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СЕЛО У СРБИЈИ У XIX ВЕКУ 

Проучавање  сеоских  и  градских  насеља  у  Србији  у  XIX  веку  омогућава  решавање 
неколико веома значајних етнолошких проблема. Реч је о поднебљу и његовом утицају на 
развој  насеља,  затим  културногеографским  одликама  простора,  привредногеографским 
могућностима  краја,  саобраћајној  повезаности  и  становништву  које  је  створило  насеља  и 
користило  остале  чиниоце  у  окружавајућој  природној  и  друштвеној  средини.  На  тим 
принципима  развијало  се  село  у  Србији  у  XIX  веку  и  омогућило  развој  модерне  српске 
државе током ХХ века. 

Кључне речи: село, етничке одлике, друштвени односи, културни развој, Србија. 

I 

О првом српском устанку, Србима и Србији у XIX веку постоји обимна 
литература 1 .  Због  тога  приступ  било  ком  проблему  из  тог опсега  представља прави 
изазов  и прети да  се  доста познатог понови,  чак и онда кад се из тога издвоји неко 
мање проучавано питање. 

Овом  приликом,  поводом  стодеведесетогодишњице  првог  српског  устанка,  биће 
више речи о основним обележјима и животу у селу у Србији током XIX века. 

* * * 

1 За  проучавање  ове  проблематике,  као  полазна  литература,  могу  послужити  следећи  радови:  Први 
српски устанак, акта и писма I, Народна књига, Београд 1978; С т. Н о в а к о в и ћ, Село, Српска књижевна 
задруга, Београд 1965; Стопедесетогодишњица устанка у Србији 18041813, Гласник Српске православне 
цркве, Београд 1954; Т. Ђ о р ђ е в и ћ, Из Србије кнеза Милоша, становништвонасеља, Београд 1924; Ј. 
Ц  в  и  ј  и  ћ,  Балканско  полуострво  и  јужнословенске  земље, Сабрана  дела  књ.  2,  Београд  1991; И  с т  и, 
Антропогеографски проблеми Балканског полуострва, Сабрана дела, књ. 4, Београд 1991; В. К а р а џ и ћ, 
Географическо  статистическо  описаније  Србије,  Даница  за  1927.  годину,  Сабрана  дела,  књ.  VIII, 
Просвета,  Београд  1969,  126176;  И  с  т  и,  Живот  и  обичаји  народа  српскога,  Сабрана  дела,  књ.  ХVII, 
Просвета,  Београд  1972,  145378;  Група  аутора:  Географски  лик  Србије  у  доба  Првог  устанка,  Посебна 
издања Српског географског друштва, св. 32, Београд 1954; Т. В у к а н о в и ћ, Производне снаге Србије у 
доба Првог устанка 18041813, Врањски гласник, књ 3. IV, Врање 1968, 1125; И с т и , Насеља у Србији  у 
доба  Првог српског устанка 18041813,  Врањски гласник,  књ. ХI, Врање 1975, 1172; П. В л а х о в и ћ, 
Етничке прилике у Србији у Првом српском устанку, Гласник Етнографског института САНУ, књ. ХХIХ, 
Београд 1980,  919 и тамо наведена литература.
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Српско  село  као  друштвеногеографска  и  историјска  заједница  и  његово 
становништво  изнело  је  на  својим  плећима,  а  посебно  у  првом  и  другом  српском 
устанку,  тешко  историјско  бреме,  јер  је  српско  село  било  и  остало  у  свим  епохама 
чувар и носилац српског етничког бића, не само у минулим епохама него и у 
савремено  доба.  Револуцијом  која  је  почела  1804.  године,  а  наставила  се  у другом 
српском  устанку  1815,  судбоносним  догађајима  после  Букурешког  мира  (1815)  и 
чувеног Хатишерифа из 1833, затим догађаја из 1848. и ратова 18761878, српско 
становништво Србије разбило је старе друштвене односе и на рушевинама османског 
феудализма изградило у Србији током XIX века нов друштвени и државни поредак. 

Подухвате и допринос српског села, пре свега у ослободилачкој борби и 
друштвеној револуцији у првом српском устанку, а затим током свих седам деценија, 
до  појаве  његове  књиге  Србија  на  истоку  (1872),  најцеловитије  је  сажео  Светозар 
Марковић,  нагласивши:  „Ко  год проучи историју  српске  револуције  у почетку овога 
столећа (мисли се на XIX век  прим. П. В.) мора увидети да ту није учињена промена 
власти,  подела  државног  земљишта  и  уопште  нека  промена  политичка,  већ  је  том 
приликом  учињена  дубока  друштвена  револуција  која  је  из  корена  изменила  строј 
српског друштва под Турцима, па је захватила и саме појмове српског народа. 2 

