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"Ч А Р Ш И Ј А" – ПОЧЕЦИ УРБАНИЗАЦИЈЕ У 
СРБИЈИ У ХIХ ВЕКУ  

У раду се говори о почецима урбанизацијског процеса у Србији у ХIХ веку, с посебним 
освртом  на  место  и  улогу  „чаршије“,  схваћене  у  просторноурбанистичком, 
привредноекономском, социокултурном и етнопсихолошком значењу. 

Кључне  речи:  урбанизација,  варош,  „чаршија“,  патријархална  култура,  балканска 
градска цивилизација, европски утицаји. 

Урбанизација 1  је,  као  што  је  познато,  предмет  проучавања  у  више  научних 
дисциплина. Резултати новијих истраживања указују да  је то процес у коме промене 
просторноурбанистичког, привредноекономског,  етнодемографског и социокултурног 
карактера  и  квантитативно  и  квалитативно  доприносе  отклањању  разлика  између 
села  и  града,  а  самим  тим  доводе  до  њихове  интеграције.  У  оквиру  тих  општих 
законитости урбанизације као историјског процеса, свако друштво поседује и особене 
путеве развитка својих градова и њихових култура. 

Полазећи од тих претпоставки, осврнућемо се на нека питања еволуције градских 
насеља у Србији у ХIХ веку, имајући на уму место и улогу чаршије у том процесу. 

Реч  „чаршија“  је  турски назив  за  трг,  тржиште,  односно централни део насеља 2 . 
Генезом  се  везује  за  средњовековне  насеобине  у  погледу  (изван  тврђаве),  у  чијем 
средишту су се налазиле зграде поређане око ширег места, пијаце на којој се куповало 
и продавало 3 . 

У  балканским  градовима  Османске  империје  „чаршија“  је,  као  купопродајни 
простор и привредни центар са највећом концентрацијом људи, најчешће изграђивана 
дужином једне, тј. главне улице, специјализоване према врстама производа. Имала је 
покривене, у низу постављене радње („дућане“), а могла  је то бити и  једна зграда са 
више радњи, називана „базар“. „Такве вароши са „чаршијом“, занатлијскотрговачким 
центром, издвојеним од дела насеља за становање (са кућама ограђеним зидовима и 

1 В. Ђ у р и ћ, Урбанизација као процес ширења градског начина живота, Зборник Матице српске за 
друштвене  науке  54,  Нови  Сад  1969,  95;  Д.  С  т  е ф  а  н  о в  и  ћ,  Урбанизација  – Прилог  истраживању 
међузависности  развоја  становништва,  делатности  и  животне  средине  људи  у  савременом  свету, 
Београд 1973, 12. 

2 В. Ст.  К а р а џ и ћ, Српски рјечник  (1818), Београд 1969, код: чаршија;  Ш к а љ и ћ, Турцизми у 
српскохрватском језику, Сарајево 1989, код: чаршија;  Н о в а к о в и ћ, Из српске историје, Нови Сад – 
Београд 1966, 153154. 

3 У XV  веку називи  трг  и  подграђе обогаћују се синонимом  варош истога  значења. Најстарији  помен 
вароши  је из 1446. године у даровној повељи босанског краља Стефана Томаша, у којој се говори о граду 
Кључу и вароши Подкључу. –  Н о в а к о в и ћ, op. cit., 156161.
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са  кривудавим,  калдрмисаним  улицама)  по Цвијићу  спадају  у  „турсковизантијски“, 
или „прави балкански тип вароши“ 4 . 

Осим  тог  примарног  значења,  израз  „чаршија“  је  стекао  и  шира  обележја, 
обухвативши и цело насеље 5 . Занимљиво је и то што се ова реч у својим варијантним 
облицима „чаршијлија“, или „чаршинлија“ значењски проширила на друштвени слој 
становника  који  је  својим  занимањима,  тј.  бављењем  занатима  и  трговином  био 
упућен  на  „чаршију“ 6 .  Означавајући  ту  групу,  њене  интересе  и  обрасце 
понашања,„чаршија“  истовремено  означава  и  менталитет  настао  у  том  варошком 
слоју под специфичним условима јавног мњења („чаршијски дух“) 7 . 

