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Култура друштвених односа и друштвене организације у развијеним 
друштвима, иако су она традицијска, представља веома широк комплекс 
засебних тема. Стога се у овом раду усредсређујем на кључне друштвене 
односе и организације, као што су сроднички односи, породица, органи-
зација села, суседство и сл. Намера рада је да пружи довољно етнограф-
ских података о култури друштвене организације како би биле уочене 
базичне структурне релације код руралног становништва Таре. Као оквир 
за системско утемељење овог рада узета је структура традицијског сељач-
ког друштва, уважавајући процесе трансформације током друге половине 
ХХ столећа, али је притом укључена и културна унификација својствена 
модерном друштву, с покушајем да се разуме специфична интеграција 
сељаштва у шире модерно друштво Србије. Етнографски подаци у раду 
произашли су из циљаних етнографских истраживања, превасходно спро-
ведених у селима која обухвата Национални парк Тара, али, из компара-
тивних разлога, и у околним селима. Један број података преузет је из 
литературе.

Кључне речи: друштвена организација, социјална интеракција, поро-
дица, сродство, суседство, село, трансформација.

Етнографско истраживање културе друштвених односа у руралним сре-
динама, као, уосталом, и других тема, онда када те средине проживљавају 
изразито неповољне друштвено-економске притиске, пред истраживача 
поставља један релативно незахвалан задатак. Општа слика села на Тари 
код истраживача оставља унеколико амбивалентан утисак. Наиме, с једне 
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стране, и даље опстаје готово идилична слика пасторалних планинских пре-
дела и хармоније човека и природе, а с друге стране, свака интеракција с 
локалним становништвом изазива снажан утисак опште напуштености, ис-
пражњености од живота, одсуство виталности. Такав утисак пред истражи-
вача заправо намеће незахвално питање – шта се уистину истражује?

Руралне области у Србији (као дела ондашње Југославије) током друге 
половине ХХ столећа доживеле су значајне економске, инфраструктурне, 
демографске, друштвене и културне промене. То свакако важи и за област 
Таре, можда и више за такве планинске области, због тога што су ту ос-
куднији природни услови уједно и захтевнији за егзистенцију, тј. локалном 
становништву је неопходно да уложи већи напор зарад обезбеђивања ос-
новних животних услова. Нешто тежи услови живота увек су мотивација за 
промену, која се у контексту социјалистичке индустријализације државе и 
друштва најчешће сводила на одлазак на рад у индустрији. Нагли развој ин-
дустрије довео је до отварања великог броја радних места у градовима, где 
је индустрија била ситуирана, и сељаштво је, а то важи и за становништво 
Таре, то видело као спас од мукотрпног пољопривредног рада, као одлазак 
у „бели свет”, који стоји наспрам сопственог „црног света” (Halpern 1973: 
13).1 Друштво и државна идеологија друге половине ХХ столећа нису ства-
рали услове да се сељаштво претвара у индустријског произвођача хране, 
већ су повлачени многи административни и законски потези2 како би развој 
сељаштва био спутан и како би што већи број сељака у што краћем року 
био претворен у индустријске раднике (Митровић 1998: 204–222). Живот у 
граду и рад у фабрици су кроз образовни систем и популарну културу наме-
тани као парадигма идеалног начина живота. Спутан на селу, сељак је веома 
радо прелазио у индустрију и у град, где је требало да нађе социјализмом 
обећано благостање. Извесност зараде у индустрији сељаку је била веома 
привлачна.

Специфичност сеоског становништва Таре јесте то да су многи радили 
на извлачењу дрвне грађе за разна предузећа (углавном локална), а да су 
притом наставили и с обрађивањем земље и сточарењем. Али новац зарађен 
у шумској индустрији већином није усмераван у развој сопствене пољопри-
вредне делатности, већ је углавном улаган у удобност живота (нове куће) и 
ситуирање у оближњим градовима – Бајиној Башти и Ужицу. Но, чак иако 

1 Халперн износи и податак да је урбана популација у Србији порасла за преко 80% у 
периоду од 1953. до 1971. године (Halpern 1973: 13).

2 Административне мере које су највише спутавале развој српског сељаштва су увођење 
аграрног максимума од 10 ha обрадиве земље, установљавање разних форми сељачких за-
друга (кооператива) и приморавање сељака да улазе у те задруге, приморавање на сарадњу 
са пољопривредним комбинатима чији је власник била држава, ограничавање тржишта на 
зелене пијаце у градовима и формирање услова у којима се јавља феномен „маказа цена” 
итд. Проблем државних мера и њихове негативне последице на српско сељаштво добро је 
сумирао Милован Митровић (Митровић 1998).
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су поједина домаћинства зарађени новац улагала у себе, њихови потомци су 
потом масовно напуштали село.

Када промислимо о овоме што је речено, слика у мањој или већој мери 
напуштених села Таре постаје снажнија. Притом, преостало сеоско станов-
ништво по правилу је високог степена старости, тј. веома је мало младих 
или средовечних људи у селима. Управо због тога се и питамо о смислу 
етнографског истраживања. Напуштање села можемо најпре да сагледа-
мо из позитивног угла. Наиме, свеукупно неулагање у села Таре, нарочито 
од седамдесетих година ХХ столећа наовамо, уједно значи и непостојање 
великих промена и обећава својеврсну петрификацију културе, што је из 
угла очувања културног наслеђа добро. Одсуство становништва значи изос-
тајање продора модерности из урбаног друштва, која доводи до трансфор-
мације традицијских структура и модела понашања. Подразумевамо да 
то одсуство није апсолутно, односно извесна модернизација се наставља 
– увођење модерних комуникација, модерних агротехничких мера, модерне 
инфраструктуре и сл. – али не само што је спорија и мањег обима, већ је 
често управо у служби традицијских културних елемената и структура, као 
да их на неки начин подражава и одржава.3 Културна модернизација може 
чак и да буде у служби превазилажења недостатака и структурних дисонан-
ци традицијске културе. С друге стране, међутим, нестајање становништва 
значи и нестајање носилаца културе, превасходно мислећи на традицијску 
културу и све њене позитивне вредности. Масован рурални егзодус, који је 
захватио села од седамдесетих година ХХ столећа наовамо, није само пуко 
измештање становништва и смањивање сеоске популације, већ нестајање 
читавих генерација људи. Самим тим кроз изразите демографске промене 
долази до промене друштвене структуре у руралним селима и до јаких кул-
турних промена. Нове генерације више се не социјализују и не културали-
зују у сеоској средини и на њеним вредностима и самим тим се суштински 
губе многи традицијски културни елементи који су опстајали у сељаштву, 
чија је једна од кључних одлика резервисаност према иновацијама и проме-
нама самима по себи (Mendras 1986: 229–246). Велики проблем у очувању 
културе руралних подручја представља управо интегрисање модерности и 
традицијских културних вредности. Млађе генерације, најчешће неселек-
тивно, прихватају разне модерне обрасце понашања утемељене у другим 
културама и тиме се повећава јаз између традицијског у руралном начину 
живота и њихове сопствене културе, а то је један од битнијих фактора, осим 
оних економских, који негативно делују на повратак младих у село.

