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П Љ Е В А Љ С К И  П У Т  Д Р У Ш Т В Е Н Е  И  К У Л Т У Р Н Е  
М О Д Е Р Н И З А Ц И ЈЕ  (1804-1912)

Бројни потреси, буне, ратови, политички и верски обрачуни и 
друштвени сукоби у Осанском царству, од почетка 19. века па до 
коначног одласка из овог дела Европе 1912. године, преламали су се у 
мањој или већој мери у Пљевљима и околини. Стицајем политичких при- 
лика, на првом месту крупних промена на политичкој карти Средње и 
Југоисточне Европе од краја 17. до почетка 19. века, али и због ге- 
ографског положаја, Пљевља су се у 19. веку нашла на раскрсници сада 
више не толико некадашњих трговачких путева који су из Дубровника 
или Котора водили према Цариграду, него на раскрсници војно-страте- 
гијских праваца: с једне стране српског националног покрета, а с друге 
стране великих сила у првом реду Аустрије, односно касније Аустро- 
Угарске.

Пљевља у 19. и почетком 20. века више не живе оним релативно 
мирним животом седишта Херцеговине из претходних векова, већ 
ослушкују европске и балканске политичке буре а чији „таласи“ каткад 
слабије а каткад снажно захватају и овај крај. Ти удари нису увек нужно 
били политичке и војне природе. Јачи или слабији европски историјски 
ритмови огледали су се и у развитку пљеваљског друштва, које се за ра- 
злику од претходних векова, у 19. и почетком 20. века мењало знатно 
брже, како у начину привређивања, а нарочито у трговини, тако и у 
просвети, култури, духовном животу, архитектури, а донекле и у свакод- 
невном животу у Чаршији. Ипак, слика Пљеваља овога периода је ошед- 
ало шароликости и противречности друштва Османског Царства у пос- 
ледњој фази његовог дуготрајног слабљења и распадања.
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Као и у позном средњем веку, Пљевља су од почетка 19. века све 
више живела животом граничних подручја. Нарочито од времена Српске 
револуције 1804. године, у Пљевљима се уочљиво пресецају две међу- 
собно супротстављене политичко-културне и саобраћајне артерије, које 
су у великој мери обликовале развитак пљеваљског друштва и његових 
житеља. С једне стране кроз Пљевља је пролазио, нарочито са војне, 
али и са економске стране, за Османско царство у 19. веку изузетно важан 
„босански пут“ („босанска џада“) који је са травничког везирског Двора, 
преко Фојнице, Високог, Рогатице, па на Чајниче, Пљевља, Пријепоље, 
Сјеницу и Нови Пазар, водио даље ка Цариграду и другим значајним мес- 
тима у дубини европског дела Турске, попут Скопља или Солуна. С друге 
стране, тај пут је постајао све значајнији у оној мери у којој је од првих 
деценија 19. века јачао српски национални покрет, који су водила два 
државотворна центра -  Шумадија, с једне и, Стара Црна Гора, с друге 
стране. Тежња за њиховим повезивањем, али и непрекидно кретање 
становништва из Црне Горе, Брда и Старе Херцеговине према Шумади- 
ји ишли су добрим делом преко пљеваљског краја. Најчешћа веза из 
Кнежевине Србије према Црној Гори ишла је од Ужица преко манасти- 
ра Св. Тројице Пљеваљске, а из Пљеваља преко манастира Довоље и 
Мораче до Острога, или преко Тепаца на Тари, манастира Подмалинска, 
Бијеле и Жупе Никшићке до Острога.1 За Србе је велику стратешку 
важност имао и старосрпски политичко-културни правац на линији 
Мостар-Пљевља-Призрен. Више него Турској, до потпуне контроле овог 
простора било је стало Аустро-Угарској, нарочито после окупације Босне 
и Херцеговине 1878. године. Хабсбуршка монархија је тежила да по сваку 
цену спречи успостављање заједничке границе Србије и Црне Горе и 
будуће стварање јединствене српске државе. У том замршеном чвору 
сукобљених интереса Пљевља су за све стране имала много већу 
важност него што може изгледати из данашње перспективе.

I

Политичке прилике у знатној мери одређују друштвени развитак 
једне средине, нарочито на балканским просторима, па чак и судбину 
обичних људи који стоје по страни од политичких покрета. Потребно 
је стога указати на политички оквир друштвених процеса у Пљевљима. 
Без слике политичког амбијента не могу се разумети ни социјални, 
привредни и културни развитак пљеваљске средине, ни демографске 
прилике, ни град, ни село -  нити њихови међусобни односи. За  тај Пље-

1 Љубомир Дурковић-Јакшић, Србијанско-црногорска сарадња (1830-1851), 
Београд 1957, 3.
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ваљски амбијент је у историјско-психолошком смислу карактеристично 
да у њему нема ни сталности ни извесности. И муслимани и православни 
Срби живе у ишчекивању: муслимани да ће Турска можда ипак успети 
да очува власт на својим периферним областима, а православни Срби 
да ће брзо доћи час коначног ослобођења. Две су основне групе општих 
фактора који одређују карактер друштвених и културних промена у 
Пљевљима. Прву групу чине покушаји политичке, социјалне, економске, 
војне и културне модернизације Турске у 19. веку који у суштини пред- 
стављају непрекидно потчињавање земље углавном западним силама 
и њиховим представницима који крстаре европском Турском. С друге 
стране стоје унутрашње прилике, сасвим у знаку јачања националних 
покрета, и постепене афирмације хришћанског света.

