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нараштајима сачувао слику о раслојавању села у 
Црној Гори и последицама до којих је у том про-
цесу дошло. Све то изложио је јасним и сваком ра-
зумљивим језиком. Захваљујући таквом самопре-
горном подухвату, професор др Ново вујошевић 
се придружио Павлу Ровинском, Јовану Ердеља-
новићу, Андрији Јовићевићу и уписао се у листу 
врхунских познавалаца народног начина живота у 
Црној Гори.
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Књига Корићани аутора Миливоја Милосав-
ље вића, представља етнолошку студију о истоиме-
ном селу близу Крагујевца. Аутор, у духу познате 
серије Српског етнографског зборника – Насеља и 
порекло становништва, се превасходно бави про-
учавањем историјата насељавања и материјалне 
културе поменутог села. Ова, обимом невелика сту-
дија (око 170 страна), плод је дугогодишњег рада на 
истраживању порекла породица овог шумадијског 
села, начина њиховог привређивања, становања и 
одевања. Она указује на путеве миграционих кре-
тања у Србији, показујући сву сложеност питања 
гранања или изумирања појединих родова. Дело је 
користан прилог етнолошкој науци и изванредан 
„споменик“ свим бившим и садашњим становни-
цима села Корићана. 

Грађа у овој књизи подељена је у осам по-
главља.

У првом поглављу, на 5-6 страна дати су 
основни подаци о геоморфолошким и педолош-
ким особинама, о клими, биљном и животињском 
свету корићанског атара. И овде су изнете неке 
занимљивости, које многим данашњим житељима 
Корићана нису познате. На пример, да су Корића-
ни у прошлости имали заједничку густу храстову 
шуму у Пиреву и Коси, у коју су они изгонили 
свиње у жир, а појединци су имали и своје оборе. 
Пошто је шума сечена без мере и контроле, Пире-
во је претворено у сеоску утрину, површине око 59 
хектара, на коју су сељани изгонили овце и другу 
стоку на испашу све до 1904. године. Тада је земља 
у Пиреву подељена сеоским домаћинствима, која 
су је узорала, па је постало главна житница села.

Говорећи о клими, Милосављевић наводи 
податак да је августа 1963. године у Крагујевцу 
(што значи и у Корићанима) измерена до тада нај-
виша температура од плус 39 степени, а да је, исте 
године, јануара месеца забележена и најнижа тем-
пература од минус 27,6 степени Целзијуса.

У поглављу о самом насељу, Милосављевић 
износи податак да је село Корићани основано 
око 1770. године, на месту које се данас назива 
Стари Корићани и да су га основали Тешовићи, 
досељеници из Корита у Црној Гори. Ускоро су 
за њима дошли влајовићи и предак данашњих 
Јаковљевића. То су најстарији родови у селу, од 
којих има највише домова и потомака. Од Тешовића 
воде порекло Петровићи, а они су у блиском крв-
ном сродству с Алексијевићима и Дивнићима.

Има мишљења да је назив села изведен пре-
ма турским Ромима-коритарима, који су живели 
на простору Старих Корићана и израђивали и про-
давали корита. Постоји и предање да село носи 
назив од корита које се у турско време налазило 
поред бунара у Старим Корићанима из којег су 
путници појили своје коње.

Стари Корићани првобитно су имали седам-
осам домова, разбацаних на великом простору. 
Село је припадало старовлашком типу насеља, у 
којем су куће удаљене једна од друге десетак ми-
нута хода.

Касније, због деоба породица и досељавања 
стално се повећавао број кућа и село је изгубило 
карактер старовлашког насеља и прешло у тип 
шумадијског насеља где су куће ближе једна дру-
гој али није било збијеног типа.

На простору на којем је основано село Ко-
рићани постојала су људска станишта још у пра-
историји и континуирано све до досељавања Сло-
вена у 7. веку наше ере.

Поглавље Становништво, најобимнији је 
део ове књиге. Овим питањем се Милосављевић 
највише и бавио. Он утврђује да становништво 
Корићана чине два слоја: први су досељеници 
или старинци, а новији слој су дошљаци. Новије 
досељавање је постало интензивно после 1961. 
године. Старинци потичу из Црне Горе, Косова и 
Метохије, Ибарског Колашина и Сјенице.

Миливоје Милосављевић врло пажљиво 
прати све стариначке родове, начин како су се 
гранали и како су њихови потомци мењали прези-
мена. Тако род влајовићи, досељеници из Ста рог 
влаха, касније имају презимена ђоковић, Ман дић 
(Симовић, Стевановић) и Миленковић. Данас пре-
зиме влајовић нико из Корићана не носи. Најста-
рији предак данашњих ђоковића презивао се Ра-
досављевић. Од Мандића воде порекло данашњи 
Симовићи и Стевановићи.

Само огромним трудом, који је Милосавље-
вић уложио у трагање за коренима сваког презиме-
на из Корићана, могло се размрсити гранање по-
родица и мењање њихових презимена. Ево једног 
примера: Родоначелник породице Петровић био 
је Петар Тешовић. Његов син Алексије носио је 
његово презиме, али Алексијеви синови носили су 
презимена Алексијевић и Дивнић. Алексијев син 
Данило венчао се 1856. године под презименом 
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Тешовић, а када је умро 1869, уведен је у књигу 
умрлих под презименом Алексијевић-Тешовић. 
Његов брат Јо ван венчао се под презименом Тешо-
вић, али када је остао удовац, поново се оженио, 
али се сада венчао под презименом Петровић.

