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РА Ш К И  П О ЈА С  С В Е С РП С К И Х  В Е З А  И З Н А Ч А Ј П Љ Е В А Љ А
У  Њ ЕМ У

П осебна ми је  част и задовољ ство ш то сам у прилици да се, поред 
осталих, обратим и дичним потомцима Н емањ ина соја, чијим ж илама тече 
још  неповодњела крв ненадмашних предака.1

П оред низа научних скупова, овај има додатне чари, јер  се везује за 
исконско раш ко окупиш те Српства.2

Одавде су се, предвођени својим лучонош ама, Срби ширили на све 
стране. Зато  посебно хвала организаторима -  врсним синовима ових гора 
(нарочито директору М узеја господину Ристу М анојловићу и директору 
И сторијског института С А Н У , господину професору Славенку Терзићу, с 
вриједним научним тимом), као и свима на овако брижљиво припремљеном 
саборовању.

Додатно освјежењ е повезано је  с обиласцима (само богомданим) 
дивотама природе и људског умотворја.

„Великоме уму мало речи треба” рекао је писац „П рогласа светог 
Јеванђељ а” и „А збучне м олитве” (Ћ ирило-М етодијевски ученик и један од 
првих пјесника код нас) Константин П резвитер прије више од 11 столећа.3

П ош то припадам обичним овоземним пролазницима, те  нијесам уман 
да каж ем  укратко, надам се да ће ми се евентуални временски прекорачај 
опростити, уз ово и могуће мисаоно замуцкивање.

1 На теренима Рашке области формирала се прва српска држава -  Рашка.

2 Историјски гледано, Српство је било „на окупу”, тј. углавном обједињено само у 
периодима кад је Рашка област уживала у слободи.

3 Константин Презвитер један је од првих српских пјесника. На њега су се (и у каснијем 
периоду) угледала многа наша средњовјековна пјесничка имена.
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Одушевљен излагањ има иретходника покуш аћу да направим пресјек 
кроз вјекове „кроз времена и славна и тавна”, ш то би Змај рекао.4

Цијењени посјетиоци и уважена господо рода мога,
Ове ријечи нијесам изговорио случајно. Н а то ме повукла историја, а 

њу називају учитељ ица живота.
А ко је свјетски великан Вук С теф анов К араџић5 (коме се, уз Гетеа, и 

Европа дивила) потврђивао да има Срба од три закона (тј. вјероисповијес- 
ти): источно-православних, Срба римокатолика и С рба мухамеданаца, а ако 
се зна да су Османлије занавијек напустили ове просторе, не видим да сам 
погријешио.

О во тим више ш то вјерско опредјељ ењ е никад није била фиксна 
одредница нације.

Да је тако, не би једни муслимани били Турци, други А рапи (опет 
разних припадности), трећи ови или они.

У осталом, зар и Курди нијесу муслимани, Па их Турци не својатају. 
Или, зар неки Германи нијесу протестанти, други католици (ш то је случај 
и с Французима, гдје, без чуђења, има и православаца). А  православаца има 
и у Кини, па су ипак Кинези.

Ето, уз поздрав, остављ ам простор за дискусију о Србима као браћи 
једне вјере, полубраћи друге и малобраћи треће.

Зар, између осгалих, такво гледање на тровјерне Србе није имао и Меша 
Селимовић?6 То је, рецимо, поред њих, знао и велики Србин -  католик, писац, 
теолог и проповједник Људевит Вуличевић,7 који се оштро супротстављао 
папској енциклики „Grande manus” (од 1880), були „Slavorum gentem” Лава 13. из 
1901. и бреви „рго croatica gente”, чији су основни циљеви повезани с унијаћењем 
и католизацијом на Балкану, и то с роком до краја 20. столећа.8

4 Ј. Ј. Змај у пјесми Свијешли гробови.

5 Вук Караџић је доказао која су све српска говорна подручја и поред тога што тамо живе 
Срби друге вјероисповијести.

6 Ради оваквих, историјској истини блиских гледишта, Меша Селимовић је у неким 
фанатизованим круговима гледан с подозрењем.