Функције  „чаршије“  у  поменутим  тумачењима  најјасније  су  се  испољавале  у 
Србији  у  ХIХ  веку,  у  време  кад  су  се  варошка  насеља  развијала  на  основама 
балканске  градске  цивилизације  и  патријархалне  културе  поварошеног  сеоског 
становништва, уз спорадичне европске утицаје. 

Прекретницу  у  том  погледу  чинили  су  догађаји  с  почетка  ХIХ  века:  устанци  и 
борбе с Турцима, а затим проглашавање Хатишерифа 1830. године. Тим документом 
Турци су признали аутономни положај Срба у Београдском пашалуку, као и наследно 
право кнезу Милошу (што је стварало могућности за каснија територијална ширења 
Кнежевине,  а  од  1880.  године  и  Краљевине  Србије),  и,  најзад,  српски  сељаци  су 
стекли својинско право на дотада спахијску земљу. 

Ова  друштвеноисторијска  збивања  обезбеђивала  су  предуслове  за  почетке 
урбанизације  у Србији на  темељима:  изграђивања националних установа и државне 
организације, обнове пољопривреде и повећаних потреба продавања њених вишкова, 
што  је  подстакло  развитак  трговине,  као  и  напредак  у  занатству,  издвајањем 
занатства из кућне радиности или увођењем нових заната. Упоредо с тим, мењају се 
насеља, њихов изглед и функције. 

Кад се говори о првим десетинама ХIХ века, треба имати на уму систем насеља 
заостао из  турског  времена. Чинили  су га: шест  градова  са  тврђавама и  развијеним 
управносудским  привредним  и  другим  службама,  на  челу  са  Београдом,  седиштем 
пашалука  (Београд,  Соко,  Смедерево,  Кладово,  Шабац,  Пожаревац),  а  затим 
једанаест  вароши  (Алексинац,  Књажевац,  Крагујевац,  Неготин  и  др.), 
управноадминистративни  и  привредни  центри  нахија,  док  су  се  у  категорију 
варошица, укупно двадесет и пет, сврставале осим варошица, још и паланке и касабе, 
врсте постаја војностратешког значаја 8 . 

Извори из тих година оставили су жалосну слику о запуштености и малољудности 
градова  и  вароши на  овом делу Балкана 9 . Међутим,  кнез Милош  је  рано приступио 
њиховој  обнови.  Преселивши  своје  седиште из Горње Црнуће,  планинског  села под 
Рудником, у Крагујевац, та мања варош, са неколико управних зграда,  готово преко 
ноћи је постала седиште Кнежевине 10 . 

4 I b i d,  154;  Ј . Х а џ и  В а с и љ е в и ћ, Скадар,  Братство  ХХI,  Београд  1921,  196;  Ј . Ц в и ј и ћ, 
Балканско полуострво и јужнословенске земље, I и II, Београд 1966, 244. 

5 Балкан и Балканци, Балкански институт, Београд 1937, 45, 104, 123. 
6 Т. Ђ о р ђ е в и ћ,  Архивска  грађа  за  насеља  у Србији  у  време  прве  владе  кнеза Милоша  (18151839), 

СЕЗб СКА, 37, Насеља и порекло становништва 22, Београд – Земун 1926, 190. 
7 Ц.  К  о  с  т  и  ћ,  Постанак  и  развитак  "чаршије"  (пример  "чаршије"  Бајине  Баште),  Гласник 

Етнографског института САН У – IVVI (19551957), Београд 1957, 123. 
8 Б . К о ј и ћ, Варошице у Србији ХIХ века – Регионалноурбанистичка студија, Београд 1970, 1112. 
9 Т. Ђ о р ђ е в и ћ, Турци у Србији за прве владе кнеза Милоша, Наш народни живот 6, Београд 1932, 

1213. 
10 М. П о п о в и ћ, Крагујевац и његово привредно подручје, Београд 1956, 51.
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Савремени  писани  извори  говоре  о  томе  да  се  регулација  вароши  вршила  врло 
ригорозно, често  уз непосредна интервенисања кнеза Милоша. Тако му 1834. године 
јавља секретарМилета Радојковић да је био у Крушевцу„по ради уређивања чаршије“, 
и  наставља:  "...  измерили  смо  и  пресекли  куће  куда  ће  чаршија  проћи,  заказавши 
људима да се узмичу и чаршију... уређивати почну“ 11 . Неколико година касније, 1838. 
године, јављају му се и сарадници из Кладова да су „затекли чаршију коју су житељи 
овдашњи  још од пре две године старости почели, готово довршену“, обавештавајући 
га да је тај посао добро обављен 12 . У то време приступило се и ушоравању Шапца, и 
то према узорима насеља у Срему, па он постаје једна од првих вароши у Србији са 
урбанистички решеним улицама 13 . 

