаном Шарчевићем. Хам- 
за Мушовић је отаборио на Пренћанима, а Ибрахим-бег Селмановић изађе 
са својом војском на Заглавак према Пирлитору, ту намјести топове, а 
Алајбеговић са 7000 својих момака пређе преко Стричине у Поља а одатле у 
Кнеж-до. Са Кнеж-дола пође на Гомиле ка Лучјој глави. С Турцима су се 
прво сукобили Зуко од Алуге и Исак Рондовић, који се убрзо повукоше, а 
Турци запалише Руданца и Јоксимову кулу. Тада пристигоше Раде Кнеже- 
вић, Живко Шибалија, Мићо Глушчевић, Иван Робовић и Бећко Закић са 42 
друга и почеше бој на Брајковачи који је трајао пуна четири сата. Ову побје- 
ду су платили са 74 мртве главе међу којима и главом Мића Глушчевића.

4 АБО-ДМЦ, 1059, 1854. година.
5 Вукова преписка, књ. VII, 421.
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Наш религиозни војник је ову побједу приписао сили св. Свемогућега и све- 
томе Преображењу, откуда је н овај славни бој назван „Преображенска сла- 
ва”. Наиме Србима је у помоћи тог дана било ужасно невријеме, олуја, град, 
грмљавина, провала облака са кишом и магла која обезглави Турке. Само са 
стијене Ћоровац, високе око 150 метара, бјежећи преко Таре погинуло је око 
1000 Турака. Подигнуте су двије цркве, једна у Кршу у Шаранцима, друга у 
Жабљаку на Језерима 1875. године, обје посвећене Преображењу и спомену 
на овај бој. На великом народном весељу 12. јула 1875. године код цркве у 
Језерима било је и доста Срба из Пљеваља.6

У то вријеме су били чести сукоби око мостова на Тари. Један такав 
саграђен 1863. године од боровине и гвожђа намијењен преласку војске, спа- 
лио је у једном од бројних бојева Митар Ћоровић.

Из извјештаја потпуковника Темела од 28. новембра 1876. године види- 
мо да су ове области потпомогнуте планинском дивљином попришта, 
ослањајући се на Црну Гору често мјесецима и годинама задавале посла ја- 
ким турским борбеним снагама и нијесу могле никад бити сасвим савлада- 
не. Стога су ове области већ годинама уистину једно тијело и једна душа са 
стварном Црном Гором, и само они утврђени гарнизони и постаје у њима 
чине се као готово једино знамење илузорне турске власти у овим крајевима. 
Али су те утврде стално, усред многих непријатељских елемената, мање- 
више изоловане, блокиране, угрожене, и власти морају пречесто да преду- 
зимају скупе и жртвама крцате војне операције, чак и само да би им дотури- 
ле храну или чак и воду. Темел поред Дробњака и Шаранаца у свом извје- 
штају Тару представља као посебну област.7

И из извјештаја барона Филиповића од 24. децембра 1867. године, види- 
мо да хришћанско становништво Пиве, Језера, Дробњака и Шаранаца фак- 
тички не прихвата турску власт и држи до Црне Горе, па и Порта све више 
прихвата такво стање.

Од 1862. до 1875. године био је релативан мир. Према Шаранцима у 
Пренћанима и Вашкову је било седам фортица-караула. На Левер Тари је 
постојала једна караула за 50 војника, касније је израђена још једна исте 
величине. Постојао је и мост на Тари са тврдом капијом гдје је стално по- 
стојала стража вршећи дужност и дању и ноћу, због бројности народа који је 
ишао на пазар у Пљевља. Код Левера је постојала и скела за по десет коња и 
људи стиснутих у гомилу. На фортици Ограђеница је био бег Боришић са 
четрдесет Турака. Значајније карауле (стражаре турске милиције) и куле по 
граници Турске су биле почињући од сјевера: Ограђеница-Калушићи, Рон- 
чевићи, Глибаћи, Левери, Ђурђевића Тара, Црни врх-караула Кричка, Св.

6 Глас Црногорца, бр. 28, 1875. године.
7 АСАНУ, 7250.
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Арнађел, Штрбине, Хетучка, Пренћане-Шеитан кула, Гајовница, Вашково, 
Вишњица, Довој и даље Прошћење ка Бијелом Пољу. Постојали су и значај- 
ни природи прелази као Трешњички или Овчији брод, у региону манастира 
Аранђелово, у ствари прелаз-газ преко ријеке Таре. Значајан је и Лазин Ка- 
мен, мјесто гдје је ријека Тара сужена на свега 4-5 метара. Дрвени мостови 
на Тари на Међужваљу и под Леверима саграђени су (обновљени) 1867. и 
1868. године.

