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једном малом али вредном сегменту српске умет-
ности и културе.

Ранко Баришић
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У едицији Посебна издања, Етнографског 
музеја у Београду, појавила се књига Војислава-
Војкана Т. Бојовића под насловом Пљеваљско 
занатство, функционално богато илустрована 
у складу с проблематиком коју обрађује. На тај 
начин Војислав-Војкан Т. Бојовић дао је прилог 
упознавању проблематике која код нас ни до да-
нас није добро и довољно проучена. Због тога 
ова књига која је пред нама чини значајан при-
лог упознавању културно-историјског наслеђа, 
не само Пљеваља него и његовог ширег залеђа, и 
придружује се драгоценим расправама у часопи-
сима „Брезнички записи“ и „Гласнику Завичајног 
музеја у Пљевљима“ (св. 1 до 3, Пљевља 1999–
2003) у којима се тематски расправља о Пљевљи-
ма у прошлости, друштву и културном идентитету 
Пљеваљског краја и Пљевљима као привредном и 
културном средишту. Књига Војислава-Војкана Т. 
Бојовића својим садржајем јасно указује на развој 
Пљеваља и привредног и друштвеног живота у 
Пљеваљској средини почев од најранијег времена, 
од преисторије па до савременог доба.

Из уводног дела књиге Пљеваљско зана-
тство види се да насеље на којем се данас на-
лазе Пљевља, потиче још из римског периода. У 
Средњем веку називало се Брезница (Врхбрезни-
ца), од XV века помиње се под именом Пљевља, 
а у XVI веку добија и турски назив Таслиџа. Али, 
назив Брезница и у називу града и у називу ма-
настира Св. Тројица се губи заједно с именом Тас-
лиџа.

Пљевља се кроз све фазе свога постојања 
развијају као трговачко-путничка станица с кара-
ван сарајем на знаменитом дубровачком друму 
који је преко Никшића, Језера, Пљеваља, Прије-
поља и Новог Пазара столећима повезивао јадран-
ско залеђе на западу са Солунским и Црноморс-
ким басеном на истоку, што је постепено утицало 
на урбани, културни, привредни, етнички и поли-
тички развој града Пљеваља.

Пљевља су се, као што се види, развијала 
као отворена варош, без тврђаве, с одговарајућом 
варошком структуром. Извесно време у Пљевљи-
ма је било седиште херцеговачког паше, а у XIX 
веку Пљевља се помињу као главна варош између 
Лима и Таре у Херцеговини. Због тога није чудно 

што се првобитна мала путничко-трговачка ста-
ница на познатом трговачком дубровачком друму 
постепено развила и израсла у урбано насеље у 
којем је и занатство добило свој привредни и кул-
турни значај.

Пљевља су већ у XVII веку варош с неколи-
ко стотина кућа. Према записима Евлије Челебије 
у Пљевљима 1682. године има 700 даском, ћера-
мидом или плочама покривених кућа које су биле 
распоређене у десет махала (улица) од којих су 
пет биле муслиманске, а пет хришаћнске, српске, 
у којима је било 200 дућана, већном пушкарских 
и десет џамија. Ами Буе (ami Boué), француски 
путописац, пролазећи кроз Пљевљу на путу за Ца-
риград у преговарачку мисију, процењује станов-
ништво Пљеваља на три хиљаде душа, већином 
Срба муслиманске вере. Александар Гиљфердинг 
(Глифердинг Александар Феодорович), руски 
дипломата и стваралац, двадесетак година после 
Ами Буеа, око 1857. године, у Пљевљима налази 
око шест хиљада становника, од којих је око једна 
петина била православне вере. По статистици из 
1913. године Пљевља су имала 7.940 становника 
од којих су три четвртине били муслимани.

Од аустријске окупације (1879–1909), то се 
из књиге Војислава-Војкана Т. Бојовића јасно види, 
Пљевља напредују и уз оријентални добијају и из-
глед средњоевропске вароши. Али, с повлачењем 
окупатора тај процес лагано опада без обзира што 
се везе настављају с Пријепољем, Бијелим Пољем, 
затим с Чајничем и Сарајевом, преко Метаљке и 
преко Таре са Шавником и Никшићем. Ипак, тр-
гује се највише с Босном. Извози се вуна, коже, 
сточни производи, а за потребе Пљеваља увозе се 
колонијална и мануфактурна роба.

Занати су у Пљевљима представљали нај-
важнији део варошке економије и културе, а есна-
фи и рад у њима основу варошке друштвене ор-
ганизације у којој су чувани, по традицији и оби-
чајима, спољни и унутрашњи друштвени односи 
у варошком животу, све док их новије законске 
одредбе нису потиснуле.

Занатство у Пљевљима, то се из књиге која 
је пред читаоцем јасно види, има дугу традицију и 
континуирано тече, бар од средњега века наовамо, 
по традицији која ес преносила с колена на колено. 
На то је утицао географски положај, будући да се 
Пљевља помињу као једина варош између Таре и 
Лима (у којој се занатство преносило из нараштаја 
у нараштај). То потврђују и презимена која су на-
стала на основу назива појединих заната. Помињу 
се, међу осталим, Златаревић, Кујунџић, Коваче-
вић, Лончар, Терзић и друга која су се очувала и 
до наших дана.