Почеци  урбанизације  у  Србији  били  су  обележени  не  само  преуређивањима 
постојећих  варошких и маловарошких насеља,  на  које  је турска владавина  оставила 
свој  печат,  већ  и  формирањима  нових  вароши,  које Цвијић  назива  „подмлађеним 
типом  вароши“,  или  варошима  „патријархалног  режима“ 14 .  Настајале  су  на  више 
начина: израстањем из сеоског насеља, на регионалном путу или раскрсници путева, 
као  друмска насеља или, пак, што  је било најчешће, на ненастањеном терену, али у 
суседству  са  селом  или  сеоским  атаром 15 .  Тако  је,  на  пример,  Горњи Милановац 
постао измештањем села Бруснице у његову околину, а пре тога је до 1856. године то 
било  тржиште и  управно  седиште  са  приближно  тридесет домова. И данас се место 
где  је  било  село,  касније  варошица  Брусница,  назива  „Стара  чаршија“ 16 .  Такав 
развојни  пут  имале  су  многе  варошице  у Шумадији  и  у  западној  Србији,  а  поред 
осталих, Ариље, Гуча и Бајина Башта 17 . 

Ових неколико навода говоре о значају који се придавао „чаршији“ и у старијим 
варошима,  а  и  у  тек  формираним  варошицама. У  првом  случају  су  „чаршије“  као 
централне  варошке  улице  обнављане  и  изграђиване,  па  ако  је  требало  и  рушењем 
постојећих кућа, а у другом случају су: једна до две управне зграде, неколико радњи 
„мешовите“  робе  („бакалнице“),  обавезно  механа,  евентуално  школа  и  црква, 
представљали целу варошицу, односно „чаршију“ као њен заметак. 

Полет  у  развитку  варошких  насеља  у  Србији,  њихово  просторно  ширење  и 
урбанистичко  уређивање  недељиво  је  од  етнодемографских  процеса  који  су  се 
одигравали у Србији у то доба. Ту, пре свега, мислимо на досељавања у ослобођене 
делове  Србије  од  30их  година  ХIХ  века  која  су  допринела  утростручењу  броја 
становника 18 . 

11 Б. К о ј и ћ, op. cit., 37. 
12 Т. Ђ о р ђ е в и ћ, Архивска грађа за насеља у Србији у време прве владе кнеза Милоша, 170. 
13 В. С т о ј а н ч е в и ћ, Шабац и Шабачка нахија од избијања првог устанка до краја КнезМилошеве 

владе, Шабац у прошлости II, Шабац 1980, 146. 
14 Ј. Ц в и ј и ћ, op. cit., 247. 
15 В. К о ј и ћ, op. cit., 10. 
16 М. Ф и л и п о в и ћ, О "варошицама" у селима, Гласник српског географског друштва ХХIХ/1, Београд 

1949, 3334. 
17 Ариље,  званично  варошица  од  1880.  године,  налази  се  на  путу  ПожегаИвањица  (М. 

Б а рј а к т а р о в и ћ, Ариље,  прилог  проучавању  вароши  у Србији,  Гласник Етнографског  института САН 
IIIII (19531954), Београд 1957, 313, 319); Гуча је настала на колском путу ЧачакИвањица, а за варошицу је 
проглашена  1892.  године  (М. Б а р ј а к т а р о в и ћ, Гуча, прилог проучавању наших варошица,  301, 303); 
Бајина  Башта  се  простире  на  земљишту  некадашњег "турског"  села  Пљескова,  на  десној  обали Дрине. С 
обзиром  на  погодни  положај места  најпре су подигнуте две механе,  па  се постепено између њих развило 
ново насеље под називом Бајина Башта (Ц. К о с т и ћ, op. cit., 130131). 