Политичка нестабилност Османског царства, као последица чес- 
тих устанака, ослободилачких покрета, међусобних сукоба муслиманске 
властеле, првенствено око питања реформи у османском друштву 
осећала се све јаче и у пљеваљској средини. Турска је од стране велик- 
их сила била принуђена да спроводи унутрашње реформе, на челу ко- 
јих су стајали државници нових европских погледа као што су били Али- 
паша и Фуад-паша. У унутрашњости је то увек изазивало велике ло- 
мове. Од 1572. до 1833. године Пљевља су била седиште херцеговачког 
санџак-бега, главна варош Херцеговине. Око административно-уп- 
равних центара се по природи ствари увек обликују и одговарајући 
друштвени и привредни кругови. Од почетка Српске револуције 1804. 
године па све до 1878. године Пљевља су немирно и несигурно подручје. 
Нарочито од 1804. до 1815. године, Пљевља су својеврстан војни логор: 
овде долазе и окупљају се босанске и херцеговачке спахије са својим 
војскама ради јачања одбране „босанског пута“ који је угрожен од ус- 
таничких акција, усмерених ка линији фронта од Вишеграда преко 
Рудога, Прибоја, Нове Вароши и Сјенице.

Из турске грађе коју је објавио Сејфудин Шејх Кемура виде се 
непрекидни напори травничког везира да умири просторе око Пљеваља, 
и да допреми што више коњаника, хране и „џебане“, пре свега у Пљевља 
али и у околне вароши. За босанског валију који је седео у Травнику било 
је од животне важности да спречи Карађорђеву намеру 1807. и 1809. го- 
дине да пресече „босанску џаду“, споји се са Црном Гором и тако Босански 
вилајет одсече од осталог дела територије европске Турске. Сви травнички 
везири који од овог времена крећу са својом великом пратњом, из Травника 
према Новом Пазару, или из Новог Пазара према Травнику, пролазе кроз 
Пљевља. То је подразумевало, свакако, посебну припрему јела, пића и коња 
за везира и његову пратњу. Како је то изгледало сведочи један оновремени
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турски извор. Када је 1808. године, ранији велики везир Ибрахим Хилми- 
паша, дотадашњи солунски валија, пошао за Травник, на место босанског 
валије, издао је из Новог Пазара, следећу заповест: „...Еј ефендије, муте- 
селими и остали горе наведени, пригледајте путеве те поправите ћуприје, 
калдрме и остала опасна мјеста, куд ћу доћи и проћи, и то да се што при- 
је поправи са знањем шеријатски судаца а под надзором татарског ми од- 
абаше Алије. За  то вам ову бујрулдију пишем са босанског дивана и шаљем. 
Кад вам приспије помоћу Бога, гледајте да се равнате и радите по садржају 
исте, а од противности клоните се и чувајте..."2 Кроз Пљевља тих година 
готово непрекидно пролазе и дуге колоне војничких комора. Године 1812. 
босански валија одређује Пљевљаке да заједно са Чајничанима и Рогатичан- 
има иду да чувају Вишеград.

Пљевља су и наредних деценија, до 1878., остала важно админис- 
тративно-управно место. Али она су била и важан војно-стратегијски 
турски центар. Херцеговачки санџак-бег као и сви санџак-бегови био 
је потчињен централној османској власти и босанском валији. Поред 
поделе на санџаке, босански пашалук се даље делио и на кадилуке, као 
судско административне области којима је управљао кадија. Пљевља, 
односно „Таслиџа“ како су је Турци звали, била су један од 47 кадилука 
босанског пашалука.3 Поред кадилука босански вилајет се делио и на 
капетаније као мање војне области (укупно 39), које се нису поклапале 
са границама санџака. Пљеваљски крај је припадао двема капетанија- 
ма -  колашинској и џисритарској.4 Капетани су заповедали стојећом во- 
јском која је добијала плату и била под командом валије у Травнику, док 
је спахијама заповедао и окупљао их на војне походе њихов старешина 
алајбеГ. Аустроугарско конзул у Травнику барон Симбшен, износи 1818. 
године податке о људима способним за оружје у Босанском вилајету. У 
Пљевљима је, пише он, „под командом ајана укупно 8.000 војника (3.000 
муслимана, 5.000 хришћана)“.5 Према подацима из 1819. године о броју 
харачких глава, може се закључити да је велики број пљеваљских 
хришћана био у војној служби, јер су џизјуглаварину плаћали хришћани 
који нису били у војној служби. У пљеваљском кадилуку број харачких 
глава износи 650 док, на пример, у кадилуку Фоча тај број је 1.854, а 
кадилуку, на пример, Пријепоље 2.000 глава.6

2 Kemura Šejh Sejfudin, Prvi srpski ustanakpod Karađorđem od godine 1219. po hidj. ili 
1804. po h. do dobitka autonomije, Sarajevo 1914, 176.