7 Људевит Вуличевић, познати писад, теолог и проповједник, иначе Србин, католик из Цавтата, 
водио је жучну полемику са Штросмајером у вези с римском енцикликом „Grande manus” из 1880. године. 
Засметала му је Штросмајерова посланица од 4. септембра 1881. Стога му је 30. септембра исте године 
упутио отворено писмо у којем је изнио своје ставове о инвазији унијатства и католичанства на српске 
просгоре Балкана. Писмо је објавио „Хришћански весник”, Београд (јануара) 1880,47-53.
Није сувишно напоменути да је Вуличевић службовао по разним мјестима Италије и Балкана. Умро 
је 1916. године, кад је сахрањен о трошку српске Владе.

8 У вези с унијаћењем и католизацијом, детаљније: Православна Далмација, Историјски 
преглед, Нови Сад 1901; ПропаГанда, њезин постанак и динашња уредба, Београд 1889; Н. Милаш, 
Словенски апостоли Кирил и Методије и истшна православља\ Епископ Мојсеј, Црквено питање, 
Београд 1895; Иван Витезић, Почеци органазације католичке цркве у модерној Србији и 
талијански барнабипш Цесаре Тондини (1883-1885), Мандићев зборник, Рим 1965,280.
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Вуличевић је и Штросмајера оштро опоменуо да се треба угледати на правос- 
лавље, гдје, како вели: „Свештеници морају бити за народ, а не народ за њих!”

При том није заборавио нагласити: „Горега душманина од Ватикана 
ми нијесмо имали!”

Значи, проговорила је из њега ријеч предака, независно од тога ш то 
му је  неко некад промијенио вјерско убјеђењ е или су се при расколу 
хриш ћанства 1054. године нашли под јурисдикцијом Западне цркве.9

Сигуран сам да своје корјене знају сви исламизирани, поунијаћени или 
покатоличени Срби Б алкана, па махом и поарбанашени.

А ко је  то у заборав преш ло онима који се пред најездом А гарјана 
одселише на Ђ еновско подручје, који одоше у Фурландију или сјеверно од 
Сент-А ндреје, а да не говоримо о вишевјековним бројним пресељ ењ има на 
просторе данас осакаћене велике царевине славних Романових -  Русије, ове 
наше није сјећање издало без обзира на вјеропромјену.

П римјера ради, многе дуговјечне маслине посађене су у П риморју кад 
је из којекаквих (обично присилних) разлога, неко вјером обрнуо.10

Остављ ене су, уз реликвије, као завјетни знак да се потомци (кад се 
вријеме промијени) опет поврате.

С јетимо се да се отуда (попут светиње) већ столећима чува крст светог 
Владимира у арнаутско-климентској породици и аманетно скрива у свим 
немирним временима.

Нијесу ријетки случајеви да су неки та  завеш тањ а и испош товали, али 
је било и пренагљ ивања, као у гусињском крају.

Ту се (прије више од сто година) један имам авизао, повратио у правос- 
лављ е, п а је  чак присиљавао и друге д ат о  ураде (ш то је супротно изворном 
Х ристовом учењу, али је својствено исламу и католицизму).

Ето, има нас лацманизираних, германизираних, мађаризираних, ар- 
банизираних, румунизираних, грцизираних, бугаризираних, русизираних и 
још  којих не,1 па нам мало, но се и даље раслојавамо и осипамо, те нам је 
све теж е правим се именом звати.12

9 Расцјепом хришћанске цркве на источно-православну и римокатоличку 1054. године 
долази и до вјероисповиједне разлике. Наиме, римокатоличка црква све више напушта правовјерно 
Христово учење у корист новонастале папске надградње, која се уклапа у временске токове и 
покушава анимирати вјернике. Управо, ту народ служи цркви, а не (као у православљу) црква 
народу. То је исправно запазио и Вуличевић. Римокатоличка црква (што је и поменути теолог, иако 
католик српских корјена примијетио) кривотворила је, чак, и историјске чињенице. Лажно су 
тврдили да је Христов апостол свети Петар био први зачетник папског трона. Међутим, познато 
је да овај и није ишао даље од Палестине. Ватикан је тиме желио истаћи примат над православљем.

10 У везисовим детаљније: Ч. Лучић, Од Владимира до светоГ Петра или Кључ настшнка 
колијевке и Гроба -  „Светигора”, бр. 1, Цетиње (Божић) 1991.

11 Сувише би нас далеко одвело везивање за огромну литературу и архивске ризнице које 
о овоме свједоче.