Предмет овог етнографског истраживања, дакле, била су сада већ у 
мањој или већој мери напуштена и сенилизована села Таре, превасходно 

3 На пример, у једном технички модерном домаћинству сада је много лакше спремити 
породичну славу, лакше је испунити њену ритуалну форму и гозбени део.
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она која су на територији Националног парка Тара.4 Но, како култура не 
уважава административне границе, у домен истраживања ушла су и села 
шире области Таре. У методолошком смислу истраживање села изван јед-
не конкретне територије има за циљ утврђивање културних различитости 
и истоветности, односно компарацију података како би се дошло до што 
квалитетније спознаје конкретно истраживане географско-административ-
не области. Истраживање је обухватило села Јагоштицу, Заовине, Рачу, Рас-
тиште, Бесеровину, Солотушу, Јасиковицу, као и села Биоска и Дуб. Ниједно 
од ових села до сада није било предмет озбиљнијих етнографских истра-
живања, али свакако треба поменути етнографску монографију Соколске 
нахије, коју је у Српском етнографском зборнику објавио љуба Павловић 
(Павловић 1930). Ипак, када је реч конкретно о култури друштвених односа, 
и код Павловића су подаци релативно оскудни. Новија истраживања и радо-
ви такође дају само спорадичне податке о друштвеним односима. Од неко-
лике помоћи су етнографије суседних области, пре свега Ужичке црне горе 
(Павловић 1925) и Златибора (Мићић 1925), пошто се те области географски 
и културолошки наслањају на Тару. Те две етнографије рађене су по истом 
моделу као и етнографија Соколске нахије, па су и оне релативно оскудне 
подацима који се односе на културу друштвених односа. Осим тога, све те 
етнографске студије настале су пре готово једног столећа, а свесни смо тога 
да су тарска села од тада доживела многе културне, демографске и економ-
ске промене. Због тога нам оне служе као општа слика традицијске култу-
ре и стања тарских села у прошлости. С друге стране, зарад квалитетније 
концептуализације овог истраживања и презентације добијених резултата 
ослањамо се на неколико других ранијих истраживања која су се директно 
бавила културом друштвених односа, али у другим крајевима Србије, а то 
су истраживања која су махом спроводили Етнографски музеј у Београду и 
Етнографски институт САНУ (погледати нпр. Пантелић и Павковић 1964; 
Пантелић 1964; Пантелић 1966; Пантелић 1978; љубоја 1998; Матић 2009). 
Та истраживања културе друштвених односа узимају село, породицу и поје-
динца као три кључне тачке друштвених односа и такав приступ је задржан 
и у овом истраживању села на Тари, што свакако не значи занемаривање 
односа суседства, колективне радове, духовно сродство и још неке специ-
фичне друштвене односе.

Села на Тари се, сасвим очекивано, могу окарактерисати као планинска 
и брдска села, при чему Јагоштицу, Заовине и Растиште можемо да означи-
мо као права планинска села (Павловић 1930: 314). Остала села можемо да 
одредимо пре као брдска села. Према цвијићевој класификацији (цвијић 
1966: 263–264), тарска села су разбијена, мање или више старовлашког типа. 

4 Истраживање је заправо проистекло из сарадње Етнографског музеја у Београду и На-
ционалног парка Тара и због тога је нагласак стављен на села која су на територији нацио-
налног парка. Треба ипак напоменути да је теренско истраживање било релативно кратко и 
недовољно за потпун приказ културе друштвених односа становништва села на Тари.
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То значи да села заузимају велику површ, деле се на махале или засеоке, 
које су основале и у њима се развијале појединачне породице те се отуда ти 
делови села и називају по презименима породица. Типичан пример је село 
Заовине, које је можда најразуђеније тарско село, данас додатно „разбије-
но” вештачким језером. Просторну диспозицију старовлашког типа тарска 
села су задржала до данас, односно и данас јасно разликујемо засеоке, који 
се превасходно називају по презименима породица, мада не увек. Навешћу 
само један пример – у селу Јагоштица и данас се разликују делови Матићи, 
Алићи, Кнезови и Тадићи, који постоје одвајкада. Детаљни подаци о свим 
тарским селима, о њиховим засеоцима, фамилијама, потесима и сл. дати су 
у етнографској монографији Соколска нахија (Павловић 1930), а савремена 
истраживања показују да нема значајнијих одступања у структури простора 
тих села, али свакако има формалних промена, пре свега када је реч о про-
сторној комуникацији (путевима) и делом о распореду обрадивог и шумског 
земљишта.

Унеколико је занимљиво село Бесеровина, које данас има куће и ка Дри-
ни, тј. у њеној долини. љуба Павловић наводи да је то пространо дринско 
село прислоњено уз Тару, а испитаници с којима се разговарало наводе да 
су куће некада биле у брдима, а обрадива земља уз Дрину те да људи нису 
желели да подижу куће на њивама. Међутим, како је после Другог светског 
рата долазило до све израженије индустријализације и умањења значаја се-
оског живота и пољопривреде, све већи број људи је из практичних разлога, 
због путева и школе, на својој земљи уз Дрину градио куће и тако се село 
донекле спустило у долину реке.

С обзиром на то да је овде превасходно реч о планинским селима, тешко 
је очекивати веће обрадиве површине и већи обим земљорадње. Ипак, још 
Павловић наводи за Јагоштицу и Растиште да имају плодоноснију земљу. 
Током мог истраживања један од испитаника је за Јагоштицу рекао: „Она је 
мало жупнија”, што управо и значи не само то да има обрадиво земљиште 
већ и да је оно бољег квалитета и повољније смештено, лакше за обраду и 
скупљање летине. Осим тога, треба навести да су у време док су се претеж-
но бавили сточарством људи са Таре гонили стоку на испашу и око Ваљева 
(Павловић 1930: 355–356), али су у географски повољнијим областима, од-
носно у речним долинама понекад имали и обрадиву земљу. Таквих слу-
чајева данас нема, али је један од испитаника из Заовина навео да су они у 
околини Уба имали око 2 ha земље, где су из године у годину наизменично 
гајили кукуруз и пшеницу и то доносили у Заовине. Овде је, треба имати на 
уму, реч о једној од имућнијих заовинских кућа, која је пре комунистичког 
одузимања имала око 100 ha земље.