3 Galib Šljivo, Bosna i Hercegovina 1813-1826, Banjaluka 1985, 14-15.
4 Исто, 16-17.
5 Исто, 25.
6 Исто, 30.
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Нове немирне године у Пљевљима дошле су са покушајима Порте 
да у оквиру реформи османске државе укине јаничаре 1827. године. 
Главни отпор пружиле су јаничарске аге у Сарајеву, али извештаји гов- 
оре да је дошло до побуне народа против јаничара и у кадилуку Таслиџа, 
у коме је такође било јаничара. Обрачун босанског валије Абдурахман- 
паше са јаничарима био је суров и крвав, многи су изгубили главе. Све 
до средине 19. века, до доласка Омер-паше Латаса у Босну и Херцег- 
овину, босанска муслиманска властела се снажно опирала реформама 
које су долазиле од стране централне власти, Валије су настојале да 
појачају власт и успоставе ред у вилајету; нису ретки случајеви прогон- 
ства појединих муслиманских првака на острва у Егејском мору, као што 
су Лемнос или Родос, или убиства појединих муслиманских ага и бего- 
ва. У  Пљевљима је то био случај са пљеваљским муселимом Бећир- 
пашом Селмановићем и његовим братом, који су деценијама и векови- 
ма купили харач у Дробњаку. У настојању да успоставе чвршћу власт у 
Дробњаку Селмановићи су 1820-1822. године дошли у сукоб са босан- 
ским валијом Сеид Али-Целал пашом, који је наредио убиство бегова 
Селмановића. Пре тога, у лето 1813. на пљеваљском пазару посечен је 
поп Милутин Церовић, из Дробњака, отац Новице Церовића. Након 
убиства Селмановића, између 1820-1830. године, Дробњак је дат на уп- 
раву Смаил-аги Ченгићу, који је од Селмановића откупио и купљање 
харача у Дробњаку.7 Иначе, старији брат Смаил-аге Ченгића, Алија, био 
је почетком века алајбег (старешина спахија) у Пљевљима.

Пљевља су почетком 30-их година 19. века била захваћена сукобима 
између војске Хусеин-бега Градашчевића у којој је био окупљен већи део 
босанских бегова, и султанове војске коју је подржавала већина херце- 
говачких ага и бегова. Једна од битака између двеју супротстављених 
страна одиграла се иза 1830. године на Бобову: у војсци Хусеин-капетана 
били су Фочаци, Пљеваљци, Пријепољци и Колашинци, а у војсци 
травничког везира под командом Смаил-аге Ченгића, поред осталих, 
били су и војвода Шујо Караџић, Ђоко Маловић и Новица Церовић.8 
Извесну трагику борбе босанске муслиманске властеле под Хусеин-бе- 
гом Градашчевићем, која је бранила Османско царство од самих Турака, 
сведоче очајничке речи једног од вођа на страни Хусеин-бега, пораженог 
пријепољског мутеселима Хаџи Мујаге. У  продору султанове војске 1832. 
године, Хаџи Мујага је дочекао султанове снаге на Лиму. Заробљен и

7 Светозар Томић, Смаил-ага Ченгић, Годишњица Николе Чупића, књ. XXXVI, 
Београд 1927, 247-249.

8 Исто, 250.
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стављен на магарца, окренут према репу и тако проведен кроз Пријепоље 
Хаџи Мујага је узвикивао: „Зар ниццје нема Турчина да ме убије и да ме 
ове муке опрости?“, на шта му је из султанове војске одговорено: „Нема 
овде Турака; само сте ви Бошњаци прави Турци!“9

Након гушења буне Хусеин-бега Градашчевића, дошло је до 
крупних промена. Пљевља више нису била центар Херцеговине. 
Херцеговачки санџак добио је посебан статус, његово седиште прене- 
то је из Пљеваља у Мостар, а моћна личност Херцеговине у наредних 
скоро 20 година постаће Али-паша Ризванбеговић-Сточевић. Мостар 
ће не само административно него и трговачки културно израсти у прву 
варош Херцеговине, док ће Пљевља остати седиште нахије и кадилу- 
ка. Поход Омер-паше Латаса, 1850-1851. године, донео је и нову ад- 
министративну организацију, поделу на кајмакате и мудирлуке. Нови 
Пазар је постао средиште кајмаката што ће утицати и на развитак 
новопазарске вароши. Турска је покушала 1876. године да обнови 
Херцеговачки вилајет, али су догађаји током велике Источне кризе ути- 
цали на његово укидање већ након године дана, док су Пљевља од тог 
времена па све до 1912. године улазила у оквире Косовског вилајета.

Од 1880. године Пљевља постају седиште Пљеваљског санџака, 
постају на известан начин главна варош Старе Рашке, односно западног 
дела Старе Србије. Више се и трговачки и културно окрећу према 
Призрену, Скопљу и Солуну. Посебну политичку важност, а тиме и тр- 
говачку привлачност Пљевља добијају увођењем аустро-угарских тру- 
па 1879. године (Девете брдске бригаде) и смештањем команде тих тру- 
па у Пљевљима у периоду 1879-1908. године. Наглашену политичку ло- 
јалност према Аустро-Угарској, а разуме се на првом месту према 
Турској, испољавали су муслимански прваци окупљени око Мехмед-аге 
Бајровића. Бајровић је захваљујући војним лиферацијама за аустро- 
угарске гарнизоне стекао велико богатство, о чему је сведочио и ње- 
гов чардак у Готовуши, у близини аустро-угарске војне посаде. Један де- 
таљ с краја 19. века сведочи о политичкој атмосфери у Пљевљима. Чим 
је Турска објавила рат Грчкој 1897. године, који је проглашен за „свети 
рат“ (,,џихад“), поводом устанка на Криту, у Пљевљима се јавило око 
500 добровољаца, међу њима и немоћни старци. Према Грчкој је одмах 
кренуо контигент од 350 добровољаца (касније су одлазиле још  неке 
мање групе), међу којима се налазило и 10 хришћана.10