12 Данас се стварају тзв. хибридне нације (које Милорад Екмечић назива „синтетичке”).

173



ЧЕДОМИР М. ЛУЧИЋ

Да није тако, било би нас преко 60 милиона и имали би главну ријеч у 
Европи, као у доба Силнога Душана, кад је на три мора излазио и четвртом  
се примицао.

О ве напомене су само узгредне, јер се све мож е научно објаснити.
П ош то је  од памтивијека потомцима циљ да садржајније сазнају о 

прецима, то  се (посебно од И лариона Руварца на овамо, откад почиње 
научно-критичка ш кола и разбијањ е фосила романтичарских наплавина 
код нас) све виш е открива драгоцјена историјска грађа.

А  колико ли још  чека истраж иваче по архивским ризницама, од 
Ђ енове и Венеције, преко Б еча и раздробљених руских држ ава до Стам- 
бола, као и по сабирним центрима овог полуострва.

Да није обиља материјалних доказа, писаних извора итд., колико би 
којечега обрасла трава заборава. Н еке индиције траж е потврду да и оријен- 
тални монумент, ш то се вбси у сред овог града, почива на тем ељ има цркве 
као и многи диљем српских културних простора, мада је  за безбројне и 
сјећање затрто.

П а и црква светог П етра у Бијелом Пољу (гдје је  писано М ирослав- 
љ ево јеванђељ е, било је сједиште И сточно-херцеговачке М итрополије у 
доба патријарха Пајсија и Гаврила, а до преласка у Н икш ић и О строг 
столовао је  ту и чудотворац свети Василије) за мало је сачувана да не буде 
претворена у џамију.

П одјсетимо ли се да ниједан минарет није сазидан на темељ има 
католичких храмова, под изговором да их Турци нијесу сматрали чистим 
као „каурске” (с обзиром на то да су одступили од досљедности оним 
Христовим учењима која је Мухамед преузео), постаје нам јасно заш то су 
многе српске богомољ е биле одузете, а тек  колико их је  поруш ено или у 
сараје претворено.

С ве нас ово  о б ав езу је  на даљ е и дубљ е и н терди сц и п ли н арн о  
проучавање. А  гдје се на томе треба више ангаж овати као на главном 
огњишту васцијелог Српства, но у Раш ком појасу.13

Ове крајеве је Господ украсио горама с којих се небеса јасније виде и 
сјај И стока одбљескује. Д аровао их је  плодним ж упама, испреплитао 
воденим токовима, одредио за природне бедеме западне и других помрчина.

Није случајно Светитељ Сава, прије осам столећа, рекао: „Ми смо 
судбином предодређени на будемо И сток на Западу и Запад  на И стоку”.14

11 Научно-критичком историјском школом код нас бавили су се (сем њеног зачетника 
Илариона Руварца) посебно Јован Томић, а у новије вријеме (после Другог свјетског рата) поред 
осталих, Бранислав Ђурђев и Глигор Станојевић.
Романтичарска теорија, нажалост, и није историјска већ глорификаторско-циљна. Конци су јој, 
обично, у директној вези са служењем одређеном режиму. Раније, тј. у доба Књажевине Црне Г оре 
као самосталне српске државе њен истакнути представник био је Лазар Томановић, а за период 
после тзв. НОБ-а ни броја се не зна. Стога је данас, после толиког мистификаторскогталога, заиста 
тешко снаћи се.
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Овуда су од памтивијека вијугале караванске и друмске прометнице. 
То су, заједно са Косовом, животне прси истог народа. Распучи ли се 
раш ко-косовски појас, сноп Српства постаје стрниште. Ту су кључеви 
наш ег битисања. Овдје се укрш тају све наше артерије: од прекодринских 
земаљ а према Косову и вардарској долини, те Душановим и М арковим 
утврдама десно и лијево од ње.

Раш ко горје је потпорни стуб светосавља и главна копча Подунавља 
с Приморјем.

Ту су светилиш та из којих искри исконско надање, али и заклетва на 
аманет опомиње. Ту се опстаје или губи.

П реко  ових врлети се вјечно дозивају А вала и Ловћен, а економски и 
културно повезују Ш умадијско-поморавски рејони са Зетски м .1?

Није случајно овдје настала водећа српска д р ж ав а-Р а ш к а , нити су без 
посебних разлога освајачи увијек теж или да се домогну ових крајева и да их 
ш то дуже задрже.

