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Е. Мушовиh, ТУТИН И ОКОЛИНА, Етнографски институт САНУ, 
Београд 1985. 

У свом интензивном раду на изучавању прошлости не
кадашњег новопазарског санџака, др Е. Мушовић је презентирао 

научној јавности још једно дело из тог домена. То је историјска 
моноrрафија >>Тутин и околина«, која се по структуралном на
чину обраде и научно-методолошком приступу уже надовезује 
на његову претходну књигу »Етнички процеси и етничка струк
тура становништка Новог Пазара« и представља пионирски рад 

на историји ове мале, привредно неразвијене општине на крај
њем југозападу СР Србије. 

Књига је подељена на више поглавља. У првом поглављу, 
под насловом »Географски положај и природнl1" услови« (стр. 
9-12), аутор је дао кратки приказ географско-привредних спе
цифичности тутинске општине, истакавши да, по попису из 1981. 
године, на простору општине од 741 км2 живи 32.699 становника, 
од чега се око 45 одсто бави пољопривредном делатношћу. У ос
врту на структуру земљишта аутор наводи да је »54 одсто об
радиво пољопривредна земљиште, 43 одсто је под шумама, док 
је 2,5 одсто неплодне«, што се посебно одразило на развој сточар
ства које је одавно стекло веома значајну улогу и перспективу 
у животу овог краја. 

Аутор у другом поглављу под насловом »Прва сазнања из 
прошлости и средњовјековни период« (стр. 13-22), отвара прве 
странице тутинске историје. На основу археолошких истражива

ња и мишљења др Срејовића, он закључује да је овај крај на
сељен почетком бронзаног доба и да су његови први становници 
били Дарданци, ратоборне илирско сточарско племе које је у 
току римске експанзије у великом броју романизовано. Пратећи 

културне трагове и материјалне остатке римске епохе на овом 

подручју, аутор наводи низ индикатора те својевремене присут
ности: споменике материјалне културе, топониме и предања. До- -
ласком Словена на ове просторе нестало је староседелачког ста
новништва. Оно је, по мишљењу аутора, словенизирано и утопље

но у новопридошлу славенску масу Срба, који су населили ста
рорашке крајеве, којим припада данашња тутинска територија, 
још почетком VII века. На тим просторима створена је српска 
држава Рашка у XII веку. 
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Из средњовековног периода на тутинском подручју сачу
вана је доста материјалних остатака, посебно остатака црквене 
архитектуре. Аутор становиту пажњу притом поклаља Црнореч
ком манастиру насталом у XII веку и руднику Глуховици који је 
био експлоатисан још у предримско и римска доба, посматрајуhи 
их и кроз даља временска раздобља. 

Време турских продора и освајаља аутор обрађује у тре
Ћем поглављу под насловом »Турска експанзија« (стр. 23-34). 
Крајем XIV века Турци долазе и на ове просторе. Њиховим до
ласком проузрокована су велика миграциона кретаља становни

штва на Балкану. Међутим, до тога на овом брдско-планинском 
пределу не долази, јер је »он у то време, као и у ранијим неси
гурним временима, служио више за оне који су се овде склаљали 
из равничарских предела, него за оне који су одавде одлазили«. 

Турски пописи села на овом подручју показују да су она 

хришhанска, да у њима станује српски живаљ. Процес исламиза
ције је овде, условљен природном неприступачношЋу самог те
рена, текао веома споро, тако да се Муслимани до почетка XVIII 
века nомињу веома ретко. 

У следећем поглављу под насловом »Време од краја XVII 
века« (стр. 35-46), аутор анализира промене и последице ратних 
разараља пред крај XVII века. У великим ратним сукобима цело 
подручје је готово опустошено. »Анализом садашље структуре 
становништва у тутинској оnштини, долази се до закључка да 

ту нема староседилаца, ни Срба ни Муслимана, већ су то потом
ци досељеника у XVIII и XIX веку« . Махом су то били nраво
славни Кучи и католичка арбанашка племена, Клименте и Ма
лисори. Упоредо са насељаваљем ових племена, текао је паралел
но и процес исламизације. Он је интензивиран током XVIII века, 
тако да је у том времену »углавном исламизирана веЋина оних 

који су населили тутинску територију почетком XVIII века, осо
бити Малисори«. 

У поглављу под насловом »Деветнаести и почетак дваде
сетог века« (стр. 46-62), аутор прати тутински крај кроз дога
ђаје који су потресали Турско Царство током XIX века. У јед
ном од тих бројних немира и сукоба, тутинским крајем је nро
шао 1831. године и Хусеин-капетан ГрадашчевиЋ с војском. За
нимљиво је да у вези с тим љеговим путем кроз ове просторе 
према Косову, nотиче и назив места. По једном предању, како 
преноси аутор, народ је био затечен и импресионираи проласком 

његове војске и силном тутњавом коју је она изазвала. Зато је и 
место Доља Дмитрова, где је та војска логоровала, названо Ту
тин (тутњи - Тутин). 

Након 1878. године, због окупације Босне и Херцеговине 
и проглашења независности црногорске државе, знатан део 

муслиманског становништва (мухађира) напушта те крајеве и 
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повлачи се према новопазарском санџаку и дубљој унутрашљо

сти Турског Царства. Део тог становништва населио се у тутин
ском к_рају, нарочито из Црне Горе. Тако је дошло до узајамног 
утицаја и мешаља становништва на овом подручју. 