Једно од битнијих питања у култури друштвене организације када је реч 
о веома разуђеним планинским и брдско-планинским селима јесте питање 
локалног идентитета, препознавања граница села и фактора интеграције 
чланова једног села као мале традицијске заједнице. Ово питање је посеб-
но занимљиво када се у таквим селима, опет због велике разуђености, пос-
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тавља и питање доследности општег принципа сељачких друштава – овде (у 
селу) свако познаје свакога и свако зна шта сви други раде иако се не меша 
у њихове послове. Током овог истраживања у тарским селима уочено је не-
колико битних момената. Најпре, како су села веома разуђена, исто тако је 
велика и удаљеност између појединих села. Затим, у прошлости су путеви 
били веома оскудни и лоши, и били су усмерени ка оближњим варошима, а 
путна комуникација међу селима је била осетно слабија. Припадници поје-
диначних заселака су махом међу собом сродници и стога, вођени тради-
цијским културним узансама, снажно упућени једни на друге. Поврх тога, 
и припадници једног села су често међу собом сродници, по правилу по 
женској линији због брачних веза унутар села, те су и због тога упућени јед-
ни на друге. На ово се надовезује општи интегративни принцип сељаштва, 
а то је да се сви знају међу собом, али и да једноставно препознају себе као 
заједницу и сходно просторној диспозицији имовине знају где су границе 
једног (сопственог) села и ко припада заједници унутар тих граница. Као 
један од обједињујућих фактора испитаници су наводили постојање месне 
цркве и школе. За њих су постојање цркве и школе симболи села и тачке ује-
дињавајућег окупљања, место препознавања сопствености и припадности 
заједници. Наравно, данас, када школе углавном не раде јер нема довољно 
или нема уопште ђака, свест о припадности истом селу због тога није нару-
шена, већ је одсуство школе пре мерило којим се исказује лоше стање у селу 
и идеја његовог пропадања (одумирања), али не и дезинтеграције заједнице 
оних који су у њему остали. На крају, свакако је битан и административни 
фактор, јер више од два столећа постоји довољно јасна и озваничена адми-
нистративна подела села, а велике промене су мање-више редовно иденти-
фиковане и административно процесуиране. То значи да су житељи тарских 
села имали и административне границе својих села и административну ве-
рификацију припадности својим селима.

Организација сељачких друштава, посебно кад је реч о традиционал-
ном сељаштву, често има и своју надсеоску раван, односно постоји интерак-
ција између чланова једне групе села. Такве интеракције су неопходне јер 
ниједно село, ма колико ишли уназад у време и у традиционалност, никада 
није потпуно друштвено и културно изоловано и самосвојно. Код данашњег 
становништва села на Тари, међутим, не налазимо чак ни реминисценцију 
на неке облике надсеоске друштвене организације, која се у традиционалној 
култури често огледала у договорима око испаше, градње мостова, путева 
или чак воденица од заједничке користи. Потпуно супротно томе, још увек 
постоји јасно сећање на вашаре, који се и даље превасходно доживљавају 
као позитивна појава, али првенствено имајући на уму њихов забавни карак-
тер. Према казивањима испитаника, вашари су одржавани махом с пролећа 
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и током лета, ређе с јесени.5 Подразумевано, одржавани су на празнике Срп-
ске православне цркве. Вашари су одржавани на погодним местима, тако да 
је било згодно да се дође са разних страна. Често се као вашаришта помињу 
простори код данашњих кафана „Курта”, „Митровац”, „Крушчања”, код ма-
настира Рача, Секулићи, простор код данашњег хотела „Оморика” итд. На 
вашаре се ишло пешице, и по 15 или чак 20 km. У зависности од места 
одржавања вашара, долазили су и људи са босанске стране Дрине. Вашари 
којих се сећа данашње становништво Таре пре свега су били забава.

На вашаре су ишли и стари и млади. Уколико је вашар у близини, онда 
би ишли сви из куће, а уколико је вашар даље, ишли би само млађи. На ва-
шарима су се људи превасходно дружили, играло се неколико кола, од 4–5, 
па и преко десет. Исто је толико било и оркестара. Обичај је био да неко 
плати музикантима да свирају, и тај онда поведе коло. Музиканти су били 
такође становници тарских села, ретко кад су долазили са стране. Свирали 
су свирале, кланет, бубањ. Хармоника се јавила тек касније, пред крај живо-
та вашара. На вашарима је могло штошта и да се купи. Раније су долазили 
џиџари, који су продавали неке ситнице. Касније, од седамдесетих година, 
било је и хране и пића, тј. вашари су прилично комерцијализовани и поједи-
ни власници кафана су имали своје испоставе на вашарима.

Осим забаве, једна од битнијих социјалних улога вашара било је упоз-
навање младих људи. Велики број старијих људи с којима се разговарало 
навели су да су свог мужа или жену упознали на вашару, а потом су се и 
венчавали.

Вашари су, на жалост, имали и своју тамну страну. На њима су често из-
бијале туче, углавном због девојака. Један од саговорника из Јасиковице чак 
је рекао да је видео и убиство на вашару, док је једна саговорница испричала 
о превареној и обљубљеној, а потом остављеној девојци. Но, и без обзира на 
тако лоше догађаје, вашари су осамдесетих година ушли у већу комерција-
лизацију и неку врсту културне декаденције, изгубили социјално-културни 
и задржали само (пренаглашени) забавни карактер. Због већих друштвених 
промена вашари су полако почели да нестају, тако да људи углавном наводе 
да вашара нема више од 20–30 година.

Други значајан друштвени догађај који саговорници радо помињу јесу 
чобани. Реч је о окупљању превасходно младих људи и, иако то саговорници 
не потврђују, јер њихово сећање не сеже тако далеко, можемо да претпос-
тавимо да се ради о рецидиву некадашње друштвене организације сточа-
ра-пастира који су интензивно чували стоку на испаши. У прошлости је то 
било окупљање пастира, али временом је њихово окупљање, попут вашара, 
попримило изразито забавни карактер, па током друге половине xx столећа 
на скупове пастира долази и друга омладина из села, а не само они који 

5 Морамо ипак да поменемо да у сећању становништва Таре постоје извесна несагласја у 
вези с бројем вашара и њиховом учесталошћу. Поједини саговорници, уочљиво је, изједнача-
вају вашаре са сеоским игранкама, поселима и чобанима.
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чувају стоку. Многи од саговорника данас често мешају окупљање чобана и 
праве вашаре. Окупљања чобана временом су престала да буду неформална 
окупљања ради одмора и постала су редовно забавно окупљање. Чобани су 
такође нестали пре око 20–30 година, слично вашарима. Једноставно, млади 
људи су све више радили у предузећима, а сточни фонд се смањио и сточа-
рење је престало да буде екстензивно.

У друштвеном, али свакако и у економском смислу, много су битнија 
окупљања на прелима и селима (сјело). Прела су, као и другде, заправо рад-
на окупљања у кући и окупљало се ради предења вуне, круњења кукуруза 
или понеког другог посла који треба да обави већи број руку. Одржавају се 
углавном током зиме. Неретко би се једни окупљали да обаве неки посао, а 
кад се заврши, онда би се друштво повећавало и настављало се село, које је 
имало забавни карактер. Прела и села су била неформално дружење, с мно-
го приче, смеха, шала и пошалица, а понекад је било и музике. Одржавана 
су у већим кућама не само због тога што је ту било више посла већ и због 
већег простора. Прела и села су временом замениле сеоске игранке, одржа-
ване у школама или домовима културе. Организоване су викендом или на 
празнике, социјалистичке пре свега, и биле су резервисане превасходно за 
младе људе.