9 Galib Šljivo, Bosna i Hercegovina 1827-1849, Banjaluka 1988,148.
10 Симон Јоановић, Новопазарски санџак 1878-1900, V наставак, Новопазарски 

зборник 11, Нови Пазар 1987,131-132.
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II

Већина страних путоиисаца почетком 19. века сматра Пљевља 
главним местом у Херцеговини. Не постоје прецизни статистички по- 
даци о броју становника. Кепетан Мазалијер, наводи да су Пљевља 1806. 
године имала 5-6 хиљада становника11 Вјекослав Клајић наводи 1878. 
године да Пљевља имају 7 хиљада становника, док Јевто Дедијер 
бележи статистичке податке из 1913. године према којима су Пљевља 
имала 7.940 становника.12 У недостатку прецизних статистичких по- 
датака могуће је претпоставити да је више разлога утицало на де- 
мографско стање: ратови, болести, гладне године, миграције. Масовна 
куга јавила се у Босанском вилајету 1813. године, и проширила 1814. и 
1815. године. Брзо се ширила нарочито у летњим месецима и нарочито 
око цариградског друма на правцу Горажде, Чајниче, Пљевља, и даље. 
Народ је у паници спас тражио у шумама, али је куга ипак десетковала 
становништво Босанског вилајета.13 Извори говоре да је 1818. године 
„због некакве барутне експлозије“ изгорела сва чаршија у Пљевљима 
и да је том приликом страдало много људи.14 На више места помиње се 
да је колера захватила Пљевља 1836. године.

Верска структура становништва Пљевља утицала је не само на ур- 
банистичко-архитектонско лице вароши, него на укупни друштвени живот. 
Муслимани су у 19. веку чинили знатну већину у односу на православне, с 
тим што су у етничком погледу они углавном били исламизовани Срби. 
Ретке су биле породице турског или другог несловенског порекла. 
Православно становништво увећавало се нарочито после 1878. године, 
доласком са села, док се број муслиманског становништва повећавао након 
окупације Босне и Херцеговине, затим из области Никшића и Колашина 
после ослобођења 1878. године, и још више након анексије Босне и 
Херцеговине 1908. године. Само у периоду 1908-1912. године, 190 породи- 
ца мухаџира насељено је у пљеваљској кази из Босне и Херцеговине.15 
Муслимани и православни су живели углавном у засебним, одвојеним де-

11 Коста Н. Костић, Hauiu нови Градови на југу, Београд 1922,71.
12 Др Јевто Дедијер, Нова Србија, Београд 1913, 299.
13 Galib Šljivo, Bosna i Hercegovina 1813-1826, Banjaluka 1985, 79-80.
14 K. H. Костић, нав. дело, 71.
15 Иван Косанчић, Ново-пазарски санџак и његов етнички проблем, Београд 

1912, 64-65.
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ловима вароши, и чинили су за дуго у културном и духовном погледу две 
одвојене средине, али у целини са јаком оријенталном атмосфером. 
Јачањем модерне трговине, и модерније просвете, нарочито од времена 
доласка аустроугарских трупа у Пљевља, православни и муслимани улазе 
у заједничке трговачке и друге послове, чиме се увећавају њихови соци- 
јални и људски контакти. Томе је у извесној мери допринело и увиђање 
дела муслиманских виђенијих људи, да је Аустро-Угарска једнако непри- 
јатељска према муслиманима као и према православним Србима.

Традиционална занимања становништва пљеваљске вароши била су 
трговина и занатство, док се становништво на селу бавило углавном 
сточарством и земљорадњом. Муслиманске аге и бегови живели су у 
вароши, од својих поседа, део њих се бавио и трговином, а обичан свет 
углавном ситном трговином и занатима. Танзиматске реформе средином 
19. века, нарочито након промена 1839. и 1856. године, отварале су прос- 
тор за економско јачање хришћана широм Османског царства, па и у 
Пљевљима, док се муслиманска властела углавном држала тради- 
ционалног убирања прихода са својих поседа. Са новим духом времена, 
продором модерних облика пословања и производње и јачањем хришћан- 
ских покрета слабила је и економска снага муслиманске властеле. Српско 
грађанство у Пљевљима држало је велики део робног промета, део 
занатства, а крајем 19. и почетком 20. века и већи део почетних облика 
банкарства и индустрије. Срби почињу да улазе у органе власти (меџлисе 
и судове), формирају своје просветне и културне установе... Француски 
конзул у Сарајеву Леополд Моро наводи 1866. године да је главни трго- 
вачки центар у Херцеговини Мостар, али да на „другом мјесту“ долазе 
Фоча, Пљевља („Таслиџа") и Столац, па тек онда Коњиц, Љубушки, 
Требиње и Никшић.16 Француски конзул истиче да је већина херцеговачких 
трговаца неписмена, са малим дућанима, али да позајмљују новац уз „грдне 
камате“ (24 до 30% годишње). У вароши, истиче Моро, постоји својеврстан 
савез између крупних трговаца хришћана и муслиманских бегова.17