Хајдучија и убиства око Таре су честа у 1873. години. Из извјештаја 
Илије Марковића од 8. јануара 1873. године видимо да Дробњаци и Језерци 
долазе на пазар у Пљевља и да су у миру са Турцима. Нешто раније 7. децем- 
бра 1872. године он извјештава да су Турци убили два Дробњака на Тари, а 
Дробњаци послије четири Турчина, прекинули су све односе но једни у дру- 
ге не дирају.8

У јесен 1874. године градио се мост преко Таре, у договору са турским 
властима испод манастира Добриловина. Мостје био дуг 64 лакта, а широк 4.9

Велики злочини Афиз-паше Ризванбеговића, младића од 26 година, Али- 
пашиног сина, буде устаничку акцију локалног становништва. Он је, између 
осталог, дозвао на вјеру у Пљевља осам Шљиванчана, једног Србина из Бобо- 
ва и двојицу из Колашина, објесио их, шесторицу на Стамбол-џади, путу ка 
Старој Србији, а пет на путу који иде у Босну. Држао их је на вјешалима 
седам дана. И овај устанак 1875. године се раширио управо до Таре. Шаран- 
ци су већ 5. септембра 1875. године ударили на Пренћане, запалили седам 
турских караула (пандурица), убивши при том 37 Турака. На челу устанка су 
војвода Трипко Џаковић, калуђер Михаило Дожић, Јоксим и Раде Кнежеви- 
ћи, Вук Криваћевић и Ристан Шарац. Значајна је битка на Тари Ђурђевића 
гдје је Абдурахман, који је четири мјесеца раније убио на друму у Краљевој 
гори црногорског барјактара Раша Спасојева и Васа Робовића, ударио са педе- 
сет Турака на Лековиће. Он је ту и погинуо 19. септембра 1875. године.

У октобру су Турци предвођени Топал-пашом ударили на Пренћане. 
Жестоки бој је трајао два дана. Први дан је погинуо осамдесетогодишњи 
Симо, отац шаранског војводе Трипка Џаковића. Сјутрадан 30 октобра је 
исјечен и Трипко са осамнаест својих другова. Имао је тек 36 година. Иако 
тешко рањен успио је да убије револвером шест Турака који су кренули да 
му одсијеку главу. Погинуо је на самом мосту на Тари заједно са једним 
стрицем и братанићем. Са војском је долазио до близу Бијелог Поља и Пљева- 
ља. Један је од највећих црногорских јунака. Турци су га признали за стар- 
јешину Језера и Шаранаца послије разграничења 1858. године. Због заслуга 
је био постављен за племенског војводу. Дао је књазу ријеч да жив неће

8 АИИ САНУ, Заоставштина Јована Ристића.
9 ДАЦГ, ПС, 1874, 909.
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преко моста под Пренћанима пустити Турке. Турци ипак не пређоше Тару, 
него се повукоше на Пренћане. Чувени дописник лондонског „Тајмса” Бло- 
виц израдио је слику, која је тада прошла кроз све европске илустроване 
часописе. Тада су на Пренћанима обновљене три турске карауле, од којих 
двије утврђене, док је на Вашкову стајала караула са стотину низама.

Шест дана послије Трипкове погибије Милован Станковић и Филип 
Војиновић са четом од 42 човјека су упали у Пљеваљски округ, палили тур- 
ске куће и плијенили стоку. Међутим, пошто су били опкољени, они ту и 
погину, а са њима и Лазар Ћоровић са 14 својих другова. Турци су и Шиба- 
лију 2. октобра 1875. године прегнали преко Таре, гдје је он оставио страже. 
Даље нијесу смјели ићи.10 Борбе су настављене и 1876. године. На Шаранце 
1877. године напада Афиз-паша са 20 табора војске.

Исељавање становништва са подручја око Таре 1875-76. у Црну Гору је 
бројно. Они су тамо остали до 1880. године, и пошто су потрошили све своје 
покретно имање и стоку, поново се осиромашени враћају. Честа су исељава- 
ња преко Таре за Босну и Србију.