Извесне битније промене у економији допринеле су релативно наглом 
нестајању традицијских окупљања становништва тарских села. Експанзија 
индустријске одеће, рецимо, укинула је потребу за сопственом производњом 
текстила, па су самим тим нестала и прела. Појава малих електричних мли-
нова укинула је потребу за заједничким круњењем кукуруза или окупљањи-
ма код воденица. Увођење многих агротехничких мера осетно је изменило 
пољопривреду и укинуло потребу за мобама и радним позаимањима. Оно 
што је преостало као колективно сеоско окупљање биле су игранке, а и оне 
су утрнуле с одласком младих и постепеном сенилизацијом села јер, на 
крају крајева, управо су игранке биле симбол и носилац другачије културе, 
оне која је неадекватна у сељаштву и суптилно га разара. Оне су биле вес-
ник дубљих друштвених промена у селу, почев од стварања генерацијског 
јаза, па до наметања за сељаштво аберантних модела понашања из урбане 
културе као друштвено прихватљивих или чак обавезних.

С обзиром на географску распрострањеност, веома важну улогу у под-
војености и разликовању појединих села на Тари имала је формална адми-
нистративна управа, која је из бирократско-техничких разлога напросто мо-
рала да разликује припадање појединим селима. Како сећање и најстаријих 
саговорника сеже тек нешто пре Другог светског рата, ту налазимо сеоске 
кметове (старешине) као важан фактор у обједињавању села. Они су, као и 
другде у Србији, имали мању или већу извршну власт, али је њихова кључ-
на улога била у организовању села као заједнице у односу ка другима и у 
односу на саму себе. Кметови су били бирани гласањем, а бирани су махом 
одлучнији људи – дакле, не најбогатији, већ најспособнији, они које су ме-
штани села препознавали и као праведне и правичне. Али нису за кметове 
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бирани ни сиромашни, јер се некако подразумевало да су недовољно спо-
собни самим тим што живе у сиромаштву.

Формална улога сеоских кметова била је да спроводе разне позитив-
ноправне норме, које су долазиле од стране виших власти. С друге стране, 
њихова улога је била и да организују колективне радове који су на општу 
корист села, а ту је веома важно било одржавање путева јер је саобраћај био 
слабо развијен и путеви су брзо зарастали. Најстарији саговорници се често 
присећају одлучности кметова, али и њихове спремности како да казне оне 
који нарушавају хармонију заједнице – било да су прекршили неки формал-
ни закон или обичајноправне норме села. Ипак, наглашава се њихова саве-
тодавна улога у селу, и посебно њихова улога помиритеља завађених људи 
јер су они често настојали, пошто и сами живе у селу, да очувају хармонич-
не односе без уплитања формалне више власти (жандарми, суд и сл.). Кме-
тови су сазивали зборове, на које су ишли мушки представници куће, мада 
су ишле и жене из оних кућа у којима евентуално није било одрасле мушке 
главе. На зборовима су доношене опште одлуке од значаја за читаво село.

После Другог светског рата јављају се сеоски одборници, али се њи-
хова позиција и улога постепено мењају у односу на кметове. Одборници 
су најпре били у функцији нових комунистичких власти, а потом су низом 
измена закона њихове улоге у селу постале мање-више маргинализоване. 
Ипак, и као такви, често су били ослонац сеоске заједнице и важан канал ка 
урбаном друштву. Непосредно након рата однос према њима је био исти као 
и према кметовима. Били су поштовани, сазивали су зборове ради договора, 
мирили су завађене. Понекад су били и саветодавци у породичним деобама. 
Наредбе одборника су увек поштоване, али треба имати на уму да су имали 
јаку потпору државних власти, што се у селу у потоње време испоставило и 
као лоше, у време присилних откупа или улазака у сељачке задруге.

Када је држава, ипак, од 1953. године одустала од присилног уласка у 
сељачке радне задруге, касније настале земљорадничке задруге, добровољ-
не по карактеру, одиграле су важну улогу у животу села. Њихова улога била 
је најпре економска – задруге су у време развоја социјализма биле поуздани 
и сигурни откупни центри, где су сељаци продавали своје пољопривредне 
производе – од житарица, преко стоке, до ораха и других плодова које су 
само сакупљали – а исплата откупљене робе била је сигурна све до краја 
осамдесетих година. С друге стране, сељаци су преко задруга набављали не-
опходне ствари – од основних намирница, преко одеће и обуће, до пољопри-
вредног и другог алата. Надовезујући се на економију, задруге су одиграле 
веома важну улогу у примени многих агротехничких мера, почев од увођења 
пољопривредне механизације, преко семена за унапређене сорте житарица 
или поврћа, до хемијских средстава за третман усева. Задруге су често биле 
и саветодавне у пољопривреди. Неки сељаци су улазили у кооперативне од-
носе (углавном за стоку) и тако стекли завидан капитал. На крају, задруге су 
имале и извесну друштвену улогу јер су биле место окупљања људи, наро-
чито у задружној продавници.
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Сви до сада наведени облици колективног живота становника тарских 
села подразумевају мању или већу добровољност, односно, изузев конкрет-
них наредби које се односе на село од стране кметова, а потом и одборника, 
код њих изостаје обавезност. Учешће на вашару или поселу у суштини није 
обавезно, изостанак не подразумева никакве обичајноправне санкције. За 
разлику од тога, а с обзиром на то да је економија у традицијским заједни-
цама, што села Таре до недавно јесу и била, тесно повезана с егзистенцијом, 
разни конкретни облици удруживања рада подразумевали су висок ниво 
обавезности и имали су веома значајну улогу у животу и опстанку људи. 
На подручју Таре све до седамдесетих, понегде и осамдесетих година xx 
столећа доминирали су моба и позајмица, два облика удруживања рада у 
пољопривреди, карактеристична за читаву Србију, мада је позајмица у већој 
мери особеност западне Србије (Влајинац 1929; Матић 2000). Код старијих 
саговорника са Таре примећена је, међутим, извесна унификација ова два 
облика удруживања рада и може се рећи да је у свакодневној пољопривред-
ној пракси преовладавало нешто између мобе и позајмице, дакле, удружи-
вање рада које није подразумевало строги и балансирани реципроцитет као 
права позајмица, али ни тако генерализовани реципроцитет као класична 
моба. Или се пре може рећи да код позајмице реципроцитет није био тако 
строг као што би се очекивало, с обзиром на природно тешке услове живота, 
барем кад је реч о периоду од средине xx столећа наовамо.

