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Др Ново Вујошевић, СЕЛО У ПРОШЛОСТИ 
И САДАШЊОСТИ – ЗАПИСИ О СЕЛУ И 

СЕљАШТвУ, Подгорица 2007, стр. 438

Професор др Ново вујошевић је својој вео-
ма богатој библиографији недавно придружио још 
једно дело које у нашим савременим условима 
има шири научни и друштвени значај. Крећући се 
неуморно преко четири деценије с бележницом у 
руци од села до села, професор др Ново вујоше-
вић је методом „непосредно виђеног и доживље-
ног“, попут вука Караџића, Јована Цвијића, Павла 
Ровинског, Андрије Јовићевића и других, у народу 
сабрао драгоцен научни материјал који је анали-
тички обрадио и крајем 2007. године обелоданио 
под насловом „Село у прошлости и садашњости 
– записи о селу и сељаштву“ (стр. 438). На овај 
начин, професор Ново вујошевић је зналачки 
ушао као искусан научник у најсавременију про-
блематику која од шездесетих година XX века на 
овамо тишти не само Црну Гору него и цело чо-
вечанство.

Разматрања о којима је реч у овој књизи 
(„Село у прошлости и садашњости“) произашла 
су из три велика научна пројекта којима су руково-
дили проф. Радомир Лукић (Промене у патријар-
халном животу становиштва Старе Црне Горе од 
средине XIX до средине XX века), проф. Цветко 
Костић (Сељаци – индустријски радници) и проф. 
Џоел халперн из Сједињених Америчких Држава 
(Балканско село). У свим овим пројектима профе-

сор Ново вујошевић је веома активно суделовао у 
њиховој обради и, као што се види, дао им је веома 
запажен допринос.

Предмет проучавања професора Нова вујо-
шевића овом приликом је био село и његова транс-
формација у Црној Гори, а делимично, илустра-
ције ради, и у Србији (околина Чачка) и у хрватс-
кој (околина Дувна). Методологија проучавања је 
углавном била иста. Приказан је народни живот у 
традиционалном окружењу и промене до којих је 
дошло у садашњим условима. Уосталом, неколико 
примера издвојених из богатог садржаја вујоше-
вићеве књиге најбоље ће илустровати промене до 
којих је дошло у садашњости у народном животу 
у црногорском селу.

Садашња демографска структура Црне 
Горе, коју професор Ново вујошевић саопштава, 
је веома илустративан показатељ. Жабљак је, на 
пример, 1948. године имао само 83 а 2003. године 
достигао цифру од 1.937 становника у граду, што 
на штету села у његовом залеђу представља по-
већање за 23 пута. Слична ситуација се догађала и 
у другим градским насељима. У Будви, на пример, 
индекс повећања броја становника у периоду од 
1961. до 2003. године износи 716, у Бару 449, а у 
Подгорици 434. Раслојавање села најбоље илуст-
рује стање у општини Подгорица у којој је 1948. 
године живело 48.417 становника. Од тога 36.299 
или 74,9% било је у сеоским насељима а 12.118 
или 25% у граду. Међутим, 2003. године град Под-
горица је, према проучавањима Нова вујошевића, 
имао 140.262 становника или 82,9% у граду а у 
сеоским насељима која припадају општини Под-
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горица само 28.870 или 17,1% становника. Између 
пописа 1991. и 2003. године у Црној Гори број ста-
новника је у 906 села смањен за 74,4%. У 453 села 
која припадају Колашину, Шавнику, Жабљаку, 
Пљевљима, Плужинама, Мојковцу, Бијелом Пољу, 
Беранама и Андријевици, број становника је знат-
но смањен без обзира на то што тамо има услова 
за развој земљорадње и сточарства.

Старење села, односно висок проценат ста-
рих особа а недостатак младих у селу, је један 
од проблема на који је Ново вујошевић скренуо 
пажњу. На пример, једино у 36 насеља или 3% у 
Црној Гори је просечна старост испод 30 година. 
Иначе у свим другим број старих особа је знатно 
већи. Једино је у Црној Гори у Рожајској општини, 
у 68% села, просечна старост испод 30 година. У 
685 села Црне Горе старост становништва је изнад 
40 година, а у 270 села је просечна старост изнад 
50 година живота. Ово су само неки показатељи о 
којима би друштвена заједница што пре озбиљно 
морала повести више рачуна, јер у таквим среди-
нама нема нити ко да рађа нити ко да ради.