18 Т. Ђ о р ђ е в и ћ, Из Србије кнеза Милоша, Становништво – насеља, Београд 1924, 76.
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Усељавало  се  са  разних  страна,  из:  Црне  Горе,  Баната  и  Срема,  из  Влашке,  а 
највише  из  неослобођених  крајева  под  Турцима,  из  Босне  и  Херцеговине,  из 
нововарошке,  сјеничке,  пиротске и  рашке  области,  из  крајева  данашње Македоније, 
итд.  Долазило  се  појединачно,  уз  одобрења  турских  власти, али  су  то  чешће  била 
групна усељавања и бежања од насиља по више десетина, па и стотина породица 19 . 
Та  кретања  становника  условила  су  сложене  процесе  прилагођавања  између 
досељеника  различитог  порекла  и  социокултурних  особина,  што  је  у  појединим 
варошима доводило и до драматичних ситуација. О томе нам за Ужице сведочи Љуба 
Стојановић 20 , а  за Лозницу Јован Цвијић, који  је ову варош из тог времена запамтио 
као једну од „најузрујанијих вароши у Србији“ 21 . 

Хетерогену  етнокултурну  структуру  становника  ондашњих  варошких  насеља 
чинили су: раније и касније насељени Срби, затим Јевреји, Цинцари, Грци, Јермени, 
Цигани, појединачно Немци, Аустријанци, Мађари, Бугари, Румуни, Чеси и др. 22 . 

Србија  у  ХIХ  веку  је  и  на  социјалном  плану  чинила  динамичну  средину. Међу 
тадашњим  чаршијлијама  било  је  и  чиновника,  и  официра  и  првих  „школараца“ 
(ђака),  затим  сиромашних  сеоских  младића  и  зрелијих  људи  са  села  који  су, 
продајући своја имања, започињали нове послове у вароши; у већим варошима било 
је  по  неколико  „инџилира“,  лекара,  учитеља  и  професора,  а  и  представника 
свештенства.  Ипак  су  ондашњу  српску  „чаршију“  претежно  заступале  занатлије  и 
трговци, јер их је било највише. 

Тако  су  ужичку  „чаршију“  60их  година  ХIХ  века  сачињавали  „баруџије, 
бардагџије,  табаци,  мутавџије,  самарџије,  сарачи,  чаруџије,  папуџије,  абаџије, 
терзије,  кујунџије,  ћурчије,  пушкари,  дунђери,  налбанте,  мумџије,  казанџије, 
екмегџије“,  али  и  три  тишлера,  један  шнајдер,  неколико  „бербера“,  један  молер  и 
један књиговезац 23 . 

Овај  дужи  списак  ужичких  занатлија  говори  у  прилог  чињеници  да  су  старији 
занати у то време имали превагу над новијим занатима, којих је више било у већим 
варошима  (у  Београду,  Шапцу,  Крагујевцу);  њихови  носиоци  били  су  углавном 
Немци, Аустријанци и Срби из „прека“ 24 . 

И  трговина  је  представљала  важну  привредну  делатност  српских  вароши,  ипак 
највише развијену у Београду. Многи варошани стекли су знатне материјалне користи 
тргујући стоком, а посебно свињама. За разлику од извоза, увоз  је у првој половини 
ХIХ  века  био  мањег  обима.  Главни  увозни  артикли  били  су:  со,  шећер,  оружје, 
текстилне израђевине итд. 25 . 

С  обзиром на  то што  су  занатлије  и  трговци чинили најбројнији и најутицајнији 
слој  варошана,  могу  се  сматрати  ентитетом  одређених  типских,  односно  групних 
одлика. Подсећамо на мишљења неких аутора о томе да особине: предане радиности, 
опрезности, поштовања својине и уговорених обавеза, дисциплине, затим чуварности 
до  тврдичлука  и  претераног  нагона  за  богаћењем  одликују  првенствено  Цинцаре  и 

19 I b i d ., 5476. 
20 Љ.  С  т  о  ј  а  н  о в  и  ћ,  Старо Ужице,  белешке  и  успомене  из  18651878.  године,  Гласник  српског 