Економски живот у Пљевљима има своје успоне и падове, али од сре- 
дине 19. века он је све више под утицајем европске трговине и економ- 
ских токова. Период 1878. до 1908. године је најдинамичнији. Томе је до- 
принело снабдевање турског и аустријског гарнизона. Већина пљеваљских 
трговаца извози пољопривредне производе, а увози индустријску робу. 
Извозе се сир, кајмак, масло, кожа, вуна, стока и грађа, а увози већином 
колонијална и мануфактурна роба. Извоз тече преко Босне у Аустро-

16 Midhat Šamić, Francuskiputnici u Bosni i Hercegovini u XIXstoljeću 1836-1878, Sarajevo 
1981,168.

17 Исто, 169.
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Угарску и Италију, а у Турску и Грчку преко Солуна, одакле иде даље пре- 
ма Блиском Истоку. Бољем извозу доприносе и нове саобраћајне везе, 
нарочито пруга Митровица-Скопље-Солун. Увози се из Аустро-Угарске, 
Србије, Италије, Француске, Енглеске. Међу пљеваљским муслиманима 
истичу се трговци Селмановићи, Бајровићи, Ћинаре, Хаџитлагићи, Дрнде, 
Трхуљи и други, а међу православним Србима, Бајићи, Ђенисијевићи, 
Јанићијевићи, Живковићи, Грујичићи, Рабрени, Тодорићи, Радовићи, 
Ђурашковићи и други. Крајем 19. века у Пљевљима ничу новчани заво- 
ди и трговачка друштва, попут друштва Веселичић-Шећеровић-Бајровић, 
Хаџитлагић-Бајић, Бајровић-Стевовић, или финансијских удружења као 
што су Бајић-Хаџитлагић и Штедионица манастира Св. Тројице. Зарађени 
новац пљеваљски трговци Срби држе делом у банкама Србије, а делом 
заједно са муслиманима у банкама у Солуну и Цариграду. Мехмед-паша 
Бајровић је новац држао у банкама у Бечу. Ипак, стеченим капиталом 
пљеваљски трговци започињу прве кораке у развитку пљеваљске индус- 
трије: индустрије пива, прехрамбене индустрије (прерада меса и месних 
производа), индустрије грађевинског материјала, и млинске индустрије. 
Године 1889. Шећеровићи су са Чехом Виндачеком отворили пивару у 
Пљевљима. Пивара је имала око 40 радника, а производила је око 200 хек- 
толитара пива.18 Поред пиваре у Пљевљима је радила и фабрика цигле и 
црепа (Циглана), мањи парни млин, и већа радионица за израду црева за 
кобасице (кобасичарски занат доносе Чеси и Мађари окупљени око аус- 
троугарског гарнизона). Стара Пљевља су још у римско доба имала посеб- 
не циглане.19 Почетком 20. века помињу се и две модерне пећи за 
справљање креча, као и мањи парни млин.20

Поред трговине Пљевља су била позната и по веома бројним старим 
занатима, као што су обућари, ковачи, казанџије, кујунџије, златари, 
пушкари, пекари, вуновлачари, бербери, кројачи, терзије, ћурчије, колари 
и други. Последњих деценија 19. века стижу и нови занати: фотографи, мо- 
лери, лимари, механичари, сајџије. Прву фотографску радњу у Пљевљима 
отворио је 1892. године Никола Настић, школован у Бечу, а прву приват- 
ну апотеку крајем века Ристо Вукотић, школован у Цариграду 21 Како је

18 Вукоман Шалипуровић, Раоничка буна, I, Сјеница 1969,21-22; Б. Перуничић, 
Извештај о стању у округу Пљеваљском 1913, Историјски записи, књ. XIX, 3-4, 
Титоград 1962.

19 Др Карло Пач, Из ПљеваљскоГ санџака, Гласник Земаљског музеја у Босни 
и Херцеговини, књ. XXI (1909), Сарајево 1909,131.

20 Ј. Дедијер, нав. дело, 300.
21 Узеир Бећовић, Пљевља. Трагом времена, друго допуњено издање, Пљевља 

1996, 69.
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изгледала верска структура власника трговачких и занатских радњи у 
Пљевима сведочи један попис из 1912. године: православних Срба -  трго- 
ваца 10, кројача 4, абаџија 5, лончара (грнчара) 2, врећара 2, обућара 2, 
столара 6, терзија 5, ханџија 5, механџија 50, кујунџија 2, трговина шпицер- 
ајских 6 и др.; муслимана -  трговаца 50, бакала 150, ханџија 6, пекара 30, 
а било је и обућара, терзија, сајџија, кројача и др.22