Најважнија спона која држи хришћанско становништво у јединству су 
манастири Добриловина, Довоља, Аранђелово. Њихов значај је огроман и 
заслужује писање посебне студије. Страдања су им честа. Они имају своје 
посједе са обје стране ријеке. Тако манастир Св. Архангела Михаила и Га- 
врила има посједе код Таре Ђурђевића и на Алузи. Слично је и са посједима 
осталих манастира. Смјештени у срцу кањона Таре на скровитим местима 
често су били прихватне станице становништву због болести, тешких усло- 
ва живота, убистава. Они су и средишта окупљања ослободилаца за многе 
бојеве и центри културе значајни за очување идентитета народа овог краја. 
Њихов утицај се осјећао на ширем подручју Потарја и Полимља, па се стиче 
утисак да је цјелокупна активност овог краја била повезана са активношћу 
манастира.

Послије Берлинског конгреса Турска влада према Шаранцима прави де- 
сет фортица: Изјаловицу, Пресјеку, Орашац, Катабун, Шеитан, Рамадан, 
Иштрбину, на Вашкову и Пренћанима, двије на Трешњицу и Левере и главну 
фортицу на Кричку-Косјеници. Према Језерима направе двије фортице, на 
Ограђеници и Бохову са јаким војним посадама. Тада је отворен и пазар у 
Пренћанима гдје је долазио народ из Мораче, Дробњака, Жупе и Пиве. Под 
Пренћанима на Тари направљен је мост 1877. године, који народ користи за 
прелазак на пазар, међутим Турци средином 1879. године намјеравају да га 
сруше.11

10 АБО ДМЦ -  Заоставштина војводе Лазара Сочице.
11 ДАЦГ,МУД, ф. 5, 1879.
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Послије Берлинског конгреса дошло је до спора између Алили Мицано- 
вића из Доњег Колашина и Кнежевића и Рондовића који су у Пренћанима 
имали око 400 рала ораница и 1000 коса ливаде. Алил је хтио плод са ове 
земље да претвори у царски беглук.12 Власти у Пљевљима су Рондовићима и 
Кнежевићима у току 1879. године дозволиле да ту земљу у Пренћанима и 
Вашкову обрађују и користе.13

Пљеваљски окружни начелник (мутесариф) Сулејман Хаки-паша који 
је у Пљевљима управљао од 1880. до 1908. године био је један од бољих 
државника и дипломата турског царства. Настојао је свим снагама да обузда 
ма какве неправилне иступе турских власти, ага и бегова или појединих 
насилника. Нарочито је био попустљив према грађанству и интелигенцији. 
Није се замјерао ни Србији ни Црној Гори, а оне су у његовом округу радиле 
углавном споразумно.

И село Тепци из Језерске капетаније које се налази на самој обали Таре, 
имало је своја пасишта на другој страни Таре, гдје су и у ратно доба мјешта- 
ни прегонили стоку сваке године кад падне снијег.14

У априлу 1882. године око Ограђенице и уздуж читаве Таре био је вели- 
ки број избјеглица из Босне, хришћана и муслимана са женама и дјецом, 
приближно око 300. Узрок што су побјегли лежи првенствено у мучењу и 
злостављању од стране босанских жандара.15 Следеће године у Пренћанима 
је убијен један перјаник, а шарански капетан је оптужен за јатаковање са 
разбојницима. Хајдучке четовође Димитрије Тошић, Јусуф Батовац и Марко 
Сломовић имали су у том времену своје зимовнике у Пренћанима.16 У 
Пренћанима су боравили и хајдук Дервиш из Никшића као и Сали-ага бар- 
јактар. Страх од хајдука није дуго трајао, а мир на граничном појасу није 
био ремећен.

На састанку Митра Кнежевића са Јусбашом у Пренћанима у мају 1885. 
године сачињен је уговор о владању овдашњих становника и оних који прола- 
зе са обје стране. Договорено је да нико не може прелазити без њихових 
билета (дозвола), да се отјерају хајдуци из Пренћана, да се од локалног 
становништва које иде у Пљевља на пазар не узима никакав ђумрук, да се 
обавјештавају о траженим лицима са писаном доставком, да се попише 
украдена стока, да се дужници исплате.17

