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ЖИВОТА МАРКОВИЋ: У Ж И Ч К И КРАЈ У ДОБА КАРАЂОРЂА,
Народна библиотека Пожега, Пожега 1999,462.
Устанимки период (1804-1815) у
коме су ударени темел»и модерне српске држапе, спада међу најзаступл»еније у српској историографији. Атрактивне теме из војничке и дипломатске борбе за национално ослобођење приплачиле су сапрсмеиике
(Вук Караџић, Сима Милутиновић
Сарајлија, прота Матија Ненадовић),
стране научпике попут Рапкеа и прве следбенике научне историографије (Стојан Новаконић, Михаило Гавриловић, Миленко Вукићевић). Проб л е м и друштвене и привредне историје државе Првог устанка су, међутим, све до радова Васе Чубриловића, Јована Милићевића, Владимира Стојанчевића и Радоша Љушића
б и л и недовољно заступл»ени. То је
најуочл»ипије у локалној историографији, д у г о времена препуштеној
у главном истражи вачима-аматс рима.
Све до појаве прве књиге Истори-

је Титовог Ужица (1989), прошлост
Ужица и околине у време устанака
такође није била свестраније сагледана. Књига Животе Марковића Ужи-

чки крај у доба Карађорђа дал»и је
допринос изучавању прошлости Ужица и околине у Прпом српском устанку. Мада н и с у заобиђена војна и дипломатска збивања тог времена, интересовање аутора усмерено је пре
свега на проблеме друштвене и привредне историје. У просториом погледу, Марковићево истраживан>е обухвата шире подручје које је у устаничком периоду, затим по стварању
К н е ж е в и н е Србије и касније административно, привредно и на друге
начине б и л о повезано са Ужицем. То
се о д н о с и на Ужичку, делове Соколске и Пожешке нахије и део Новопа-

зарског санцака, чиме је обухваћен
крајњи југозапад устаничке државе.
Највећа пажња је, ипак, посвећена
централном делу тог простора, Ужичкој нахији.
Књига је подељена на 11 већих
целина. Прва од њих, Устаиичко ра-

товање 1804-1813, садржи најважније
податке о ратним операцијама од избијања до слома устанка. Изнете чињенице се углавном темеље на резултатима досадашњих истраживања, делом и самог аутора. У другом

одељку, Унутрашње уређење у Ужичкој нахији, објашњена је нова структура власти на примеру те нахије.
Марковић указује на несталност управе, која је стално била у еволуцији, јер је ужички крај б и о гранично
подручје и често поприште борби.
Основне јединице из доба турске власти (нахија, кнежина, село) задржане
су и у устаничкој држави, јер се у
њима зачела и развијала српска самоуправа. Границе нахије н и с у мењане, док су број и границе кнежина
били променљиви. Док су у другој
половини 18. века постојале две кнежине, Црна Гора и Рујно, у првим
годинама устанка се јавља и трећа,
Ужичка. Успостављање устаничке власти и њено функционисање Марковић дели у два периода: 1805-1807. и
1807-1813. У првом је у Ужицу постојала заједничка српско-турска управа, док је унутрашњост нахије била
под контролом Срба. У другом периоду је, по протеривању Турака из
града, постојала искључиво српска
власт. Аутор истиче да је народна
самоуправа до 1807. доживела нову
афирмацију, али је кнезове као њене
носиоце централна власт касније
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стапила мод миршИу комтролу. Војме
структурс су, у складу са општом
милитаризапијом друш гиа, такођс тежилс да cianc мод комтролу ципилме
оргаис. Када је рсм о предстапницима
ужимко!" краја у Прапи гсл.стпујушћем сопјсгу и ма скумштимама, Марконић маиоди да су у сукобу измсђу
вожла и опозипијс оми у већипи
б и л и на КарађорНевој страми. Поссбна пажн.а мосвећсма јс судовима, ио
ауторопом мишл>ем»у грађппским, са

примесама фсудалиог прапа. Постојали су нахијски, варошки и сеоски
судови, а од 1808. и магистрат. Казмс
за различите кривипс могле су бити
од новмамих и затворских, до нротерипан>а, јавпог срамоћсп>а, сакаћем>а
и погубл>см>а. Војпп структура такође је нодробно објашм>сма, од нрвих форманија у борбама око Ужииа

1805. (иаролпа појска, момни, бсћари), до упођсња рсгулармих јединица
које је почетком 1809. формирао војвода Алекса Поновић. Устаничке финансије па нодручју Ужица нису се
битније разликовале од осталих области у држави. Приходи су остваривани натуралним давањима, ђумруком, мрирсзом, кулуком, продајом турских имања и ратног нлсна, као и
најразличитијим таксама.

У поглавл>има Насеља и Сгановништпо пажња аутора усмсрема је па
врсте и број масел>а у Ужичкој и
делу Соколске махијс, као и њихове
становмике. Само једмо од нассл>а,
Ужице, смаграио је за парош (појам
град у то време пре свега означава
веће гарнизомско уморишге). После
Београда, Ужипе је било мајзмамајнији цснтар у пашалуку, са јаким
гарнизоном и утврђсњима. Остала
насеља, укупно 129, била су сеоског
типа, са архитектуром и простормим
распоредом услопл>еним рсл>сфом и
пореклом становништва. У процепи
броја стаповника Марковић прихвата мии1Л»ен>е Гргура Јакшића и Тихомира Ђорђепића о 300 до 350 хил>ада
становника у Београдском пашалу-