Шесто поглавље носи наслов »Балкански и први светски 
рат« (стр. 63-70). Победама у балканском рату 1912. године 
Србија је ослободила и ово подручје. Године 1913. долази докон
ституисаља Тутина, иако врло малог насеља, као административ
но-територијалне јединице штавичког среза, који је обухватао 
општине: Суви До, Делимеђе, Црквине, Рибариfiе, Мојстир, Тутин 
и Годово. Тако конституисан срез биhе задржан дуго времена. 

Избијаљем првог светског рата крај су окупирале јединице 
Аустро-Угарске. У току рата окупаторска власт је, фаворизујући 
муслимански елемент на рачун српског, знатно допринела по

горшаљу националних односа у овој средини. 

У идућем поглављу, под насловом »Период између два 
светска рата« (стр. 71-83), аутор кроз призму ширих привред
них, демографских и културно-просветних прилика открива мо
заичну слику једне сиромашне, забачене и заостале средине, без 
изграђене индустрије и комуникација, без радничке класе и соп
ствене интелигенције, са скоро 90 одсто неписменог становни
штва. У том раздобљу овај крај су, осим несређених међунацио
налних односа, притискивали и проблеми које су правиле одмет
ничке групе које су крстариле по читавом Санџаку. 

Та и слична питаља у склопу других аутор даље обрађује 
у наредном поглављу, под насловом »НОП и социјалистичка ре
волуција« (стр. 84-100). Након априлског слома 1941. године, 
Тутин је ушао у састав Велике Албаније. Добио је низ обележја 
албанског насеља. Сиромаштво краја, затегнути и нерешени ме
ђунационални односи још из периода турске владавине, које су 

политичари старе Југославје још више заоnrrрили, условили су 
да овај крај готово сво време буде поприште сукоба муслиман
ских, албанских и српских оружаних група, које су још више пу
стошиле и онако сиромашна подручје. 

У оваквим условима НОП се није могао развити све до 
јула 1944. године, када је неколико младића из овог краја, који 
су приступили дивизијама Оперативне групе НОВЈ која је на
дирала према Копаонику, створен Тутински НОП одред, који 
се током времена омасовио и истакао у борбама. Тутин је ослобо
ђен 22/ 23. 11. 1944. године, а веh 28. 11. у љему је формирана 
прва партијска hелија КПЈ. 

У последљем деветом поглављу, под насловом: )~Тутински 
крај у социјалистичкој изградљи« (стр. 101-137), аутор уз детаљ
ну · анализу друштвено-економских и културно-просветних кре

таља прати процес изградље и напоре тутинске општине и ши-
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ре друштвене заједнице на бржој друштвеној, економској и nо
литичкој афирмацији овог краја. 

Иако је nриликом рада на кљизи аутор наилазио на низ 
тешкоћа објективне nрироде, као што је недостатак ширих из

вора и архивске грађе за старије nериоде, чиме је извесним де

лом онемогућено студиозније изучаваље неких релевантних и 
сnецифичних проблема, он је успео да отвори једно комплексно и 
надасве занимљиво, али неистражено подручје у нашој исто

риографији. У томе се, између осталог, огледа и вредност овог 
научног дела које ће сигурно послужити као путоказ у даљим: 
истраживаљима и напорима на проучаваљу прошлости тутин

ског краја. 
Сафет Банџовић 

Фра Боно Бенић, ЉЕТОПИС СУТЈЕШКОГ САМОСТАНА, Сара
јево 1979, стр. 342 

Још једно дјело наше културне баштине угледало је свјет

лост дана и тако постало најширем кругу читатеља заинтереси
раних првенствено за културно-политичке и вјерске прилике 
у Босни у XVIII ст., уз летимичан преглед ранијег временског 

раздобља које Љетопис такођер захваћа. Дјело је објављено за
хваљујући труду др Игнација Гаврана који је при том обавио 
све потребне приређивачке послове, показавши у томе високу 

умјешност и изнимно познаваље културно-политичких nрилика, 
које је по потреби и коментирао. Осим тога, превео је с латинског 
и талијанскоr оне дијелове које је љетописац написао на дотич

ним језицима, учинивши их доступним сваком читатељу, без об
зира на љегово непозrrаваље тих језика. Надаље, бољем разу
мијеваљу дјела придоносе и попратне биљешке које читатељу 
објашљавају недовољно позната и нејасна мјеста у Бенићевом 
тексту. 

У врло оnширном »Уводу« (стр. 5-27), приређивач је с ве
ликом марљивошћу освијетлио живот, лик и дјело фра-Боне Бе
нића, износећи при том низ појединости пријеко nотребних за 
потnуније разумијеваље nишчевог времена и дјела. Сходно то
ме, читалац се најприје упознаје с Краљевом Сутјеском, љези
ним самостаном, жуnом и ширим подручјем који су у средишту 
љетопишчева излагаља, а затим слиједи врло сажет приказ Ље
тописа с обзиром на вријеме, предмет и писце, да би се читалац 
тек потом упознао са животом и личношћу љетописца Боне 
Бенића који је, осим дивљеља вриједюtх особина имао и својих 
недостатака о чему Гавран неувијено и искрено nише. У настав

ку се говори о Бенићу као писцу који уз латински и талијански 
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