Ново вујошевић је скренуо пажњу и студи-
озно обрадио нека значајна питања у поглављу 
„О заборављеним темема сеоског живота“ (стр. 
25–58) о чијим се вредностима у савременим ус-
ловима готово ништа не говори. Међу њима су: 
побратимство, гостопримство, моба, супон, 
сњегари, пазарска дрва и нека друга. Захваљујући 
вујошевићевим описима читалац у овој књизи 
упознаје једно не тако давно време које је било 
пуно садржајних моралних поука и сазнања а 
којих данас, нажалост, нема нити се о њима гово-
ри. Поред тога вујошевић је сагледао и обрадио 
катун као друштвену заједницу која је у савреме-
ним условима готово сасвим изобичајена. Овоме 
је посвећено и посебно поглавље које је у њего-
вој књизи насловљено „Записи са планине“ (стр. 
213–230), у којем је представљен живот који је 
некада био понос црногорског брђанина, основа 
његових привредних кретања и развоја културно-
историјске свести у црногорском друштву. Овим 
поглављем, „Записи са планине“ Ново вујошевић 
је скренуо пажњу на значај катуна у народном жи-
воту, о чему је иначе и раније расправљао у посеб-
ној студију под насловом „Пастири, вукови и пси“, 
коју је иначе објавила издавачка кућа „Унирекс“ 
1997. године у Подгорици. У поглављу „Записи 
са планине“ Ново вујошевић је са доста жаљења 
анализирао улогу и значај пастирске културе у 
развоју друштва због тога што јој никада нисмо 
посветили довољно пажње, ни приближно оноли-
ко колико она то заслужује.

У поглављу „О кући“ (стр. 61–82) Ново 
вујошевић је у овој књизи проучио типове људ-
ских станишта и подсетио на некадашњу улогу 
куће у привредном и друштвеном животу (кућа 
као симбол рада и нерада, кућа пуна деце и без 

деце, угаса, прослављање крсне славе, на пример). 
Овоме се придружују вујошевићева проучавања 
описана у поглављима „Записи из Горње Буко-
вице“ (стр. 85–110) под Дурмитором и „Записи о 
селима старе Црне Горе“ (стр. 183–209) којима се 
из ове књиге придружује и поглавље „Записи из 
Годиња“ (119–127) насеља које би, по мом скром-
ном утиску, с мало труда, могло бити атракција 
на обали Скадарског језера као, на пример, Свети 
Стефан на јадранској обали.

више од једне трећине књиге (преко 160 
страна) Ново вујошевић је посветио најактуелнијој 
руралној проблематици и добрим делом изложио 
је ту проблематику и у посебним поглављима као 
што су: „Село и иновације“ (стр. 233–389), „Село 
у граду – Радничке бараке“ (стр. 337–354), и „Село 
које нестаје“ (стр. 357–389). Овим питањима о 
којима вујошевић разложно и документовано го-
вори, по мом мишљењу се, у савременим услови-
ма не поклања никаква пажња. Из вујошевићевих 
описа се јасно види ток раслојавања традицио-
налног села, уништавање коза, меринизација 
оваца, избацивање отворених огњишта, однос 
чланова према иновацијама, школовање и пре-
лазак омладине у приградске и градске центре, 
иновације у саобраћају (аутобус, трактор, кола), 
занос који је улаган у изградњу земље (радне 
акције), иновације у културном животу (приредбе, 
игранке, појава телевизије, магнетофон, мобилни 
телефон), иновирање преко враћања вери и цркви 
и друго. вујошевић је успео да забележи неке раз-
говоре до којих је спонтано долазило у аутобусу у 
време одлазака или повратака сељака у село, који 
су пратили политичка збивања и промене у друшт-
ву (пад Ранковића, Месићева изјава о растурању 
Југославије, „покретном парламенту“, одласку на 
пазар и повратку с пазара, на пример). Одсликан 
је живот, на веома документован начин, онако како 
се он одвијао и одвија у разним приликама. У томе 
је до изражаја дошло јавно мњење средине која је 
проучавана. Због тога ова књига представља доку-
менат који приказује прелазак из традиционалног 
начина живота у црногорском селу у савременије 
токове живота.

Основни садржај ове вујошевићеве књиге 
је човек, његова друштвена улога (породица, дом, 
братство, племе), његова материјална култура и 
његово духовно стваралаштво. Од 1959. до 2002. 
године, професор Ново вујошевић је будним ис-
траживачким оком пратио живот у Црној Гори 
успео да забележи податке који представљају до-
кумент о развоју црногорског друштва у протекло 
пола века. У сваком овом запису исказује се развој 
и показује чињеницама из народног живота иден-
титет црногорског друштва у прошлом и нашем 
времену. На овај начин, како би се то народним 
језиком рекло, одужио се и роду и дому. Дао је 
науци драгоцен прилог а савременим и будућим 
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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.

Петар Влаховић

Миливоје Д. Милосављевић: КОРИћАНИ. Село у 
Шумадији, Центар за научна истраживања САНУ 

и Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац 2007, 
стр. 170

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 