Главни послови део Пљеваља и средиште друштвеног и културног 
живота била је Чаршија са својим дућанима и ћепенцима, хановима, хоте- 
лима и занатским радњама. Поред заједничког средишта, муслимани и 
православни су имали и своје посебне уже центре окупљања. Уз старе 
ханове, са собама за спавање, кафаном, коњушницом и магазом, какви су 
у ово време на прелазу два века у Пљевљима били на пример, ханови паше 
Бајровића, Мурата Вејзовића, или Мехмед бега Селмановића, у Пљевљима 
су у српском делу вароши никли и хотели, као што су биле две Бајића гос- 
тионице (хотели) и гостионица „Велика Србија“ у Варош-махали. Међу 
скоро стотинак кафана у Пљевљима почетком 20. века истицале су се 
кафане „Народна башта“ (или „Милет башта“) и кафана Друштвене пи- 
варе.23 Пљевља су ипак носила печат вароши оријенталног типа, али са 
брзим продором европских схватања у урбанистичком и архитектонском 
уређењу вароши. Архитектонска традиција и високи културни домети стар- 
их Пљеваља огледала се у кући-двору беговске породице Селмановића, из- 
ван вароши, у пољу, како се тада говорило, док нове средњоевропске 
продоре и домете православног трговачког слоја репрезентује кућа 
Шећеровића. Сасвим засебну целину, варош за себе, представљао је аус- 
троугарски војни логор на Доловима, који није проистекао из привредног 
и трговачког живота самих Пљеваља већ је подигнут с циљем да импре- 
сионира свет ових области под видом виших „цивилизаторских“ циљева 
Аусгро-Угарске. ЈТогор је појачао амбијент културне и верске разноврснос- 
ти: овде је радила официрска касина, пошта, римокатличка капела (од 
1907), болница, казино, библиотека, позорница. „Бура повлађивања одјекне 
-  забележио је др Карло Пач 1907. године -  кад зазвучи корачница 
Радецкијева и принца Еугена“ 24 Пошто логор није подлегао ни турској ни 
аустроугарској царини јефтини су били и страни луксузни артикли, фран- 
цуски коњак, Sherry, шампањац „најфиније марке“ и др.25

22 Новица Ракочевић, Сшање на црногорско-шурској граници уочи балканског 
рата (1908-1912), Историјски записи, књ. XIX, 3-4, Титоград 1962, 489.

23 Исто, 74-75; Ј. Дедијер, нав. дело, 300.
24 К. Пач, нав. дело, 116.
25 Исто.
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III

Просвета и култура су поред трговине, индустрије и архитектуре били 
најочигледнији показатељи модернизације пљеваљског друштва, у првом 
реду међу православним Србима. Посебност прилика код муслимана 
проистицала је из чињенице да се просвета одвијала на турском језику. 
Главне просветне установе код муслимана почетком 19. века биле су сиб- 
јан мектеб и медреса, док се тек у другој половини 19. века оснивају 
руждије. Главну бригу о сибјан мектебима и медресама водили су вакуфи 
(задужбине). Тек од просветних реформи проистеклих на основу Закона 
из 1869. године држава је почела да води рачуна о раду општих школа. 
Турска је добила министарство просвете тек 1847. године. Сибјан мектеб 
је био основна школа, у трајању од четири године, са програмом веронауке, 
писања, рачуна, турске историје и земљописа. Мектеби (код нас у народу 
погрешно звани ,,мејтефи“) подизани су обично уз џамије и давали су 
почетно верско образовање. Приликом путовања по новопазарском санџ- 
аку 1869. године, босански валија је наредио да се пет мектеба у пље- 
ваљском кадилуку „поправе од вишка вакуфског прихода“. Следеће, 1870. 
године, валија је пролазећи кроз Пљевља сазнао да учитељи у мектеби- 
ма служе без плате и да због тога не врше савесно своју дужност (учите- 
љи су по правилу требали да имају плату од 150 гроша).26 Медреса је била 
стара исламска школа, у коју се долазило по завршеном мектебу. Према 
салнамама за 1873-1877. годину у пљеваљском кадилуку је радила једна 
медреса, док су у целом новопазарском санџаку биле свега три медресе.27 
Познати пљеваљски муфтија Мехмед Вехби еф. Шемсикадић, који се ис- 
такао у отпору аустроугарској окупацији Босне и Херцеговине, учио је 
медресу у Сарајеву, Симзаде Абдул Керимову медресу, у народу звану 
„Дрвенија“, због „дрвене ћуприје" преко Миљацке.28 У једном извештају 
српског посланика у Цариграду Стојана Новаковића из 1886. године, сто- 
ји да у турској престоници средиште агитационе радње против аустријске 
окупације у Босни јесте „некакав муфтија из Таслиџе на којега овдашња 
знатна лица доста полажу“ 29 Поред сибјан мектеба и медреса, постојале

26 Др Хајрудин Ћурић, Школске ирилике муслимана у Босни и Херцеговини 
1800-1878, Београд 1965, 94-95.

27 Исто, 106-107.
28 Исто, 110.
29 Архив Србије, Политичко оделење, пов. 450, Извештај Стојана Новаковића 

из Цариграда 14. новембра 1886. године.
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су и руждије, прве државне, световне школе у босанском вилајету, осно- 
ване у Турској 1847. године. Биле су нека врста грађанске школе, у рангу 
ниже реалке. Трајале су четири године и оспособљавале су ученике за 
нижа чиновничка звања. Пљеваљска руждија основана је крајем 1866. или 
почетком 1867. године, пише Хајрудин Ћурић, а први учитељ био је Салих 
Сабри ефендија, који се спомиње на испиту крајем 1869. године.30 Године 
1912. Турци су у Пљевљима имали 1 петоразредну гимназију, 4 мушке и 
две женске троразредне основне школе, медресу и турску државну гим- 
назију отворену 1910. у којој су учила деца из Пријепоља, Прибоја, Нове 
Вароши, Сјенице, Колашина и Бијелог Поља.31