географског друштва, Београд 1922, 157176. 
21 Ј. Ц в и ј и ћ, op. cit., 166. 
22 Т. Ђ о р ђ е в и ћ, Из Србије кнеза Милоша, 91113, 114131132, 151152, 163, 169178. 
23 Љ. С т о ј а н о в и ћ, op. cit., 6870. 
24 Т. Ђ о р ђ е в и ћ, op. cit., 6366. 
25 Т. Ђ о р ђ е в и ћ, Из Србије кнеза Милоша, Културне прилике од 1815. до 1839. године, Београд 1983, 

1518.
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Грке,  који  се  сматрају  оснивачима  српске  чаршије 26 .  Додајемо  да  многе  од  тих 
особина,  забележене  и  код  осталих  балканских  хришћана 27  чине  вредности 
занатлијскотрговачке  етике и морала  тзв.  старе  средње  класе  а  биле  су  обухваћене 
нормираним  одредбама  бројних  еснафских  организација 28 .  Осим  професије  као 
фактора који може да допринесе уједначавању социокултурних образаца мишљења и 
понашања,  још  је  важније  то  што  су  се  особине  о  којима  говоримо  неговале  под 
специфичним  околностима  живота  под  Османлијама,  у  балканским  градовима 
источњачколевантинске  цивилизације.  У  њима  су  Цинцари,  Грци,  Срби,  Јевреји  и 
Јермени, у статусу султанове раје, а измирујући у облику дажбина своје обавезе према 
држави, држали велики део занатлијскотрговачког промета. 

„Брижно чувајући своје народно име, веру, обичаје, морал и свој језик у кући, а да 
би  одржали  и  посебност  свог  правног  статуса,  све  више  су  временом  стицали 
заједничке  црте“,  које  су  како  зналачки  образлаже  Самарџић,  „обележавале 
друштвени карактер балканских градова“ 29 . Држећи се обазриво и према властима, и 
између  себе  у  неповерењу  и  лукавости,  постајали  су  међусобно  слични, 
оспособљавајући  се  у  животној  проницљивости,  штедљивости  и  ненаметљивом 
богаћењу 30 . 

Друштвеним  прилагођавањем  у  вишевековној  борби  за  опстанак  те  заједничке 
црте  хришћана  у  Турској  прерастале  су  у  особине  дволичности  или,  како  би  рекао 
Џаџић,  у типске одлике „homo duplex“а, специфично балканске варијанте 31 . Основа 
им  је  поданичкорајинска  психологија,  покорност према  јачем,  а  агресивност према 
слабијем,  и  морална  мимикрија  коју  је  у  оквиру  централног  балканског  психичког 
профила  анализирао  Цвијић 32 .  У  психологији  се  такве  појаве  тумаче  „механизмом 
идентификације са агресором“, као посебним механизмом одбране 33 . 

Таква  типска  личност  није  била  страна  Србији  ХIХ  века,  тек  ослобођеној  од 
Турака.  Усклађена  тој  средини,  одговарала  је  званичним  властима  и  потребама 
националне  државе  Милошевог  доба  која  се  формирала.  Тако  су  „чаршијлије“, 
захваљујући умногоме  своме друштвеном менталитету,  сада под новим,  погоднијим 
условима, могле да развијају раније стечена пословна искуства, да уздижу економску 
моћ  и  појачавају  друштвени  утицај,  доприносећи  и  са  позиција  своје  очуване 
патријархалности варошкој култури тога времена. 

Свој  идентитет  „чаршијлије“  су испољавале  себи  својственим начином живота  у 
породици  и  понашањем  у  друштвеној  комуникацији  заснованим  на  утврђеном 
„чаршијском  реду“,  контролисаним  јавним  мнењем  „чаршије“ 34 .  У  томе  су 
предњачиле највиђеније породице, служећи као узор осталима. Далеко би нас одвела 
описивања унутарпородичних односа са доминантним ауторитетом њеног најстаријег 
мушког члана,  затим честих надмудривања између „чаршијлија“ и сељака или, пак, 

26 Ј. Т р и ф у н о с к и, Заборављени Старобалканци, Цинцари у републици Македонији, Београд 1994, 
50, 86; В. Д в о р н и к о в и ћ, Карактерологија Југословена, Београд 1939, 239. 