12 ДАЦГ, МУД, ф. 5, 1879.
13 ДАЦГ, МУД, ф. 18, 1880. (Писмо Митра Кнежевића од 15.03.1880. г.).
14 ДАЦГ, МУД, ф. 53, 1884.
15 АИИП, ф. 524. Извјештај генерал-мајора Кукуља од 26.04.1882. г.
16 Исто, Извјештај команде пјешадијске бригаде у Пљевљима од 3.06.1884. године.
17 ДАЦГ, МУД, ф. 57, 1885. година.
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Следеће године је мост на Пренћанима разрушила вода. Наређена је 
његова поправка. Разлог је тај што 50 кућа из Шаранца држи земљу на дру- 
гој страни Таре. Имали су у тој години приход од 3000 товара сијена и преко 
500 товара жита. Мост им је служио и за одлазак на пазар у Пљевља, јер овај 
народ због снијега и високих планина зими није могао ићи на пазаре у Црној 
Гори.18 Међутим Турци нијесу дозволили да се мост поправи, па су они који 
су имали тапије на земљу у Вашкову и Пренћанима морали ићи на Левер 
Тару. Због тога је дошло до нереда јер је пропадало 4000 оваца и 300 гове- 
ди.19 Нарочито је био крут став Сулејман-паше из Пљеваља и Јузбаше Реџе- 
па Черкеза. Из једног извјештаја од 15. октобра 1887. године сазнајемо да је 
прелаз на Тари код пренћана и даље затворен за гранични саобраћај са Цр- 
ном Гором. Отворен је само пут преко Нефер-Таре. Али ипак сваки прола- 
зник мора да се јави командиру станице Кричка, да након тога добије неку 
малу пратњу, јер се, ако пропусти ову мјеру опрезности, излаже опасности 
да га задрже мјештани крај Таре.20

Становници Добриловине су 1887. године ради прелаза на другу страну 
Таре на манастирска добра на Тари направили мост. Међутим тај мост је по 
наређењу командира Лазара Бошковића из Поља срушио официра Милинко 
Чечовић. Они су опет направили један прелаз испод самог манастира да би 
око Таре држали стоку, али им је сметње опет правио капетан Бошковић.21 
Тим крајем је у то вријеме харао познати зликовац Јован Звиздојевић тако да 
је у Пренћанима због њега страдало локално становништво, па је са Цетиња 
1. октобра 1888. године строго наређено командиру Лазару Бошковићу да га 
ухвати.22

Исељавање српско-хришћанских сељака из Пљеваљског среза у Црну 
Гору интензивно је у току 1890. године. Само у мају те године пребјегло је у 
Црну Гору око 20 кућних заједница. Из села Комина (три), Какмужа (шест 
домова), Очевине (три дома), Брвенице, Шљиванског. Они се упућују у Ник- 
шић. Прелаз су извршили дијелом ноћу, дијелом јавно дању, водећи собом 
стоку, а да им турске власти нијесу спречавале пролазећи кроз општине Бобо- 
во и Ограђеницу, у којима су живјели искључиво Срби хришћани.

Због тога је крајем маја 1890. године Сулејман-паша поставио у Огра- 
ђеници, на граничној ријеци Тари, стражарницу у јачини од десет људи. Изу- 
зев исељавања разлог је и тај што се ограђеница потпуно отргла од надзора 
и утицаја турских власти и у потпуности стоји под црногорским упливом.

18 ДАЦГ, МУД, ф. 61, 1886. године.
19 ДАЦГ, МУД, ф. 62, 1887. године.
20 АИИП, ф. 524.
21 ДАЦГ, МУД, ф. 66, 1888. године.
22 ДАЦГ, МУД, ф. 69, 1888. године.
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Успостављањем војнпчке страже у Ограђеници, Сулејман-паша је употпу- 
нио кордон дуж црногорске границе који образују стражарнице: Вашково, 
Пренћани, Кричка караула, Нефертара. Саобраћај из Црне Горе, преко Тепа- 
ца у Ограђеницу, требао је да се обустави и ограничи, искључиво на једину 
тачку прелаза код Нефертаре, гдје је скела у црногорским рукама.23

Код Ограђенице је 1891. године подигнута стражарница од камена, а 
дрвена стражарница Вашково на Тари, код Пренћана је прерађена у камену.

Од Добриловине узводно Таром надзор над границом до границе фо- 
чанског среза врши Милован Кршикапа капетан шарански и језерски.

По наредби црногорског министра војног под Пренћанима је почетком 
1897. године саграђен мост, јер је претходни однијела вода. Градило га је 
више од триста шаранских војника и сто Пренћанаца, са наклоношћу тар- 
ских чиновника, који су се обавезали да не узимају ђумрук као под Муђе- 
жваље на Левер Тари.24 Овај мост „На Носила” који је постојао вјековима 
грађен је под надзором командира Митра Кнежевића са једне и турског ју- 
збаше Ибраима и буљубаше Спасоја Војиновића са друге стране. Мост је 
био дуг 70 метара и грађен је од дрвене јапије.