Просветни живот православних Срба у Пљевљима и пљеваљском кра- 
ју почетком 19. века сконцентрисан је око школа у манастиру Св. Тројице 
и у манастиру Довољи. После страдања манастира Милешеве, Бање, 
Вранштице, Равне Ријеке и Блишкове, Св. Тројица је била главно средиште 
образовања калуђера и свештеника, као што су у школи у Довољи учили 
„многи свештеници горњих села пљеваљског и бјелопољског краја“.32 
Турске власти у Пљевљима дозволиле су 1823. године градњу српске школе 
у вароши. Путујући кроз Пљевља у лето 1857. године руски конзул у 
Сарајеву Александар Фјодорович Гиљфердинг је забележио да бригу о сво- 
јим црквама и манастирима и о духовном интересу народном „нисам осетио 
ншдје тако снажно као у Пљевљима“.33 Велике заслуге за развитак просвете 
у пљеваљском крају као и културе у целини имају пљеваљски трговци. Главна 
помоћ пљеваљској школи у књигама, другом школском прибору и новцу сти- 
зала је из Београда, преко пљеваљских трговаца. Архивска грађа пружа о 
томе много података. И сами пљеваљски трговци радо су давали новац за 
школе и сиромашну децу. Као што је иначе било правило у Османском 
царству сав просветно-културни и духовни живот хришћана одвијао се преко 
црквено-школских општина. У пљеваљској црквено-школској општини и у 
школском одбору седе углавном најбогатији пљеваљски трговци, додуше по 
правилу и годинама међусобно у сукобу двеју „странака" које предводе 
Шећеровићи, ослоњени на Аустро-Угарску и Бајићи са ослонцем на Србију. 
Нова зграда пљеваљске основне школе подигнута је 1867-1868. године, да 
би као што је познато, године 1901. започела са радом и Српска гимназија 
у Пљевљима. Поред мушке, у Пљевљима је од 80-их година радила и жен-

30 X. Ћурић, нав. дело, 152.
31 Б. Перуничић, нав. дело, 528.
32 Др Радмила Петковић-Поповић -  Вукоман Шалипуровић, Српске школе и 

просвета у западним крајевима Старе Србије у 19. веку, Прибој 1970, 25-26.
33 Александар Гиљефердинг, Путовање по Херцеговини, Босни и Старој 

Србији, Сарајево 1972, 279.
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ска основна школа. Почетком 90-их година отварају се српске основне школе 
на Илином брду (1891), Мељаку (1896), Бобову (1896), Отиловићима (1899) 
и тако редом. Школа у Довољи радила је до 1859. године, углавном трудом 
калуђера, да би нова школа била отворена 1. септембра 1897. године. Слику 
школских прилика у Пљевљима допуњује постојање „Аустроугарске наро- 
дне школе“ (Osterreichisch-ungarische Volksschule), на немачком језику, са 
четири разреда, за децу аустроугарских држављана, с тим што су школу могаа 
посећивати и деца страних држављана са дозволом команде бригаде. 
Трошкове је сносила босанско-херцеговачка земаљска влада. Новембра 1907. 
године у школи је било 47 ученика -  деце официра, подофицира и „код ло- 
гора настањених Албанеза".34

У Пљевљима се последњих деценија 19. века јављају прве установе 
модерног културног живота. Тешко је утврдити развијеност културних 
навика у Пљевљима у ранијем периоду, средином 19. века. У  босанском 
вилајету је 1866. године почело излажење Босанског вјестника, ћирил- 
ицом и Вуковим правописом, под уредништвом Милоша Мандића. Исте 
године, у мају, почиње да излази службени вилајетски лист Босна на срп- 
ском и турском језику, ћирилицом и арапским словима (последњи број 
изашао је јула 1878). Један од уредника био је Мехмед Шакир Куртћеха- 
јић, родом из Бијелог Поља. Он је био и уредник СарајевскоГ цветника, 
на српском и турском језику који излази 1872. године. Године 1876. у 
Мостару је кратко излазио службени лист херцеговачког вилајета 
Неретва, на српском и турском језику, ћирилским и арапским словима.35 
Шездесетих и седамдесетих година у Србији излази више листова као што 
су Српске новине, Видовдан, и други а на Цетињу 1871. године почиње 
да излази Глас ЦрноГорца. Нема поузданих података колико је и који од 
ових листова стизао у Пљевља и каква је била читалачка публика. Од 
1895. године Срби у Османском царству добијају свој лист на српском 
језику, ЦариГрадски Гласник, који је излазио до 1909. године и који је доно- 
сио доста занимљивих прилога из живота Пљевља и пљеваљског краја.