Милосављевићева проучавања показују да 
презиме код Срба све до 19. века није било ста-
билно, и зато, прављење родословних таблица 
само према презимену је крајње несигуран облик 
проучавања порекла неке породице.

Неке податке о именима, мењању презимена 
и надимцима Милосављевић износи у поглављу 
Друштвени живот. У овом поглављу он се осврће 
и на структуру и уређење породичних задруга. 
Према попису имовине и домаћинстава из 1863. 
године у Корићанима је било 39 домаћинстава, од 
којих је највеће била породична задруга Игњата 
Крсмановића, у којој је живело 17 чланова. Иначе, 
старе породичне задруге у неким местима могле 
су бројати неколико десетина чланова.

У поглављу Становање, Милосављевић 
се бави типовима кућа и осталих зграда, које су 
постојале у Корићанима. Посебно говори о тал-
пари, бурдељу, земуници, колиби или кровињари, 
кући брвнари, полубрвнари-получатмари, чатма-
ри, кући од бондрука, као и кућама новијег типа. 
Такође помиње и друге помоћне зграде (млекар, 
амбар или магаза, качара, салаш, кош, пушница), 
као и трпезу или софру, која се назива још и соб-
рашица (једноделне зграде које су изградила нека 
домаћинства на пољани код грошничке цркве).

У поглављу Саобраћај говори се о путеви-
ма, мостовима, и превозним средствима за прено-
шење терета (дрвена кола, чезе, кочије итд.).

Милосављевић је у кратким цртама при-
казао и традиционални начин привређивања у 
Корићанима: помоћна средства и начин орања, 
се јања и жетве. Осврнуо се и на опис воденица. 
Становници Корићана су млели кукуруз и пшени-
цу највише у воденицама на Грошничкој реци, и 
то: Дивостинској, Петровој, Проковића, Ратинској 
и Швабиној, а понекад и у воденици „Шмикуљи“ 
на Драчкој реци у Пиреву. У Корићанима је подиг-
нут парни млин један од најстаријих у Србији, око 
1880. године.

У оквиру привређивања дат је осврт и на 
сточарство (начин узгајања и врсте стоке) у Ко-
рићанима. Највише су узгајане овце, затим свиње, 
говеда и коњи. До шездесетих година 20. века у 
селу нико није држао козе.

Милосављевић даје податке и о воћарству и 
виноградарству. Од воћа највише је гајена шљи-
ва (пожегача, маџарка, шљива ранка, бела шљива, 
црношљива), потом јабука и крушка. Године 1888. 
у Мађарску је из Драгобраћа и Кнића као и уз Ко-
рићана, у које су довожене шљиве за прављење 
пекмеза извезено око 250.000 килограма пекмеза, 
пакованог у дрвену бурад. 

Када се прочита које су све крушке узгајане 
у Корићанима (арапка, видовача, водењача, калу-
ђерка, караманка, лубеничарка, осимача, петрова-
ча, такуша), има се утисак да данашње генерације 
не познају ни половину ових сорти.

Милосављевић се осврће и на нека допунска 
занимања у Корићанима, као што су пчеларство, 
лов, гајење свилене бубе, домаћа радиност, неки 
занати.

Последње поглавље ове књиге јесте Ношња, 
у којем се посебно говори о мушкој и женској но-
шњи.

На крају књиге налази се попис литературе и 
разних извора који су послужили Милосављевићу 
за писање ове монографије.

Књига Корићани Миливоја Д. Милосав-
љевића улази у ред стручно урађених монографија 
о српским селима, рађених на основу писаних и 
усмених извора и према моделу који је установљен 
за Српски етнографски зборник, серија Насеља и 
порекло становништва, који је основан у САНУ 
још 1894. године, а и данас постоји. Обично су 
монографије о селима излазиле у серији Живот 
и обичаји народни. Такве су, нпр. монографије 
Оролик. Историја, живот и обичаји једног срем-
ског села Глише Бабовића, или Јарменовци, 
постанак шумадијског села, Сребрице Кнежевић 
и Милке Јовановић.

Данас постоји и серија књига „хронике 
села“, која се сваке године увећава, и коју је ос-
новао академик Радомир Лукић. Ову серију под-
ржава КПЗ, али средства за објављивање књига 
проналази сваки аутор како зна и уме. Пошто ау-
тори немају одговарајућу стручну помоћ, квалитет 
ових књига доста варира – од врло садржајних и 
корисних публикација, до некритичких и субјек-
тивно обојених монографија.

Центар за научна истраживања САНУ и 
Универзитета у Крагујевцу и даље ће подржавати 
и објављивати проучавања српске баштине из Шу-
мадије и суседних области. Узевши у обзир раније 
објављене две књиге Милета Недељковића, затим 
књиге приповедака и предања из Левча Снежане 
Марковић, од које почиње посебно заснована и 
ликовно препознатљива серија, до сада имамо 4 
стручно урађене и публиковане књиге о станов-
ништву Шумадије и суседних области у издању 
овог Центра.
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Књига аутора Матије М. вуксановића и вла-
димира А. Лукшића, Свадбени обичаји у Спичу, 


