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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, 
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а пре свега сточарство јер село лежи у изразито 
сточарском крају, ауторка је дала податке и о оним 
архитектонским облицима који имају економску 
функцију. Самој кући посвећена је посебна па-
жња. дати су подаци о положају куће у простору, о 
просторној диспозицији и о унутрашњем уређењу. 
Кроз презентовану грађу о покућству назначен је 
и традиционални начин становања. У књизи су 
презентовани и подаци о „зградама“, односно о 
другим стамбеним и економским грађевинама. 

Полазећи од онога што је неминовно у Ста-
ром Влаху, а то је да је одећа пре свега заснова-
на на тканинама животињског порекла, Светлана 
Ћалдовић је представила традиционално одевање 
у Сирогојну осврћући се на појединачне елементе 
мушке и женске ношње. дечја ноња није размат-
рана. 

Највећи део књиге ауторка је посветила пре-
зентовању етнографске грађе везане за веровања 
и обичајну праксу из животног циклуса. дата је 
релативно обимна грађа за рођење, свадбу и смрт. 
У оквиру текста који говори о обичајима везаним 
за рођење дати су подаци и о крштењу и сахрањи-
вању мале деце (новорођенчади). Представљајући 
етнографску грађу везану за обичаје животног 
циклуса ауторка се држала проверених модела у 
српској етнологији. 

Посебну занимљивост ове етнографске мо-
нографије чини то што је ауторка пажњу посве-
тила сеоским гробљима, а нарочито надгробним 
споменицима. Успела је да кроз присуство разних 
типова надгробних споменика укаже на извесне 
етничке и демографске процесе. 

Након кратког осврта на Божић и Ускрс, 
ауторка се посветила савременом животу у Си-
рогојну. Размотрила је нове привредне трендове 
и могућности искоришћавања традиционалних 
вредности у економском и туристичком смислу. 
Пажња је посвећена и друштвеној трансформа-
цији у последњих неколико деценија, односно 
трансформацији веровања, обичаја, сродничких и 
међуљудских односа уопште, као и трансформа-
цији архитектуре. 

Књига Сирогојно, постанак и трајање на-
писана је, дакле, као класична етнографска моно-
графија села, што уједно представља њен основ-
ни квалитет. Ауторка се није упуштала ниукаква 
тумачења изложене етнографске грађе. Притом, 
изложена грађа, заснована на писаним изворима и 
теренским истраживањаима ауторке, добро је сис-
тематизована. Битно својство књиге јесте и то што 
ауторка није подлегла вештачкој глорификацији 
локалне средине, те самим тим није обезвредила 
презентовани материјал.

Милош Матић

Велибор Стојаковић, ИМОВИНА жЕНЕ У 
СИСТЕМУ ЗАдРУжНЕ СВОЈИНЕ

У издању Етнографског музеја у Београду 
2005. године објављен је чланак у виду брошуре 
на 45 страна. Садржај рада има претходне напо-
мене у којима се објашњава циљ задате теме која 
треба да одговори на три питања. Прво је: однос 
колективне и индивидуалне имовине у својини 
жене, друго; економски и социјални статус жене 
(с њеном имовином) у колективистичком систему 
породичне задруге и треће питање које се односи 
на суштински карактер својинских односа унутар 
породичне задруге, с обзиром на прокламовани 
колективистички принцип који је саобразан, како 
с установљеним традицијским ставовима с једне, 
тако и идеалнотипским обрасцима, с друге стране.

Одговори на ова питања се спроводе преко 
разматрања : Репродуктивних облика индивиду-
алне имовине жена у задружном својинском сис-
тему; даје се ближе одређење појма својине у од-
носу на основне социо-економске карактеристике 
породичне задруге, а појашњава се и колективна 
својина у задрузи као и њен формални карактер. 
Затим, аутор говори о социо-економском статусу 
жене (као носиоца индивидуалне имовине) у сис-
тему породичне заједнице, односно, задруге.

У завршним напоменама аутор каже: „Не-
опходно је, овде, вратити се терминолошком (и 
суштинском) разјашњењу у вези с карактером 
индивидуалне имовине жена у задрузи. Наиме, и 
даље се код низа аутора девојачка спрема и мираз 
подводе под исти именитељ (нпр. У. Везел, 1983, 
147–148). Оваква интерпретација се огледа у твр-
дњи да је, мираз пренос приватне својине, испла-
та унапред узетог наслеђа кћери, а ова тврдња, у 
ствари, умногоме садржи одређење суштине жен-
ске’ особине“.

„женска деца по народним појмовима, на-
слеђују оца само онда кад немају браће. Наслеђе 
које пада на женску децу зове се мираз, а девојке 
са миразом мирашчијке...

Невестина спрема има функцију «везив-
ног» елемента у процесу интерродовске размене. 
Учешће младожењиног рода у материјалном обез-
беђењу невестине спреме јесте вид супституције 
за откуп невесте“.

Каузалност везе између откупа и прћије (ми-
раза) у колективно својинском систему задруга – 
аутор полази у напомени од РАЗМЕНЕ као једног 
од основних елемената у структури људске кул-
туре неопходних за функционисање и постизање 
циља у чијој реализацији еквивалентно учествују 
две стране. Мушки потомци, саобразно патријар-
халном коду, имају обезбеђен материјални основ 
живота кроз колективни својински систем, док су 
женски потомци лишени ове гаранције, а аутар-
хични економски систем не може да им обезбе-