Мобе су организоване за уобичајене пољопривредне послове, тј. за оне 
које је било неопходно завршити у што краћем року. Зато су мобе сазиване 
за жетву и, нешто мање, за вршидбу, али и за скупљање шљива, али и за 
поједине обимне и тешке послове као што је извлачење дрвећа из шуме, 
градњу куће или које друге зграде. Ипак, најзначајније су биле жетелачке 
мобе. Свака моба се сазива уз претходни договор у кући и потом уз општу 
најаву да ће бити моба. Потом се конкретно зову мобари, и то обично ради 
домаћин тако што у читавом селу иде од куће до куће и позива на мобу. По-
некад се пошаље неко млађи из куће да зове на мобу, али то је више као под-
сећање јер је моба већ у начелу договорена. На мобу су по правилу долазили 
сви који су позвани, изостајао је само неко ко из објективних разлога није 
могао да дође (болест, нека друга одраније договорена обавеза и сл.). Али 
како су мобе увек биле велике и свечане, на мобу су радо долазили и они 
који нису позивани, без обзира на то да ли ће на моби да раде или не. Мобу 
је увек пратио и обиман ручак, а често и забава касније код куће, када се по-
сао заврши. Временом је у праксу ушло позивање свирача на мобу, па је рад 
обављан уз музику. Свирачи су плаћани независно од мобе. За велике мобе, 
дакле, ако је неко имао много имања за жетву, обавезно је било да се закоље 
овца или велико прасе. Моба није подразумевала обавезност узвраћања, али 
„гледало се да се врати” – уобичајен је одговор житеља тарских села.

Позајмицом је удруживан рад за послове мањег обима и за оне послове 
који се редовно обављају како би, због начела реципроцитета, могли да буду 
узвраћени. За разлику од мобе, која окупља читаво село, па чак и сељаке 
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из суседних села, позајмица је усредсређена на суседе и сроднике, на оне 
на које и иначе може увек да се ослони у разним ситуацијама. Позајмице 
су организоване за копање кукуруза, скупљање шљива, косидбу, вршидбу 
итд., као и за неке тржишно оријентисане послове, као што је било печење 
катрана. Тада, кажу: „гледало се на дневнице” и сходно томе се узвраћало 
за друге послове.

Свеукупно гледано, сеоско становништво Таре често за исте послове 
наводи да су рађени и мобом и позајмицом, као и да се никада није гле-
дало строго да се добијени туђи рад узврати. Нису утврђене ни неке оби-
чајноправне санкције за неузвраћање рада. То јасно указује на постојање 
развијене солидарности међу домаћинствима. Раније је било уобичајено да 
се сиромашнима узоре воловима земља коју имају, пренесе сено, помогне у 
косидби и сл., без икаквих обавеза за узвраћање и без икакве надокнаде уоп-
ште. Једноставно, ко нема, ко је сиромашан, помагало му се. У селу Расти-
ште, на пример, било је уобичајено и да они који су ниже уз Дрину и којима 
раније сазри жито позајмљују онима који су у брдима ако остану без жита. 
Позајмице нису подразумевале никакву надокнаду, једноставно се враћало 
онолико колико се и добило.

Када је реч о удруживању рада, ту наилазимо на једну јасну разлику 
између брдско-планинских и планинских села, с једне стране, и оних рав-
нијих, с друге стране. У овим другим земљорадња је била развијенија и 
заступљенија, па због тога што она изискује већи радни напор, било је важ-
није одржавање реципроцитета у узвраћању рада. С друге стране, у оним 
првим селима, где је у већој мери било заступљено сточарство, а које пак 
изискује мањи радни напор, односи реципроцитета у узвраћању рада били 
су осетно лабавији. У брдско-планинским и планинским селима чак не на-
лазимо ни удруживање у чувању стоке. Иако саговорници говоре о заједнич-
ком чувању стоке, ту није реч о удруживању стада попут бачије (бачијање 
уосталом и не треба очекивати у западној Србији), већ о засебном чувању 
стоке на истим пасиштима. Није било ни заједничких пастира.

Увођење многобројних агротехничких мера, превасходно пољопривред-
не механизације, променило је услове за обављање пољопривредног рада. 
Почетак употребе трактора од краја шездесетих и почетка седамдесетих 
година xx столећа, а нарочито касније и комбајна, једноставно укида пот-
ребу за удруживањем рада кад је реч о важним и великим пољопривредним 
пословима. С временом се јавило и тржиште рада у пољопривреди, односно 
сељаци су управо захваљујући агротехничким мерама постајали све ефи-
каснији, имали све више производа, а самим тим и вишак за тржиште, па су 
све више узимали надничаре. Ипак, с наглом пауперизацијом села крајем 
xx столећа поново се појавила потреба за неплаћеним радом, али су села 
остала с малобројним становништвом, које је притом углавном старачко, па 
једноставно данас нема с ким да се удружује рад. Размена рада постоји, али 
је она више генерализованог реципроцитета и више личи на солидарност, 
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међусобно испомагање у правом смислу речи, него на економски и рацио-
нално засновану размену рада.

Удруживање и размена рада доводе нас до значаја суседства у органи-
зацији села на Тари. Раније смо већ рекли да тарска села могу да се окарак-
теришу као разбијена, старовлашког типа. Генеза таквих села заправо значи 
да су суседи настањени у оквиру заселака и махала углавном међусобно 
и патрилинеарни сродници и то је један од кључних културних фактора 
међусобне упућености једних на друге. Други кључни фактор је, да тако 
једноставно кажемо, физичка блискост и с њом скопчана практичност. То, 
свакако, не занчи да се размена рада одвија само са суседима јер уколи-
ко је неко имање удаљено и физички ближе имању некога из неког другог 
засеока, онда се размена рада врши с њима, свакако опет из практичних 
разлога. Удаљених имања је временом због удадбено-женидбених односа 
и наследног система било све више и принцип да имање буде уз станиште 
одавно више није одржив. У многим другим стварима, почев од помагања у 
неким мањим пословима, па до међусобног дружења, људи су превасходно 
упућени на своје суседе. Овде свакако важи то да се човек у вољи и невољи 
увек обраћа превасходно својим суседима. Они су ту да притекну у помоћ 
кад затреба, али и да буду на разним весељима, слављима и славама. И у 
свакодневним дружењима људи су пре свега упућени на своје суседе. Они 
се међусобно посећују, друже се, размењују искуства и информације, пре-
носе гласине.