ку, мада се у историографији чешће
користи тврдња Васе Чубриловића и
Владимира Стојанчевића о 180-230
хил>ада. Ужичка нахија је могла имати око 22 хиљаде становника, а само
Ужицс још 12 хиљада, у огромној
већини муслимама, мећу којима је
било и Армаута и Турака, али највећим делом исламизираних Срба.
Већима српског становништва (око
80%) били су досељеници пристигли током 18. и почетком 19. века из
Херцеговине, Старог Влаха, Црне Горе и источне Босне. Аутор је навео и
осповне податке о породицама насељемим у 107 села Ужичке и дела
Соколске нахије, засноване пре свега
на резултатима претходних антропогеографских истраживања. Поглав-

л>е Домаћи живот посвећено је култури стамовања, исхране, одевања и
локалних обичаја. Чести ратови и
померања становништва условили су
да већина стамбених и привредних
објеката буде једноставне конструкције, углавном од дрвета и ћерпича. На
то је утицао и однос Турака према
пемуслиманском становништву.
Ila привредну активност односе

се поглавља Привредни живот и Путеви. Ослобоћена стега османске власти, у устаничком периоду привреда
доживљава успон. Срби у Ужицу и
околини почињу да се баве и занатима који су им под Турцима б и л и
недоступни. Трговци са тог подручја
у мирно време успостављају пословие односе чак и са Турцима, али је
устаничка власт то повремено ограничавала, да би се спречио одлив
псћих количина хране. Услед поднебл»а, пре свега обиља вода и пашњака, најзаступљеније је било сточарство, које је давало и главне трговачке артикле. Земљорадња и воћарство нису доносили значајније приходе. Кроз ужички крај су пролазили
и важни саобраћајни правци, пре свега каравански путеви, важне артерије привредног живота. У поглављу

Социјалне прилике, Марковић је дао
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низ иодатака о друиппепом раслојапан>у којс јс доподило и до бупа и
хајдучијс, загим о нисини цспа, плата и надница, што додатпо уиотпуњује сазнања о стању припрсде у
ужичком крају.
Осми и деисти одсл.ак, Школе и

писмспосг

и 1(ркна и cncrurcircrno,

посвсћсии су развоју школстпа и духовиог жипота. Аутор маводи zia су
трагови школске дслатносги запаж е н и и у прсдустаничком периоду
(Севојно, Рача, Годопик, Ужипе, Клисура...)као и то да се у врсмс устапка
она бржс разпија. Спетовпс школс
постојалс су у Ужицу и Пожеги, док
су свештемиии по селима и мопаси
по мапастирима такођс имали cnoje
ученикс. Кораци који су тада предузети на побол>шању школства прекин у т и су CJIOMOM устапка. Када је реч
о цркпи, Маркоиић је указао на њен
статус у оквиру Васел>епскс патријаршије пре и у току устапка. Ужички крај б и о јс у састапу Ужичкопаљевске м т р о п о л и ј с (Марковић је назива Ужичкошабачком, пгго је пазив
произашао из чињенице да јс митрополитска резидснција прсмештена у
Шабац), која је обухватала мростор
од шест нахија у западпој Србији и
д е л у Шумадије. Такође су паиедени
и оснопни ггодаци о 19 цркапа и манастира у Ужичкој, делу Соколске и
д е л у Староплашкс пахије. Објашњен
је однос пласти и цркис у новој,
националној држани, и наведени приходи свештснства. Последње поглав-

ним мегодолошким захтевима. Још
бол>а прегледност би се, међутим,
мостигла да је на крају књиге дат и
мопис коришћених извора и литературс. Садржај књиге употпуњују портрети неких личности, снимци докумената, фотографије појединих објеката, предмета и печата. Део података исказан је у габелама. Излагање
аутора је приступачно не само истраживачима којима је познавање
прошлости професионално определ>ење, пећ и ширем кругу читалаца.
Један од најзначајнијих проблема
са којима се аутор суочио је одрсђивање географског простора који
јс предмет истраживања. Ту су приметне одређене разлике. Док у по-

глављу Унутрашње уређење у Ужичкој нахији анализира управну структуру нове власти на примеру те нахије, у неким другим целинама, као

што је Црква и свештенство, пажња

је усмерена на ширу област већег
дела садашњег Златиборског и дела
Моравичког округа. Тако је обрађен
само део некадашње Соколске нахије, који је касније био администратинно поиезан са Ужицем, мада је та
нахија и у устаничком периоду била
чврста административна целина. Такође сматрамо да би поглавље Социјалне прилике, дато после поглавља
Црква и свештенство, било боље сместити након целине посвећене привредном животу ( П р и в р е д н и живот
и Путеви), јер се темом непосредно
ипак ослања на њих.
ље, Знамените и истакнуте личности,
Узимајући све поменуте чињенисадржи осноипе биографске податке це у обзир, можемо закључити да је
о 26 истакнутих учесиика у Приом књига Животе Марковића драгоцен
српском усганку са подручја Ужи- прилог познавању прошлости ужичке, Соколске, Старонлашке и По- чког краја у устаничком периоду.
жешке нахије.
Сам аутор је на више места истакао
Речник страних и мање познагих да је поједина питања морао да остаречи, Регистар личних имена и Реги- ви отвореним, јер су за њихово боље
стар географских назипа, додатно разумевање потребна нова истражиолакшавају разумевање и коришће- вања. Књига Ужички крај у доба Кан>е књиге. Напомене у тексту су рађорђа и у том случају може поурађене коректно, сагласно оспои- с л у ж и т и као добар путоказ.