У то вријеме преко сто домаћина из Тепаца је имало своје посједе са 
друге стране Таре наспрам Тепаца. Они су то од „свакад” држали као своје 
због паше и листова које би припремили за зиму.25

Црногорцима је у Пљеваљској чаршији одувијек био слободан долазак, 
сметње нијесу постојале, једино се морало ићи на одређене прелазе. Крајем 
XIX вијека морали су ићи преко Нефер-Таре.26 Шаранци су често помагали 
и подржавали своје сународнике са друге стране Таре. Да не би одселио у 
иностранство, племе шаранско је одлучило да издржава и даје плату офици- 
ру Новаку Лековићу због његовог владања и заслуга које је имала кућа Ле- 
ковића у њиховој заједничкој борби за слободу.27 Међутим сама ријека нано- 
си велику штету пограничном народу. Командир Митар Кнежевић у свом 
извјештајудостављадајеноћу између 17. и 18. новембра 1903. године услед 
велике плиме Тара понијела дрвени мост на Пренћанима.28 Мост је брзо опра- 
вљен, јер су тих дана отпочели немири, сукоби и честа препуцавања између

23 АИИП, ф. 524 -  Извјештај команде I пјешадијске бригаде у Пљевљима од 31. маја 
1890. године.

24 ДАЦГ, МУД, ф. 99, 1897. година (Према овом документу мост је под Пренћанима 
одувијек стајао).

25 ДАЦГ, МУД, ф. 111, 1898. године.
26 ДАЦГ, МУД, ф. 118, 1900. година (Писмо Филипа Ђурашковића капетану Миду Си- 

мовићу у Шаранце).
27 ДАЦГ, МУД, ф. 135, 1903. године.
28 ДАЦГ, МУД, ф. 142, 1903. година.
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Пренћанаца и околних Срба са колашинским Турцима. Турци су забранили 
прелазак плутима на Левер Тари.29 Послије буне сељака 1904. и 1905. године 
због завођења новог пореза на крупну стоку и приреза за школе Пренћанци 
су отпочели бој са Турцима и у јуну 1905. године због грађења нових караула 
у Пренћанима.30 У устанак улазе и становници Вашкова, Барица и Крупица. 
У прољеће 1906. године долази до нових немира. Пошто су видјели да не 
могу ништа Шемси-паши устаници су са стоком и фамилијама побјегли до 
Таре на границу Црне Горе. У Шаранце и Колашинска Поља прешло је 20.000 
душа са око 100.000 ситне и крупне стоке. Мјешовита комисија је вратила 
народ у јуну 1906. године. Због честих сукоба и крађа у ове области је 18. 
јула 1905. године постављен за владиног пограничног комесара капетан Јо- 
ван Мемедовић. Отпуштен је из државне службе 1. јануара 1907. године.

До тада се практиковало да Језерци и Шаранци могу преко Таре у та- 
козвани Тарски бријег код пријатеља претјеривати стоку ради испаше, а та- 
ко и обратно — они из Турске у црногорску границу ради испаше и потрошње 
сијена на својинама. Но због немира и догађаја око Таре обласни управитељ 
је молио за одобрење 3. октобра 1906. године министра унутрашњих дјела 
господина Лабуда Гојнића.31

Ограђеницу и Тепца је дијелила само ријека Тара. Заједничко им је зе- 
мљиште, пашњаци, породичне везе, заједничка им је и црква у Тепцима „скоро 
саграђена”.32 Турске власти нијесу никад сметале овим везама, знајући да 
становништво неће учинити ништа што би било противно једној или другој 
влади. Чести су и састанци под Пренћанима локалних црногорских и тур- 
ских власти. Градња мостова и трговина им је заједнички интерес. Погра- 
нични комесар -  командир Вуле Кнежевић често преговара са турским 
прекограничним властима ради уређења разних пограничних питања. Он је 
почетком јуна 1907. године поставио четири жандарма да пазе ред и мир на 
граници и то Стојана Радошевића на пренћански мост, Рада Зуковића на 
Трешњички брод, Ђорђија Кековића на Левер Тару и Јакова Потураковића 
на Тепачке плути.33 Ове плути се састоје од три греде у једном крају саста- 
вљене, а у другом мало удаљене, а на њима једна љеса и разно коље, којим се 
отискује од краја. Превозници су доста вјешти тако да се нико не топи. У 
Црну Гору се тјерало воће, жито и ракија и најчешће се мијењало за со до

29 ДАЦГ, МУД, ф. 143, 1903. година.
30 ДАЦГ, МУД, УО, ф. 20, 1905. година.
31 ДАЦГ, МУД, УО, ф. 45, 1906. година.
32 ДАЦГ, МУД, УО, ф. 66,1907. година (У Тепцима је постојала дрвена црквица, за коју 

се говорило да је грађена прије косовске битке. Обновљена је 1802. или 1804. године од Ананија 
митрополита Херцеговачког и Захумског). -  Глас Црногорца бр. 19-7.5.1894.