27 М. Ђ. М и л и ћ е в и ћ, Кнежевина Србија, Београд 1876, 615. 
28 Е.  Ф р о м,  Бекство  од  слободе,  Београд  1983,  245;  К.  М и ћ и ћ,  Традиционални  морал  занатлија 

ситних сопственика, Социологија 3, Београд 1965, 125. 
29 Р. С а м а р џ и ћ, О градској цивилизацији на Балкану Х до ХIХ века, Градска култура на Балкану 1, 

Зборник радова Балканолошког института САНУ, посебна издања 20, Београд 1984, 56. 
30 I b i d , 6. 
31 П. Џ а џ и ћ, Јован Цвијић и балкански психички типови, Етнопсихологија данас, Београд 1991, 80. 
32 Ј. Ц в и ј и ћ, op. cit., 439449; В. Ј е р о т и ћ, Можемо ли да се бавимо карактерологијом Југословена, 

Поговор у књизи В. Д в о р н и к о в и ћ, op. cit., 1056. 
33 М. П о п о в и ћ, Односи културе, репресије и психотерапије, Етнопсихологија данас, op. cit., 113. 
34 Т. Ђ о р ђ е в и ћ, Варош као друштвена заједница, Из Србије кнеза Милоша, 305.
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изношење  занимљивих  казивања  о  друштвеној  затворености  чаршије  и  њеном 
традиционализму 35 . 

Овде  треба  додати  једну  важну  ознаку  „чаршијлијског“  идентитета,  а  то  је 
одевање,  које  се  иначе  сматра  етнопсихичком  и  социокултурном  одредницом.  Не 
улазећи  сада  у  разлике  које  су  постојале  у  одевним  елементима  осталих 
етнокултурних заједница (Грка, Цинцара, Јермена и Јевреја), карактеристично је да је 
захваљујући  претежно  Србима  „чаршијлијама“  средином  ХIХ  века  дошло  до 
реоријентализације  ношње 36 .  Скупоцени,  богато  украшени  делови  мушке  ношње 
оријенталнолевантског  типа,  а  пре  свега  фес,  затим  јахање расних  коња и ношење 
оружја – све то што је Србима у турско време било забрањивано 37 , као реакција на те 
забране  постаје  статусни  симбол  „чаршијлија“.  Такву  културу  одевања  најпре  су 
прихватили политички прваци, српски кнезови са кнезом Милошем на челу да би се 
за  њима  повели  и  остали  варошани.  Овај  феномен  Дворниковић  оцењује  као 
„куриозитет“,  сматрајући  да  то  варошко  и  господско  турчење  представља  знак 
слободе и благостања... знак одавно жељеног еманциповања“ 38 . 

Берлинским конгресом, после српскотурских ратова 18761878. године, Србија је 
стекла независност и територијално се проширила припајањем четири округа (нишки, 
пиротски, врањски и топлички) 39 . Отада је процес урбанизације у Србији ушао у нову 
фазу, са све израженијим и свестранијим европским цивилизацијским утицајима. 

Бржи  развитак  градова  био  је  условљен  даљим  успоном  Србије  као  државе  и 
њеним  привредним  растом,  као и  развитком индустрије,  потпомогнутим изградњом 
саобраћаја,  пре  свега  железничког.  Појачава  се  промет  робе  и  капитала,  развија  се 
извозна  и  увозна  трговина;  подиже  се  образовни  ниво  становника  посредством 
школских  установа,  укључујући  ту и Универзитет,  а  ниче и  све  већи број  певачких 
друштава, „читалишта“, позоришта... 40 . 

Упоредо  са  тим  иновацијама,  од  80их  година  ХIХ  века  мењају  се  и  варошка 
насеља. Она се просторно шире уклапањем околних сеоских насеља, повећава се број 
становника  у  њима  а  и  модернизује  им  се  ранији  изглед.  „Напушта  се  балкански, 

35 Ево једног примера из сећања ужичког гимназијалца, касније књижевника, М.Ускоковића, о одговору 
чаршије  на  иновације:  "Појава  фотографа  у  вароши  у  којој  је  овај  занат  припадао  царству  чуда,  био  је 
догађај за све. Нико у вароши није био интересантнији од новог фотографа, па се једно време само о њему 
говорило,  мада  му  се  добро  ни  имена  није  знало..."  (М.  У с к о к о в и ћ, Приповетка Потрошене  речи,  у 
књизи: Ж. Ћ и р и ћ, Старо Ужице у записима, Т. Ужице 1985, 11. 