К ако  ли је  само теш ко пала Турцима предаја раш ко-косовских прос-
тора.

Н ајдуже су их држали и грчевито су их бранили. З ато  је  и ослобођењ е 
овдје дош ло тек  прије 85 година, односно 1912. године.

И  Германи су узалудно маш тали да се ових пролаза домогну и продор 
према истоку и југу остваре.

Ради тога су и на М етаљ ци (коти висине 1 227 м етара) код двадесетак 
година утврђиване турске карауле (преузете 1912) пале (8. марта 1914) и 
прве српске ж ртве.16

У брзо после тога, сарајевска варница свијет запали и тридесетак 
милиона људи, ш иром планете, изгибе или унакази.

Н апокон и ти осионици протутњаш е. Сломи се германска армада. 
Сруши се А устро-У гарска тамница Словена.

Звјерства им многи забиљ ежиш е, а Ристо Ратковић у „Н евидбогу” 
књ иж евно овјековјечи.17

Таман се смирај осјети, а у новој краљ евини антагонизми почеше.
Они који против С рба у минулом рату јурнуш е поново се, уз скуте 

ш тићеника, против њих нађоше.

14 Из КарејскоГ шииика.

15 Од почетка Првог српског устанка преко Рашке области одвијале су се живе везе, чији 
је исконски циљ био свесрпско обједињавање.

16 Детаљније: Н. Ракочевић, Црна Гора у  Првом свјетском рату (фототипско издање), 
Подгорица 1997,21 и другдје.

17 Ближе упознавање с Ратковићевим стваралаштвом: 4 .  Лучић, Доајен апсурда -  Ристо 
Ратковић (живот и дјела), Филолошки факултет Београд, ЈУI Центар Бијело Поље 1996.
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Н аста ново страданије, појачано и међусрпским раздорима, које туђа 
идеологија завади и сакла. А  онда наступи брозомора.

И  тако , по некој несрећи, циклично једно за другим. П рође пар 
десетлећа, па се нови полом појави и календар крвавим годинама обељ ежи.

Сад за овим чвором живота, поред старих и нове але зијевају.
Од свесрпског појаса жели се створити нови -  зелени, тзв. фундамен- 

талистички.1
Српско Косово, изгледа, изнова трују губавци. Док се над њим већ 

небо гаврани од западних стрвинара, Раш ки појас србоспасења се мучких 
м аказа прибојава.19

Буде ли пресјечен „Надање је  наше закопано”,20 ш то би Њ егош  рекао.
У вијек је  тако  било кад се велики брат на И стоку није добро осјећао, 

па су му се западне хијене за здравље бринуле.
А  без њ ега? -  „М ало руках, малена и снага”.
И стина, Срби су од постањ а били „тврд орах”, али и прекоокеанска 

авет данас има одвише јаке зубе, а никакав обзир.
К ад не би било тако  сјетили би се да су овдје свеци земљ ом ходили, 

богом ољ е се градиле и ф рескам а красиле, хуманизам и ренесанса су 
цвјетали, књ иге рукописале, а српски цареви законе објављ ивали на 5 
вјекова прије него је  данашњи свјетски тутор -  А мерика, први устав, после 
Ш ејсова устанка (1787), једва некако сјанчила (па и то  у тајности, ноћу, без 
народне воље и записника).21

Н о, тамо, ипак, све функционише. Н ађен је  склад материјалних инте- 
реса, без духовности, а „сила Б ога не моли”, одувијек је познато. Бездуш је 
душе нема.

М огуће је  на ограниченом простору набројати, а камоли елаборирати 
огромно, свјетски значајно културно богатство раш ких предјела које је 
сачувано, а тек  колико  га је  нестало током  виш евјековних ропских 
помрчина.

Д овољ но би било поменути други српски Хиландар, М илеш ево код 
П ријепољ а, гдје је  миротворац, подвижник, светитељ и просветитељ  Растко 
-  Сава Н емањ ић почивао више од три и по вијека.

Приступали су му вјерници свих вјероисповијести. И ван -  Томко 
М рнавић, иако католик, написао је  на латинском језику књигу о његовом

18 Сувишно би било објашњавати данашњу улогу рашког свесрпског појаса и бојазан да се 
она претвори у „зелени”, тј. фундаменталистички.