С обзиром на то каква је генеза тарских планинских села, односно чиње-
ница да су она претежно старовлашког типа, с махалама и засеоцима наста-
лим умножавањем појединачних породица, требало би очекивати велики 
значај сродничких односа. У савременим истраживањима испоставило се 
да локално становништво сродничким односима можда и не придаје толики 
значај који очекујемо. Када се о савременом стању тарских села, ипак, мало 
дубље промисли, актуелни однос према сродству и сродничким односима 
сасвим је примерен друштвеним и економским процесима и приликама. По 
називима заселака, а то су углавном породична презимена, јасно је да су 
ти засеоци својевремено настајали увећавањем породица и да би требало 
да у појединачним засеоцима живе они који су у међусобном патрилине-
арном сродству. С друге стране, због удадбено-женидбених односа, који 
трају деценијама, па и столећима, временом долази до мешања становника 
по засеоцима. Ту важну улогу има и призећивање, прелазак мужа у женину 
кућу, где се онда једно породично презиме премешта у други заселак, а за-
хваљујући снази патрилинеарности сродства, мењају се сроднички односи у 
односу на кућу у коју је муж дошао. Иако призећивања у селима Таре и нема 
тако много као у другим деловима Србије, нарочито као у источној Србији, 
током времена било их је у довољној мери да поремете сродничку компак-
тност појединих заселака. За становнике тарских села није било необично 
ни премештање унутар села или из једног села у друго, а то се чинило ма-
хом из економских разлога. Таква премештања су данас релативно ретка 
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због тога што су села махом остала без становника, али су у прошлости 
била мање-више уобичајена, и такви случајеви очувани су у сећању станов-
ника у Заовинама, Јагоштици, Бесеровини и још неким селима. Надаље, у 
прошлости су имања прелазила из једне у другу породицу због женидбе-
них веза и наследног система, а током друге половине xx столећа много су 
чешћи случајеви куповине земљишта, чиме поједине породице „продиру” у 
друге засеоке и делове села или пак у друга села. Имајући све то у виду, са-
свим је разумљиво то што се сродничким односима не придаје значај као у 
другим деловима западне Србије, чак иако становништво тарских села води 
порекло од оних који и данас сродничке односе малтене уздижу до нивоа 
светог. Због својеврсне просторне изолованости, која је била уочљива све 
до средине xx столећа, становништво тарских села једноставно није имало 
потребу да пренаглашава сродничке односе, већ се придржавало уобичаје-
них принципа сродничке интеракције.

У селима Таре у овом истраживању било је мало теже установити сте-
пен разрођивања, односно то од ког колена се формално патрилинеарни или 
матрилинеарни сродници друштвено више не сматрају сродницима и доз-
вољено им је да ступају у брачне односе. Уочава се да је степен разрођенос-
ти релативно близак – наводи се пето колено, понекад чак и треће колено,6 
у хоризонталној линији сродника. Прелиминарно можемо претпоставити да 
је то управо последица разуђености села и релативно ретке насељености 
становника тарских села, као и доскорашње просторне изолованости, што 
је све утицало на то да локална култура изгради такав однос према срод-
ничким односима. Млади људи који су касније ступали у брак често су се 
упознавали, како сам већ навео, на вашарима и чобанима. С друге стране, 
саговорници су наводили и да су већ познавали свог будућег супружника јер 
су се иначе виђали пошто су становали у близини. На вашарима би се потом 
само интимно зближили јер су тамо имали већу слободу присне комуника-
ције. Неколико саговорница је чак изјавило да им се удајом презиме није 
променило. Ипак, наводиле су да и поред истог презимена и живота у истом 
засеоку, нису у сродству са својим мужем. Уопштено гледано, код становни-
ка тарских села евентуално родоскрнављење уопште није друштвена тема и 
током истраживања нису забележене чак ни приче о томе.

Код становништва Таре налазимо уобичајене облике духовног сродства. 
Пре свега то је кумство, које има посебан значај, нарочито у церемонијал-
ним ситуацијама, али и у свакодневном животу. Кумови су били уважени и 
обавезни гости на свадбама, крштењима, сахранама, рођењима деце и на 
славама (уколико не славе исту славу). Наравно, ту су имали и посебну цере-
монијалну функцију, нарочито на свадби и крштењу. По правилу се избегава 
прекидање кумства, а тај став се намеће и младим људима данас и они то 

6 Овде могу да подсетим на то да становништво југоисточне Србије углавном истиче сед-
мо колено као степен након којег се сродници сматрају разрођеним и могу да ступају у брак 
(Матић 2009).
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махом поштују кад је реч о руралним срединама. Прекидања кумстава сва-
како има, али су она ретка и јављају се у веома комплексним околностима 
(осиромашење, несрећа у породици и сл.). Можемо да кажемо да се однос 
према куму у суштини није променио још од традицијских времена. Сем 
кумства, у прошлости су се људи и братимили, и као побратимљени вео-
ма су се поштовали међусобно. Није постојао посебан ритуал братимљења. 
Једноставно би због велике слоге или због помоћи у невољи почели да се 
зову побратимима и тако је то остајало. У литератури је забележено и сродс-
тво по млеку. Мирослава Малешевић (Малешевић 2002) наводи за западну 
Србију, укључујући и околину Бајине Баште, да је после порођаја прво мле-
ко сматрано нечистим и да је дете прво дојила друга жена. Ту жену после 
дете поштује и зове „мајом”, тј. поштује је као мајку.

Како су женидбено-удадбени односи одавно регулисани позитивно-
правним нормама, код садашњег становништва Таре, колико год им сећање 
сезало уназад, уобичајено је било да се девојке удају после 18. године жи-
вота. Било је случајева да се „удају” и раније, али су онда само прелазиле у 
мужевљеву породицу, а венчање је обављано касније, када напуне 18 годи-
на. Сматрало се раније да је девојка после 20. или од 22. године престарела 
за удају, а свакако се подразумевало да она невина уђе у брак. Тај став је, 
међутим, код сеоског становништва и данас присутан, али мање-више ире-
левантан јер у селима готово да и нема девојака за удају, а прихвата се и оп-
шти друштвени тренд да се у брак ступа што касније. Исто важи и за момке, 
а традиционално се сматрало да су они спремни за женидбу када одслуже 
војску. Како се некада војска служила и до три године, било је уобичајено да 
се момци жене после 22. године, али до 25. године живота. Женили су се и 
млађи, али ретки су случајеви да се ожене пре служења војске. Правило је 
да момак буде старији од девојке или да буду истих година, и ретки су слу-
чајеви да је девојка старија од момка када ступе у брак. Гледало се и на то да 
се најпре жене/удају старија деца, а потом млађа, али често има одступања 
од тог правила. Најчешће су у брак ступали момци и девојке са Таре, али 
има и доста случајева да је девојка доведена из другог краја. Момци су, ре-
цимо, ишли у црну Гору у сечу дрва и отуда доводили девојке, или се ишло 
у Банат на брање кукуруза, па су и отуда стизале снахе, мада су Банаћанке 
нерадо долазиле јер се знало да је живот на планини веома тежак. Можда 
се чак и чешће дешавало да момци остану негде у Банату. Доста је девојака 
доведено и с босанске стране Дрине.