33 ДАЦГ, МУД, УО, ф. 61, 1907. година.
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које ее у Турској теже долазило. Со им је важна јер имају много стоке и због 
спремања бијелог мрса. Сељаци најчешће организују караване плашећи се 
разних разбојничких банди.

Уочи балканских ратова прелази из Црне Горе у пљеваљску околину су 
веома лоши, јер је Тара од Добриловине до Шћепана Поља неприступачна и 
преко ње није могућ пролаз тежим војничким средствима. Турска има по- 
граничне карауле у Пренћанима, Вашкову и Левер Тари са главним станом 
на Кричку у Косаници, затим на Бобову и Крстовима гдје се налазе по три до 
четири жандара. Карауле су биле изграђене и у Стожеру, Барицама и Про- 
шћењу. Што се тиче броја војника у овим караулама он је неодређен. Са 
повећањем броја војника у Пљевљима, повећава се њихов број и на караула- 
ма и обратно.34 У балканском рату ове куле су попаљене и порушене. Почет- 
ком октобра попаљене су куле на Крупицама више Пренћана у којој је из- 
горело 45 људи, а неколико их заробљено, на Кричку и Бобову.35 На ЈТевер 
Тари, главном путу ка Пљевљима, постојала је турска царинарница на самој 
обали Таре, као и један хан. Поред царинарнице од стране турске војске 
била је постављена бандијерна на којој је истицана застава петком и за вријеме 
осталих свечаности. При освојењу Пљеваља и фортица око границе, освоје- 
на је и Левер Тара, а турска застава са бандијерне је бачена.36 Овим ратом 
Тара и формално престаје да буде гранична ријека.

СКРАЋЕНИЦЕ

АС -  Архив Србије
АС, ЗАЛ -  Архив Србије, Заоставштина Андрије Лубурића
АС, МИД-В -  Архив Србије, Министарство иностраних дела -  внутре- 

но оделење
АСАНУ -  Архив Српске академије наука и уметности у Београду
АИИ САНУ -  Архив Историјског института Српске академије наука и 

уметности у Београду
А ИИП -  Архив библиотеке Историјског института Црне Горе у Под- 

горици
АБО ДМЦ -  Архивско-библиотечко одјељење Државног музеја на Це- 

тињу
ДАЦГ -  Државни архив Црне Горе, Цетиње
ДАЦГ, ПС -  Државни архив Црне Горе, Правитељствујушћи Сенат

34 АИИП, ф. 176. (Извјештај свештеника Сима Ј. Шиљка од 27. августа 1912. године).
35 Глас Црногорца бр. 44, 6.10.1912. године.
36 ДАЦГ, МУД, УО, ф. 130, 1912. година.
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ДАЦГ, МУД. -  Државни архив Црн е Горе, Миниетаретво унутрашњих 
дјела

ДАЦГ, МУД, УО -  Државни архив Црне Горе, Министарство унутра- 
шњих дјела, Управно одјељење

Žarko Leković

ТНЕ RIVER TARA -  BORDER AND LINKAGE OF MONTENEGRO 
AND THE REGION OF PLJEVLJA

Summary

The region of Pljevlja and Zatarje are among the most undeveloped regions of 
the Balkans, which had the longest period of time been under the foreign rule. The 
characteristic of those regions was strengthening of the local authorities. Almost 
all tasks related to the civilian and military services were concentrated in hands of 
the local knezs. Thus, it is quite founded to pose a question when did Tara become 
the border of Montenegro. The natural position and wildness of this region made of 
Tara the real border, even during the years when it was officially a part of the 
Turkish state. This was acknowledged by the Turkish authorities as well. After the 
Congress of Berlin, Tara officially became the border, and the Turkish authorities 
had built along its banks numerous guardhouses and border military points. How- 
ever, the Christians living on both river banks, had strong family ties, common 
lands, pasturages and churches, which held them united. Thanks to the many cross- 
ings, the river Tara is more the linkage then the real border. At the end of the 
Balkan wars, Tara stopped being the bordering river.
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