19 Савремена збивања око Косова само су поновљени дио старе режије по модификованом 
сценарију. Додатна несрећа је што се овдје уплићу и САД.

20 Његош у Горском вијенцу.

21 Примјер је наведен као доказ да моћнима (попут САД) све одговара, док се многа 
легална и легитимна акта (као о уједињењу 1918) покушавају обеснажити.
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чудотворству. То је једна у низу посебно вриједних биограф ија овом свецу, 
иако није писана у стилу житија.22

М рнавић је, чак, описао и чудан спектар разних боја, које су се (у виду 
особитих небеских знамењ а и порука) извијале ка небу, с виш е мош тију док 
их је  спаљивао осиони Синан-паша. Али, и њега убрзо стиже заслужена 
казна. (К оњ  га ш чепа и баци у бару гдје се удавио.)

У  каснијим преводима или поновним издањима (која су припремали 
ватикански достојанственици) изостављ ена је именица „Србин”, или прид- 
јев „српско”. Н а пример, у оригиналу стоји: „И пак највећа је њ егова брига 
била око служења српској цркви”, или „Служећи, дакле, српској цркви тим 
својим врлинама...” итд.23 То потврђује прозелитске намјере, мада су му се 
клањ але све три конфесије, па чак и етнички Турци, дивећи се чудесима, 
како се наводи „С ветог човјека”.

Ц елебне мош ти Светитељ а почивале су у бугарском граду Трнову 2, 
а потом у М илеш еви 337 година.

М еђутим, иако су од врачарске буктиње (1594) до данас протекле 404 
године, Светац и сада чудесним моћима зрачи у душама свога (неким 
Бож ијим  одбиром надахнутог) народа, који непрестано пролази  кроз 
искушења. В јечно ствара, а вјечно му руше.

Н е идимо даље од П љ еваљ а. У  коју било епоху, од антике па наовамо 
да зађем о наћи ћемо овдје њене културне слојеве. И  није чудо.

Ову дивну котлину природа додатно дарова Брезницом и Ћ ехотином, 
па је, уз повољну климу, била привлачна за насељ авањ е од давнина. Н о, ш то 
год је привлачно и лијепо запне за око многима. С тога је  ово варош  (као и 
сав раш ки појас) имала бурну историју.24

Н ије ми у тем атском  оквиру да говорим о илирским племенима 
Тареутим а (нити која их природна непогода одавде исели), као  ни о Рим- 
љанима, чији су легионари овуда друмовали (и страх по провинцијама 
задавали). Остаци њиховог још  неименованог насеља археолош ки су већ 
истражени.

Д оласком  С рба све п р акти ч н о  п очињ е из п о четка . П о  нарави  
оригинални, себи својствени, на руш евинама прош лости изграђивали су 
своје удобно станиште, које је поступно добијало физиономију.

Т оком  средњег вијека развијало се као проточно сједиште.
Туда је  непрестано циркулисала караванска веза од српског, занатско- 

еснаф ског Дубровника и светосавске епископије из Стона, преко Травуније 
према изворју Требиш њице и даље кроз тада звану Брезницу ка П ријепољу

22 Мрнавићев примјер показује колико су и католици вјероосјећали надвремене моћи 
Светитеља Саве.

23 Ово потврђује да се планови Ватикана (у глобалу) од давнина не мијењају.

24 Детаљније: Чедомир М. Лучић, Црна Гора -  ГеоГрафско-историјске основе туризма, 
„Стручна књига”, Београд 1993.
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и осталим раш ким насељима, те преко К осова за Скопље и Солун, али и за 
Софију, Једрене и Цариград.

Д алеко би нас одвело набрајањ е које су се све успутне караванске 
линије прикљ учивале на ову, тада водећу, попречну српску трансф ерзалу.

Овуда су ишле не само занатлије, трговци и ратници већ и поклоници 
који су на свеш теном путу посјећивали многе српске богомољ е, ш то су се 
успутно (попут бисерја) бијељ еле у живописним локацијама.

Све и да није било миљ оказа, на том иначе дугом путу није било могуће 
залутати јер  су се звоници цркава свјетлуцали у видном пољу путника.