Било је и случајева да девојка побегне за момка којег воли уколико се 
родитељи противе браку. Обично би побегла након вашара. Касније би се 
родитељи мирили и договарали и такав брак би по правилу опстајао. Роди-
тељи су се обично бунили када ћерка жели да се уда за момка из сиромашне 
куће. Осим тога, није било необично да се раскине већ обављена веридба. 
Веридбе су раскидали и момци и девојке, а она страна која раскине веридбу 
морала је да врати добијене дарове (или новац).
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Најстарији испитаници наводе да знају за приче о томе да родитељи 
уговарају брак не питајући децу, али таква пракса је давно нестала. И наво-
даџије се јављају само као спорадично сећање. Сем тога, изузетно ретко се 
дешавало и да девојке ванбрачно роде дете. Како је то било реткост, саго-
ворници нису имали ни свест о санкционисању таквог понашања. Само је 
у Јагоштици забележено сећање на то да се једна девојка ипак удала након 
што је родила копиле. Пракса је била и да се жена врати у своју породицу 
уколико остане удовица, а уколико обудови као млада, било је уобичајено да 
се поново уда чак иако има децу с првим мужем. Ванбрачне везе нису биле 
честе, или саговорници ретко о њима говоре, али нико не тврди да их није 
било, чак и у даљој прошлости, колико сеже њихово сећање. Свеукупно, 
аберације у брачном животу нису изражене и становници тарских села не 
говоре много о томе. Само један од саговорника из Јагоштице био је драс-
тичан и навео како су људи (родитељи) давили ванбрачно рођену децу или 
децу рођену с маном. Тај исказ ипак морамо да узмемо с доста резерве јер 
није у сагласју с општим односом људи према браку и породици.

У селима Таре дуго се живело и јаким кућама, у већим породицама. За-
нимљиво је да је појам породичне задруге овде реткост и само један од саго-
ворника рекао је за једну породицу да су „били задружнији”. Ипак, средовеч-
ни и старији саговорници имали су свест о задружној породици као породици 
која је веома велика, има велики број чланова у заједници. Веће породице 
у селима Таре имале су 10 до 12 чланова, ретко кад више од тога. Овде је 
реч заправо о проширеним вишегенерацијским породицама. У истом дому 
су живели родитељи и деца, баба и деда, односно три генерације. Било је и 
братственичких породица, у којима су живела браћа са својим породицама, 
а у кући су живели и њихови родитељи. У Заовинама је, ипак, забележено 
постојање једне велике породице, која је имала око 20 чланова, а у Алугама 
је била породица с 24 члана. Породица из Заовина живела је у две куће, али 
су себе сматрали заједницом, а имали су преко 100 ha земље. Да би дочарао 
величину, али и животну снагу своје породице, саговорник из Заовина је на-
вео да су из Рзава доносили воду у три буце? од по 40 l, и то неколико пута 
дневно. Та породица се поделила 1962. године, али је наш саговорник, који је 
у време деобе био веома млад, и сам потом створио економски јаку породицу. 
Велика породица из Алуга поделила се 1950. године.

Без обзира на величину породице, њоме се управљало договорно, а 
превасходно су се договарали одрасли мушки чланови породице. Уколико 
није могло да дође до договора, пресудна би била реч оца, односно најста-
ријег мушкарца у кући. Првенствено је посреди договарања била расподела 
послова, али је начелно праћена традицијска подела рада у кући. Жене су 
се међусобно договарале око својих послова. Данас је то тако у бројнијим 
породицама уколико су опстале, а углавном се у малим инокосним поро-
дицама, којих има највише, све своди на договор између мужа и жене или 
између оца и синова.

Иначе, жене су некада обавезно рађале по неколико деце. Неретко је 
било, због лоших здравствених и тешких животних услова да се не одрже 
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сва рођена деца. Уобичајено је било да родитељи имају бар двоје-троје деце, 
некад и више. С друге стране, у браковима без деце раширено је било и 
усвајање деце. Узимана су деца од сродника који имају много деце или је 
узимано дете које је остало сироче. Усвојена деца имала су сва права као и 
деца која су рођена у породици. Има неколико случајева да муж и жена нису 
могли да имају децу и да усвоје неко дете, али да потом ипак добију дете. 
Та деца су међусобно била потпуно равноправна у дому својих родитеља и 
посвојитеља.

Како је имовинско питање одавно регулисано законима, имовина вели-
ких породица обично је припадала родитељима, али је традицијски трети-
рана као опште добро целе породице и њоме се по правилу управљало до-
говором. Велике породице данас у селима Таре не постоје, а старе породице 
су се делиле спорадично. За разлику од других делова Србије, на Тари не 
можемо да утврдимо конкретно време када су се делиле велике породице. 
Оне су се заправо делиле када би се доста увећале, када би имале преко 10 
чланова и када би млађи чланови стасали за брак, а делиле су се и када умру 
родитељи. Једино је после Другог светског рата уочена нешто већа учеста-
лост деобâ породица због одузимања имовине, али и ту треба имати на уму 
да су се неке од њих делиле само формалноправно, али не и суштински, тј. 
само је имовина с оца преношена на децу, али је опстајала заједница поро-
дичног живота.

Деоба породице подразумева да се браћа међусобно оделе и по правилу 
је протицала без проблема и сукоба. Подразумевала је да сви у начелу добију 
једнаке делове земље и других добара, али је правило било да се појединачне 
парцеле не деле, већ се узимају земљишне парцеле сличних одлика, па једна 
припада једном, друга другом и тако редом. Ако су родитељи живи, обично 
је отац правио деобу, а синови су бирали ко ће шта да узме. Уколико нема 
сагласности међу браћом, онда отац одређује коме ће шта да припадне. Када 
родитељи нису живи, онда један од браће дели, а други бирају. Ако један од 
браће током заједничког живота сам стекне неку имовину, њему та имовина 
остаје, не улази у деобну масу. Лична имовина свакако остаје ономе ко ју је 
и стекао. Уколико су родитељи живи, један од синова остаје с њима, али у 
селима Таре није забележено правило минората, тј. да увек најмлађи син ос-
тане с родитељима. Остајало се по договору, а син који остаје с родитељима 
наслеђује и оно имање које је остало родитељима (то је увек неки мањи део 
имања). Женска деца су увек добијала део имања у деоби.

У свакодневном животу породице важу улогу имају издвојено имање и 
подвојеност живота. Због економске организације породице и ефикаснијег 
искоришћавања имања, готово све сеоске куће имале су издвојене колибе у 
планини. На пример, куће из села Рача углавном су имале колибе у Шљи-
вовици. Колибе можемо сматрати летњим сточарским стаништем. Јасно је, 
дакле, да је колиба била истурено планинско станиште, чија је кључна на-
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мена била сточарење у летњем периоду и прерада млека. Код колиба је лети 
изгоњена стока, уобичајено након косидбе траве (сена), и није постојао од-
ређени или унапред договорени дан за изгон стоке. Стока је у село враћана 
с јесени, кад на планини више нема шта да пасе и кад почну снегови. Иако 
је већина тарских сеоских породица имала колибе и иако је било и кућа 
без колибе, није било заједничких колиба нити заједничког чувања стоке у 
смислу удруживања.