36 Вук Караџић у  "Даници"  из  1827.  године пише:  "Срби што живе по варошима као трговци  (готово 
само  дућанџије)  и  мајстори  (највише  ћурчије,  терзије,  јекмекчије,  туфекџије,  кујунџије)  зову  се 
варошанима... турски се носе и по турском обичају живе..." (М. Ј о в а н о в и ћ, Народна ношња у Србији у 
ХIХ веку, СЕЗб САНУ ХСI, Живот и обичаји народни, 38, Београд 1979, 21. 

37 М. Ј о в а н о в и ћ, Грађанска ношња у ХIХ веку, Гласник Етнографског музеја 44, Београд 1980, 99. 
38 В. Д в о р н и к о в и ћ, op. cit., 452453. За разлику од мушкараца који су у другој половини ХIХ века 

прихватали  европску  моду  облачења,  Српска  грађанска  ношња  жена,  са  елементима  и  источњачке  и 
европске културе одевања, задржала се и у ХХ веку у својој репрезентативносимболичкој функцији (М. П р 
о ш и ћ – Д в о р н и ћ, Вечерње забаве (балови), у Београду крајем ХIХ и почетком ХХ века, Етнолошке 
свеске , Београд 1984, 30. 

39 Д. Ј а н к о в и ћ, Историја државе и права Србије ХIХ века, Београд 1958, 130. 
40 Према  једном  извору  из  90их  година  ХIХ  века,  професионалну  структуру  "свечара"  у  Београду 

сачињавали су: државни службеници од министра до писара (472), затим занатлије, међу којима већи број 
представника  новијих  заната  (441),  квалификовани  и  неквалификовани  радници,  највише  саобраћајне 
струке (414), трговци (355), интелектуалци, и то: лекари, инжењери, професори, судије и адвокати (укупно 
206),  власници  капитала  и  фабриканти  (35),  по  неколико  уметника  разних  грана  уметности  –  сликари, 
књижевници,  глумци, музичари  (укупно 33)  и  појединачно:  дипломирана  бабица,  "сакаџије", патролџија, 
фењерџија,  бунарџија,  млекаџија  и  три  "тежака"  (Славе  и  имена  свечара  у  Београду  1895,  Београд  1994, 
1105).
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источњачки  урбанизам,  и  прелази  се  на  нову  оријентацију  ка  средњоевропском 
урбанизму  и  еклектичној  архитектури“ 41 .  Тај  трансформацијски  процес  био  је 
скоковит  и  неуједначен,  с  противуречностима  између  старог  и  новог,  балканског  и 
европског.  Тако  је,  поводом  изграђивања  Теразија  као  новог  београдског  центра, 
Каниц  забележио  да  је  та  „модернизација“  под  кнезом  Михајлом  Обреновићем 
чинила оштри контраст са запуштеним оријенталним деловима града, па закључује да 
је због тога Београд тада представљао прави „елдорадо најчуднијих супротности“ 42 . И 
крагујевачка  „чаршија“  крајем ХIХ века прераста  у Михајлов  и Таковски булевар у 
коме  су  никле  „многе  лепе  куће“,  бележи  даље  овај  савременик,  док  „чаршија“  у 
Крушевцу, уз задржавање „турског купатила... добија гостионицу ′Српска престоница′ 
и једну кафану ′alla franca′". Осавремењавају се и остале српске вароши: Пожаревац, 
Параћин, и др. 43 . 

Јужније  вароши,  касније  присаједињене  матичним  областима  Србије,  дуже  су 
задржале балканскоисточњачки колорит. Међутим, у њима се крајем ХIХ и почетком 
ХХ века,  под  условима анархичних политичких прилика у Империји која се гасила, 
развијају националноверске установе и добротворна друштва, који су, као на пример 
у  Призрену,  уз  јаке  еснафске  организације  били  „покретачка  снага  друштвеног  и 
просветног  преображаја“ 44  и  на  тај  начин  послужили  за  основу  урбанизације  тих 
вароши и еманципације њихових становника у ХХ веку. 