Непојмљиво је колико тих величанствених грађевина остаје изгуб- 
љ ено заувијек. Безброј топонима: „црквина”, „црквиш те” и сл. само су 
именски свједоци њиховог постојања, иако је  многима и толико заборав- 
љено. „Мунар дуби на крст раздробљ ени”, уздахну Раде Томов.25

П а иако су освајачи рушили, и оно ш то је до данас сачувано, само у 
П љ евљ има и ближој околини, неупоредиво је  веће него стародревност оба 
ам еричка континента.

У  ствари, тамо од старина и нема ничега сем развалина негдаш њег 
достига И нка, А стека и М аја, с пресјеченог степена развоја, ш то је  опет 
нечасна заслуга предака данашњих А мериканаца.26

Заиста, изгледа да зато ш то немају, А мериканци воде политику затира 
онога ш то други имају.

Н ије случајно Сергеј Јесењин за САД рекао: „Б ож е, само не тамо гдје 
је све од челика и бетона!”27

А  зар ико и у Европи има више особенијих споменика из раног и 
развијеног средњ овјековљ а него Срби? И  ко томе мож е прерачунати 
вриједност?

Да ли је, рецимо, могуће процијенити културно-историјску улогу, међу 
стијене складно уклопљ еног, манастира Свете тројице, подигнутог на 
домак града у другој половини 12. вијека?

Н е, то  нема цијене, као ни бројни експонати овог храма, гдје је ис- 
тодобно била и културно-умјетничка радионица.

Тамо су у 16. вијеку до саврш енства спретно рађени сребрни окови 
књига, крстови, кандила итд.

25 Његош у Горском вијенцу.

26 Американци су, уништаваући културу црвенокожаца, у ствари, пресјекли развој једне 
особене цивилизације, која би употпунила свјетску историју, а то, као и њихови геноцидни акти из 
Другог свјетског рата (па и каснији) нијесу довољно осуђени. Међутим, Америка се и данас 
поставља као свјетски тутор, чиме се потврђује народна мисао да „Сила Бога не моли”, али, 
показаће се (као и на примјерима прохујалих насилника, било појединачних или колективних) и да 
„Бог силу не воли”.

27 Сергеј Јесењин у писмима Из Чикага.
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У  ф илигранским  пословима те  врсте нарочито се истицао Јован 
З л атар  -  Хочанин.28

И ако  су из ризница нехајници и напасници односили многе драго- 
цјености, ипак су сачувани неки рукописи и вриједни предмети.

И зм еђу осталог (игром случаја), спасени су ћивот и ш тап С ветог Саве, 
за које је  везано много догађајних занимљивости.

Својеврсна драгоцјеност је и сребрна кутија -  дарохранилица са три 
торња.

М анастир Свете тројице одавна је привлачио истраж иваче с обзиром 
на то  да су се преко њега и послије пада под Турке одрж авале духовне везе 
и обављ ала се размјена црквених књига.29

У другој п оловини  15. ви јека  Б р езн и ц а  је  п р и п ад ал а  Х ерц ег- 
Стјепановој држави и отприлике у том времену добила је  ново име -  
Пљевљ а.

М еђутим, Турци су је  убрзо по освајању прозвали Таслиџа, ш то у 
преводу значи Каменица.

У видјевш и њ ен стр атеги јски  зн ач а ј, у још  н еср еђен о м  пороб- 
љ ивачком земану, 1576. године одредише је за сједиште херцеговачког 
санџаката.

Од тада почиње да се мијења изглед града, који добија оријентално 
обиљ ежје паланке.

З а  ту сврху се раније грађевине руше или прилагођавају новонасталим 
приликама.

Ц рквена здања прерађују се. У з тзв. Гази-Хусеин пашину џамију (у 
знак доминације Таслиџе као средишта свих 12 кадилука Х ерцеговине) зида 
се минарет 42 метра висине.

И ако су од тада па на овамо (уз преправљ ане цркве или самостално) 
ш иром раш ког поднебесја и другдје као печурке ницали нови, виткош ћу 
слични, овај пљеваљски био је и остао највиши од свих у српским земљама. 
У право, то  је  иза једренског други на Балкану.

Да ли се Хусеин-паша тиме доказивао Турцима и исламу или онима од 
којих је потицао, остаје да се нагађа.