Развитку културног живота у Пљевљима знатно је допринело ос- 
нивање Српског певачког друштва Братство 1889. године, које је имало 
и Српску читаоницу. Због несређених прилика како у држави тако и у пље- 
ваљској средини друштво је имало прекида у раду. Једна од активнијих 
личности у пљеваљском животу био је трговац Михаило Бајић, скупљач 
претплате за ЦариГрадски Гласник, једно време и председник Братства 36

34 К. Пач, нав. дело, 115.
35 X. Ћурић, нав. дело, 24-28.
36 ЦариГрадски Гласник, 4.1.1896,18.1.1896.
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Овај приказ просветиог и културног живота у Пљевљима не би 
био потпун уколико бисмо изоставили први слој пљеваљске ин- 
телигенције, углавном школованих учитеља и трговаца. За  разлику од 
школованих муслимана који су свој траг остављали у далеком Багдаду, 
Каиру или Цариграду, православни Срби су се мање или више враћали 
у пљеваљску средину, било да су се школовали углавном у Београду, а 
мање у Призрену, Скопљу и Солуну, или у другим европским центри- 
ма. Тој групи првих пљеваљских интелектуалаца припадају Марко 
Поповић, приповедач, песник и драмски писац, Танасије Пејатовић, 
Ристо Пејатовић, Стеван Самарџић, Петар Росић, касније патријарх 
Варнава, а у млађој генерацији која стасава уочи Првог светског рата 
налазе се лекар Урош Ружичић и његов млађи брат Гојко Ружичић, 
лингвиста. Било је Пљевљака који су студирали на страни као што су 
први академски сликар -  вајар Ристо Пејатовић, у Прагу, Саво 
Самарцић, иконописац, завршио студије у Москви, или први пљеваљс- 
ки композитор Војо Ђенисијевић, који је завршио студије у Бечу, а као 
члан Братства компоновао „Пљеваљско коло“. Били су то често тал- 
ентовани људи који су по правилу умирали врло млади. Ристо Пејатовић 
је 1904. године на државном конкурсу за израду бисте Карађорђа до- 
био прву награду пославши свој рад из Венеције за Београд. Све ове 
личности су мање или више допринеле јачању културног живота у 
Пљевљима и непосредно или посредно утицале на формирање за 
локалне услове прилично јаког друштвеног и културног круга који је 
постао носилац брзог препорода пре свега пљеваљске вароши. Рад Кола 
српских сестара у Пљевљима, пљеваљске књижаре и сличних облика 
културног живота такође заслужује истраживања. У Пљевљима се 1901. 
године оснива прво омладинско друштво за борбу против алкохолиз- 
ма. Наравно, манастир Св. Тројица је и даље имао своју значајну носећу 
улогу у духовном, али и у ширем културном животу. Рашко-призренс- 
ки митрополит Дионисије (Петровић) често је боравио у Пљевљима, 
а у зиму 1896. године провео је у манастиру више месеци. Прославе Св. 
Саве у Пљевљима су биле главна духовна и културна свечаност у 
вароши. Беседе изговорене на тим свечаностима су често биле врло 
зналачке и модерне. На Савиндан 1896. године, на пример, Тодор Росић 
је беседио на тему О страху и бојазни.37 Драгоцене описе Пљеваља кра- 
јем 19. и почетком 20. века оставили су углавном странци као што су

37 ЦариГрадски Гласник, 1.2.1896.
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Теодор Ипен, Симон Јоановић, др Карло Пач, Гастон Гравје, Мери 
Дарам... Дарам је боравила у Пљевљима 1905. године. Левер Тару је 
прешла 27. маја, у намери да на Тројчиндан буде код манастира Св. 
Тројице. Сулејман Хаки-паша је наговарао да иде до Митровице и 
Призрена. Фотографисала је људе, породице, куће, алатке, пејзаже... Сва 
грађа се данас чува у Антрополошком институту у Лондону. 38

Пљеваљско друштво је, тако, у временима за која се не може рећи 
да су била ни лака ни једноставна, али која су била пуна вере у на- 
ционалну и културну енергију, успело да од Пљеваља створи јак ре- 
гионални трговачки, просветни и културни центар који је зрачио на 
широком простору Старе Херцеговине и Старе Србије. Културни и на- 
ционални хоризонти српског пљеваљског грађанства превазилазили су 
локалне видике.

38 Мери Е. Дарам, Кроз сриске земље (1900 -1903). Превео и поговор иаписао 
Вујадин Милановић, београд 1997, 305
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PLJEV LJAIN  THE PROCESSES OF SOCIAL 
AND CULTURAL MODERNIZATION 

Synthesis o f Oriental and Central European Heritage

Suramary

During the XIX and at the beginning of the XX century, Pljevlja had not 
live the relatively calm life of the capital of Herzegovina from the previous cen- 
turies, but they had listen attentively to the European and Balkan storms and move- 
ments, which waves would, stronger or weaker, spread over this region. The so- 
ciety of Pljevlja, during the times that were neither easy nor simple, but full of 
national and cultural energy, had accomplished to tum Pljevlja into regional trade, 
educational and cultural center, important for the waste region of Old Herzegovina 
and Old Serbia. Cultural and national horizons of Serbs, citizens of Pljevlja had 
surpassed the local views. The confessional structure of inhabitants of Pljevlja 
had influenced not only the architectonic image of the town, but also whole so- 
cial life. The Muslims had made a majority of population, but regarding their eth- 
nicity, they all were Serbs converted into Islam. Families of Turkish or other non- 
Slav origin are very rare. In this paper, the author has presented not only the ways 
of political and economic development, but also the development of cultural and 
educational institutions both of Muslim and Orthodox Serb community. The very 
important moment in the development of the educational and cultural life in Pljevlja 
had been the foundation of the Serbian High School in Pljevlja in 1901.
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