Упоредо с тим процесима, у освиту ХХ века долази и до друштвеног раслојавања 
између  „господе“  и  сељака,  „чифчија“  и  „еснафлија“,  све  богатијег  трговачког, 
капиталистичког  сталежа и  градске  сиротиње. Тако за врањску област тога времена 
В.  Стојанчевић  констатује  не  само  појаве  етничке  асимилације  старијих  и  новијих 
досељеника већ и дубоку економску и друштвену поларизацију 45 . 

Сва  та  друштвена  превирања  послужила  су  као  инспирација  писцима  српске 
реалистичке  прозе:  Стевану  Сремцу,  Бори  Станковићу  и  другим  приповедачима 
оријентисаним  ка  социјалним  мотивима  из  варошких  средина,  док  је  комедиограф 
Бранислав  Нушић,  себи  својственим  хумором,  осликавао  карактере  помодних  и 
конзервативних варошана тога доба 46 . 

Рађа се нови грађански слој српског друштва који има другачије потребе и укус у 
односу  на  варошке  „чаршијлије“  из  прве  половине  ХIХ  века.  Ови  други  својим 
традиционалним  варошким  менталитетом  нису  могли  да  одговоре  императивима 
модернијег пословања, тржишној утакмици и грађанском систему вредности ХХ века, 
а што је последица неусаглашености између економског и психичког развоја уопште 47 . 

∗ ∗ 
∗ 

41 Б. К о ј и ћ, op. cit., 2. 
42 Ф. К а н и ц, Србија, земља и становништво I, Београд 1985, 15, 307. 
43 Ф. К а н и ц, op. cit., II, 93, 156, 439. 
44 М.  М  е  н  к  о  в  и  ћ,  Костим  града  и  села  на  размеђи  два  века,  Призрен  и  околина  18801918, 
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Да  закључимо.  „Чаршија“ из  прве  половине  ХIХ  века,  зачетак  урбанизације  у 
Србији,  и  битни  фактор  у  настајању  српске  варијанте  балканскопатријархалне 
варошке културе и менталитета, са све интензивнијим развитком градова у ХХ веку, 
претвара  се  у  анахронизам.  Задржала  се,  и  то  скоро  до  наших  дана,  у  функцији 
шеталишта  („корзо“  у  мањим  градовима,  као  и  у  значењу  паланачког  менталитета, 
карактеристичног  по  сукобу  између  тежње  појединца  ка  већој  личној  слободи  и 
самоостварењу и контроле друштвене заједнице. 

Desanka NIKOLIĆ 

„ČARŠIJA – BAZAAR“ 
THE BEGINNINGS OF URBANIZATION IN SERBIA IN 19TH CENTURY 

This elaborate is about the beginnings of urbanization process in Serbia in 19th century, special attention being 
paid  to the place and role of „čaršija“, grasped in the sense of the urban area, business economy, social culture and 
ethnopsychology. 

The author observes the development of cities (and towns) in Serbia through two phases. 
The first phase covers the period from thirties to eighties of 19th century, when directly upon the establishment of 

the Principality of Serbia, „čaršija“ and their supporters („čarširlije“), mainly from the traders and merchants circles, 
played an important role in the restoration of the existing cities as well as in the establishment of new towns. At that 
time,  the  urbanization  process  was  based  on  the  Balkan  urban  civilization  and  patriarchal  culture,  the  European 
influence being sporadic. 

The second phase of eighty years is characterized by more intensive development of cities in Serbia taking after 
the European models, which was conditioned by the general social, economic and civilizing progress of the Serbian 
state after the war with the Turks in the period of time 1876 – 1878, when Serbia, apart from territorial expansion, 
gained  independence.  In  the  course  of  development  of  the  cities  there  grew  the  influence  of  the  new middle  class 
society, which cherished different value criteria with respect to the „čaršijlije“ in the first half of 19th century. 

It is concluded in this elaborate that the bazaar – „čaršija“, which was the inception of the urbanization in Serbia, 
as well  as  the  founder of  the Serbian civic culture and mentality, by  the end of 19th and  in  the beginning of 20th 
century, turned into its anachronism, while it has survived only in the sense of a small town mentality.