А зи јатск о -о р и је н т ал н и  стил град њ е, ш ти ћ ен  принудом  м оћне 
отоманске империје, потискивао је  незаш тићени стил градње поробљ еног 
народа, који је традиционално био чувен као српско-византијски.

И  док се архитекти чуде висини, историчари без узбуђењ а закључују 
колико су ови простори били значајни за тада моћну царевину, која је 
азијатско наслеђе наметала Европи.

28 Вјероватно Фочанин (данас Србиње).

29 О средњовјековним храмовима Рашке области, поред осталих, писао је и познати 
црквени историчар Љубомир Дурковић-Јакшић.
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У  Пљ евљ има, на пропутовању кроз Раш ку и остале српске просторе, 
боравили су многи домаћи и страни путописци, остављајући занимљиве 
бељ еш ке.

Тако, о подизању караван-сараја у П љ евљ има бележ ио је  Француз 
Д иф рен-Кане, који је овуда прош ао 1573. године.

Описујући ово насеље Е влија Ч елеби ја  зап аж а да је  виш е пута 
страдало од пожара, а посебно наводи 1682. годину, кад је , по њему, био 
најразорнији пожар.

Н о, свакако, ниш та мањ ег обима није био ни онај из 1818. године, кад 
је  експлодирала барутана и изгорела стара чаршија.

М еђутим, и поред свакојаких несрећа, Пљ евљ а су (некад мање, некад 
више) давала допринос свесрпским духовним и објединитељским теж њ ама, 
настављајући достојанствени ход кроз историју.

Умљем природно обдарени људи (оплемењени добродушјем никад 
злобних Х ерцеговаца, тзв. Е ра) ма гдје у свијет отишли носе постојана 
обељ еж ја потомака средњ овјековног племства, садржана у непосредности, 
отмености и родољубљу.

Није случајно Јован Цвијић рекао за херцеговачко-старораш ки и 
брдско-црногорски склоп да ту живе махом Срби који су „најљепши сој на 
Балканском  полуострву”. 0

П рем а томе, имамо се чиме поносити и достојанствено постојани 
остати, јер: „Крст носити нама је  суђено”,31 рече ловћенски поета. То смо 
већ вјековима искусили.

Будућност ће, ипак, потврдити јесмо ли такви или се израђамо, што 
није необично у овом зловремењу, кад се и душа материјализује.

30 J. Цвијић, Балканско иолуосшрво (превод с француског Јован Ердељановић), Београд
1927.

■5 1
Његош у Горском вијенцу.
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Čedomir М. Lučić

ТНЕ REGION OF RAŠKA AS A COHESIVE ELEMENT CONNECTING 
SERBIAN LANDS AND THE POSITION OF PLJEVLJA IN IT

Summary

From the time when the Serbs permanently settled in the region of the present-day 
Raška (7th century), they have constantly been a cohesive element connecting Serbian 
lands. Among other things, such a role was determined by the region’s geostrategic 
position, since main caravan throughfares leading to different destinations passed 
through this area from time immemorial.

The first Serbian state of Rascia was formed here for this reason. Whenever it 
was sufficiently powerful, the Serbs were united. The weakening of their cohesive 
strength gave rise either to the creation of several small states, or their total demise.

Therefore, the aim of the conquerors has always been to take up Raška and the 
region of Kosovo and Metohija (and keep them under their rule as long as possible), in 
order to get hold of these vital Serbian veins, through which the organism of the Serbian 
people is sustained spiritually and geopolitically.

Apart from the Turks, this was done by the conquerors of a more recent date, the 
Germans.

The Ottomans chiefly kept the region of Raška within Herzegovina, which they 
divided into 12 kadiluks (counties).

Pljevlja (formerly Breznica) was the administrative centre of the sanjak of 
Herzegovina for a long time. This probably influenced the erection of a mosque with a 
minaret second in size in the Balkans.

Besides this, throughout this region (perhaps in greater extent than апу where else) 
oriental structures of Turkish type and Muslim faith replaced Serbian Orthodox sacral 
edifices and culture.

In spite of all attempts to eradicate medieval Serbian culture, an impressive 
number of monuments have been preserved, testifying to the present day to the noble 
achievements of the Serbian Renaissance, of greater importance because dating from 
older times. This is the reason for which the region of Raška and Kosmet ought to 
remain the main arteries and the heart of the Serbian state, if its existence is to be 
eternally preserved.
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