Током лета су, дакле, поједини чланови породице живели на колиби. 
У породици се договарало ко ће да иде на колибу, али је било сасвим јасно 
да то мора да буде нека од жена која ће горе да музе стоку и прави сир и 
кајмак.7 На колибу су ишла и деца, не само уколико би им ишла мајка већ и 
да би чувала стоку. Веома дуго колиба и јесте била колиба у правом (грађе-
винском) смислу речи. Уобичајено, то је била дрвена грађевина, обично јед-
нопросторна, с огњиштем на средини. Прављена је и засебна просторија за 
спремање и чување сира и кајмака. Стока је боравила под надстрешницом, а 
грађене су и штале од дрвета или чак од камена. Сви који су боравили на ко-
либи спавали су заједно у истој просторији. Колибе су обично биле без воде 
и струје, а струја се уводи тек од осамдесетих година xx столећа. Ипак, од 
седамдесетих година xx столећа граде се колибе од чврстих материјала, 
а многи су са смањењем сточног фонда и преласком на интензивно сто-
чарство на месту старих и трошних колиба саградили праве стамбене куће. 
У неким случајевима поједине инокосне породице су након деобе великих 
породица којима су припадале одлазиле да живе у тим кућама саграђеним 
на месту колибе.

Живот на колиби је, све до њихове модернизације од седамдесетих го-
дина xx столећа наовамо, био уједно и својеврсна синтеза с природом, а 
неки од најстаријих саговорника сећају се блиских сусрета с дивљим живо-
тињама, најчешће с медведима, пошто је Тара њихово природно станиште. 
Један саговорник је чак врло детаљно испричао сукоб с медведом јер је био 
принуђен да штити своју мајку и жену, наравно, и стоку.

* * *

Из данашње перспективе истраживање становништва Таре представља 
прави етнографски изазов, барем кад је реч о култури друштвених одно-
са. Док се религијска пракса, на пример, није суштински мењала, многи 
други аспекти културе доживели су с временом веће, а неки чак и струк-
турне промене. Из данашњег угла веома је тешко уочити специфичности 
културе друштвених односа становништва Таре, уколико их је и било ра-
није. Кључни разлог томе јесу многобројне структурне промене у животу 

7 Само један од саговорника је за такву жену употребио термин „планинка”.
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људи проистекле из процеса својствених развојном социјализму, дакле, у 
периоду од педесетих до осамдесетих година xx столећа. Тада је дошло 
до унификације културе у Србији, што свакако обухвата и културу сеља-
штва, укључујући и становнике Таре. У то време су наметани и прихватани 
многобројни обрасци, који су просто анулирали оне специфичне за поје-
дина подручја. Занимљиво је да савремени глобалистички унификаторски 
трендови, претежно у домену материјалне потрошње као канала наметања 
универзалних културних модела, у мањој мери утичу на промене једнос-
тавно због егзистенције на економском минимуму и због осетно смањене 
популације на Тари.

С друге стране, када се осврнемо на старију етнографску литературу, 
уочавамо висок ниво истоветности културе становништва Таре и њој су-
седних области. У Павловићевој етнографији Соколске нахије (Павловић 
1930) јасно видимо да су сви аспекти културе на које је он обратио пажњу 
истоветни у једној широј области од сâме Таре. У савременој култури то 
потврђује и разговор са саговорницима из села Овчиња и Гвоздац, дакле, 
села која се налазе северно од Бајине Баште. И етнографска компарација 
традиционалне културе са Златибором (Мићић 1925) и Ужичком црном го-
ром (Павловић 1925) указује на многобројне културне сличности. А такве 
сличности и треба очекивати јер се заправо ради о истом ширем културном 
ареалу. С друге стране, и данас је могуће приметити специфичну питомост8 
код становника тарских села, проистеклу јамачно из изолованости просто-
ра планине Таре. У случајевима изолованости обично се очекује одбојност 
према другима, али својеврсна изолованост становништва Таре – која свака-
ко не значи потпуну просторну изолованост, већ пре нешто што бисмо мог-
ли да окарактеришемо као просторну удаљеност од других али уз постојање 
комуникације – произвела је управо ту специфичну присност и питомост 
јер становништво Таре и није имало много потребе за јунаштвом, из кога 
су у другим, па и суседним областима, проистекли тврди и јасно дефиниса-
ни друштвени односи, посебно односи према другима (странима) који увек 
подразумевају извесну дистанцираност.

Све овде речено о становништву Таре можда најбоље потврђује то да у 
култури друштвених односа, традиционалној или савременој, не наилазимо 
на било какве драстичне форме, на било какве строге обичајноправне нор-
ме, које изискују строго придржавање, и нема никаквих пренаглашавања 
појединачних друштвених односа, већ влада висок степен толеранције и ра-
зумевања, а то је, свакако, атипично за културни ареал западне Србије или, 
цвијићевски речено, за динарски културни ареал.

У култури друштвених односа руралног становништва Таре традицијс-
ка култура суптилно је одиграла важну улогу у време великих друштвених 
и економских транзиционих промена, укључујући чак и ратовање у непос-

8 Дозволићу себи да употребим ову карактеролошку, али свакако не и антрополошку ква-
лификацију.
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редној близини, преко Дрине. Традицијски утемељена култура друштвених 
односа испоставила се као функционални регулатор наглих и непожељних, 
понекад и штетних промена. Онда када је култура на нивоу читавог друштва 
остала без претходно етаблираног и општеприхваћеног система вредности, 
традицијска култура сељаштва нудила је својеврсне репере, које су људи 
искористили као ослонце у реалној свакодневици, али и као ослонце за фор-
мирање нових трајних друштвених односа. Због тога у тарским селима и 
данас налазимо поједине елементе традицијских друштвених односа који 
су и даље функционални иако су претрпели одређене модернизацијске из-
мене – на пример односе међу сродницима или односе солидарности. На 
тај начин рурално становништво успело је да заштити себе од радикалних и 
неизвесних промена и да одржи друштвену стабилност, посебно имајући на 
уму контекст велике депопулације.
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Miloš Matić

The culTure of social relaTions of The rural 
populaTion of Tara

summary

The culture of social relations and social organization in developed societies, although tradi-
tional, represents a very wide complex of separate topics. Therefore, in this paper, I focus on key 
social relations and organizations, such as family and family relations,  village organization, neigh-
borhoods, and so on. The aim of the paper is to provide enough ethnographic data on the culture 
of the social organization in order to make an insight into the basic structural relations of the rural 
population of Tara.  As a framework for systemic  foundation of this work, the structure of a tradi-
tional rural society was taken into account, considering the processes of transformation during the 
second half of the 20th century.  The work also included a cultural unification inherent in modern 
society, with an attempt to understand the specific integration of peasantry into the wider modern 
society of Serbia. Ethnographic data were derived from targeted ethnographic research, primarily 
carried out in villages within Tara National Park, as well as surrounding villages for comparison. 
Various data were cited from the literature.
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