Војислав-Војкан Т. Бојовић је у овој књи-
зи пажњу усредсредио на проучавање заната у 
Пљевљима од краја XIX века наовамо, с посеб-
ним нагласком на време између Првог и другог 
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светског рата. Највише је података о догађајима и 
занатлијама из тог периода. Приказане су и мно-
ге активности из друштвеног и културног живота 
тога доба. Истакнута је, на пример, улога Певачког 
друштва, затим Соколског друштва и Културно-
уметничког друштва „Волођа“. Приказана је улога 
школства чију је окосницу чинила гимназија која 
је 1901. године, још под турском влашћу на про-
сторима Старе Рашке, Косова и Метохије, најпре 
основана у Пљевљима, а чији је организатор био 
Танасије Пејатовић, запажени Цвијићев ученик и 
сарадник. Војислав-Војкан Т. Бојовић приказује и 
улоге других знаменитих Пљевљака међу којима 
је и српски патријарх Варнава.

Војислав-Војкан Т. Бојовић је с изузетним 
познавањем указао на носиоце занатства током 
XIX и XX века и описао њихово прилагођавање 
новом времену. Прикупљени су подаци о бравари-
ма и лимарима, ковачима и прецизним механича-
рима, обућарима, фотографима, берберима (брија-
чима и фризерима), грађевинарима, столарима, 
месарима, кројачима, пекарима, посластичарима, 
воденичарима. Из описа њихових делатности сти-
че се јасна слика о улози занатства у привредном 
развоју и доприносу друштвеном животу, култур-
ном и просветном развоју и стварању надалеко 
чувене Пљеваљске чаршије.

Процес трансформације занатства пратиле 
су разне тешкоће. држава и јавни живот захтевали 
су и наметнули друкчије потребе које су се разли-
ковале од дотадашњих. Зидање надлештава, црка-
ва, касарни, радионица, школа, грађење путева и 
мостова, унифромисање војника и чиновника нису 
могле обављати дотадашње занатлије, већ нове 
које су се за то посебно припремале. Неке од њих 
су долазиле и са стране. Зидари, потискују дунђе-
ре, шлосери коваче, шнајдери терзије, шустери па-
пуџије, пекари екмеџије. Због тога старим занати-
ма није остало ништа друго него да полако вену и 
ишчезавају. Због тоа се у Пљевљима, која су била 
на границу и удару европске културе код занатлија 
јављају и одређени протести. Кризу је појачало и 
то што је са стране доношена фабричка роба, као 
и лоши односи који су наступили између заната у 
којима су се мајстори из једног мешали у послове 
другог заната. Уследила је и несолидна конкурен-
ција. Било је и злоупотреба, а често и незнања од 
стране власти. Многобројне жалбе и молбе мајс-
тора да се стање у занатству поправи само су из-
раз једне јасне и горке истине. Али, у том процесу 
јавља се нови човек-стваралац за којег се раније 
по касабама није знало, јер изградња нових кућа, 
мостова, путева, купатила, захтевала је и нове ма-
теријале и нове мајсторе разних профила.

Илустрације које су објављене у I књи-
зи приказују носиоце појединих заната, њихо-
ве производе, њихов радни простор, илуструју 
поједине занатске делатности, стицање стручне 

спреме, стручно усавршавање мајстора и њиховог 
подмлатка, добијање квалификација и низ других 
појава које су пратиле живот занатлија и збивања 
у граду.

Књига Пљеваљско занатство Војислава-
Војкана Т. Бојовића, сведочи не само о развоју 
занатства у Пљевљима него и о времену које има 
своје разложне поуке и зналачке поруке. Књига је 
јасно писан документ који сведочи не само о вре-
мену које још увек траје него је и приказ човековог 
живота у разним приликама чији нам међуљудс-
ки односи данас много недостају. Уз то, књига је 
пример како треба проучавати занатлије и њихову 
улогу у целокупном народном животу. Због тога 
смо захвални и аутору Војиславу-Војкану Т. Бојо-
вићу и Етнографском музеју који је с разлогом 
помогао да књига постане доступна и научној и 
широј јавности.

Петар Влаховић

Светлана Ћалдовић, СИРОГОЈНО, ПОСТАНАК 
И ТРАЈАЊЕ  

sirogojno Co, Ужице 2004, IsBn 86–902933–2-9

Село Сирогојно се у научној и стручној 
јавности, па и у јавности уопште, често налази у 
сенци музејског комплекса Музеј народног гра-
дитељства „Старо Село“ Сирогојно. Управо због 
тога књига етнолошкиње из Сирогојна Светлане 
Ћалдовић Сирогојно, постанак и трајање, пос-
већена самом селу Сирогојно, чини нам се инте-
ресантном. Књига је подељена у неколико целина: 
Увод, Организација села, Привреда (сточарство, 
продукти сточарства у исхрани становништва, па-
шњаци и ливаде, земљорадња, пчеларство, зана-
ти), Кућа и окућница, Ношња, Обичаји везани за 
рођење, свадбу и смрт, Сеоска гробља и надгробни 
споменици, Главни годишњи обичаји: Божић и Ус-
крс, Економско културни развој Сирогојна: зачеци 
индустрије, домаћа радиност и културни развој. 
На крају књиге дат је резиме на енглеском језику и 
попис коришћене литературе.

У уводном делу књиге ауторка се посветила 
целој области Старог Влаха. Сажето и јасно даје 
просторно одређење, пише о етногенетским про-
цесима, разним поменима области и села кроз ис-
торију, а одређену пажњу је посветила и етимоло-
гији назива села Сирогојно. Кад је реч о организа-
цији села, ауторка презентује његову демографску 
слику и фамилије које га чине, као и просторну 
организацију села. 

Иако у поглављу невеликог обима, Светлана 
Ћалдовић је представила све битне одлике локал-
них привредних активности, узимајући у обзир 
чак и учешће производа сточарства у исхрани 
сеоског становништва. Разматрајући привреду, 