Остварењу  ових циљева  српско  село  је  у XIX веку прилагодило целокупну  своју 
привредну  и  друштвену  организацију,  па  и  културу  у  најширем  смислу  речи.  То 
потврђује не само ондашња организација села него исто тако релативно специфичан 
развој друштвених односа, етничког обликовања и подстицања развоја сопствене 
науке и научне мисли, како у индивидуалном доприносу тако и у организовању 
одређених  образовних  и  стручнонаучних  институција  (Велика  школа  1808,  Лицеј 
1838, Друштво српске словесности 1841, Српско учено друштво 1864, Српска 
академија наука 1886, Народни музеј 1844, на пример). Свим тим подухватима село 
је обезбеђивало економску основу и школовање носилаца научног погледа на живот и 
свет, који је дао и сопствени допринос развоју европске цивилизације и људског 
друштва у целини. 

Многа од напред поменутих питања већ су нашла своје место у најновијој 
вишетомној едицији Историја српског народа. Неће, међутим, бити сувишно да се и 
овде истакну и нагласе нека од тих питања јер имају своју поуку и поруку и за 
савремено доба. 

II 

Основно жариште првог српског устанка налазило се у ондашњем Београдском 
пашалуку, односно у некадашњем Смедеревском санџакату. Обухватало је 
Београдску, Смедеревску, Грочанску, Пожаревачку, Крагујевачку, Јагодинску, 
Ваљевску, Шабачку и Ужичку нахију. 3 Територија која је у први мах била захваћена 
устанком простирала се на север до Дунава и Саве, на запад је граница ишла Дрином 
од њеног ушћа у Саву до испред Лешнице, а затим огранцима планина Цера и 
Влашића на Крупањ, потом поново избијала на Дрину и њом ишла до Бајине Баште, а 
одатле до Чајетине. Јужна граница почињала је од Чајетине планинама јужно од 

2 Св. М а р к о в и ћ, Србија на истоку, Нови Сад 1872,  1. 
3 Б. К у н и б е р т, Српски устанак и прва владавина Милоша Обреновића, Београд 1901, 3.
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Карановца (Краљево) и избијала на Западну Мораву до испод Крушевца. На истоку је 
граница ишла Великом Моравом, од њеног формирања до Ћуприје, а одатле се 
пружала на североисток Голубињским планинама, где је преко планина ДелиЈована 
и Мироча излазила на Дунав, према Оршави 4 . У тим просторима отпочела је 
ослободилачка борба у првом српском устанку под Карађорђем и, стицајем прилика, 
одвијали су се етнички, друштвени и други процеси, кроз које се крајем XVIII и 
почетком XIX века, у ослободилачкој борби српског народа, организовала савремена 
српска држава. 

Површина устаничке Србије, у границама које су поменуте, износила је 37950 км 2 . 
На овој територији становало је 13,2 становника на квадратни километар што указује 
на  релативно  ретку  насељеност 5 ,  која  је  у  време  првог  српског  устанка  била  веома 
променљива. М. Филиповић бележи 266 сеоских насеља у овом простору. 

Србија се у време првог српског устанка (18041813) у административноуправном 
погледу делила на 24 нахије и 53 кнежине. Овоме треба додати и сеоска насеља која 
су  код  Срба  позната  као  значајне  традиционалне  управнотериторијалне  јединице 6 . 
Границе сваког села биле су јасно назначене и обухватале су сеоски атар. Осим тога 
било  је општина, световних и црквених, али се у изворима и литератури о њиховом 
саставу, уређењу и улози грађана у њима, ништа прецизније не наводи. Познато је да 
су се под „општином“ подразумевали грађани једне вароши, као и то да је на челу 
такве општине стајао „варошки“ или "чаршијски кнез“ који се по функцијама 
разликовао од сеоског кнеза 7 . Уз то, постојало је шест градова, укључујући и Београд, 
који су чинили посебне управне јединице. У градовима је био сконцентрисан 
политичкоуправни,  економски  и  просветнокултурни  живот  за  одређену  подручну 
област, поготову кад је реч о варошима у којима је било седиште нахије (Алексинац, 
Бања, Јагодина, Крагујевац, Чачак, Пожега, Карановац /Краљево/, Гургусовац / 
Књажевац/, Неготин, Параћин, Ћуприја). Седишта нахија могле су бити и варошице 
(Сврљиг /Дервен/, Пореч, Гроцка, Рудник 8 . 

Територију Србије  из  доба првог  српског устанка  (18041813) одликује неколико 
већих  предеоних  целина,  првенствено  привредног  значаја,  које  се  лагано  спуштају 
према Сави и Дунаву, испресецаних рекама, речицама и потоцима који су се усекли у 
површи и терасе. Приметне су плодне алувијалне равни које се пружају поред Дрине, 
Колубаре, Млаве, Мораве и Пека. Већу географску целину чине побрђа Шумадије и 
западне Србије, која су такође повољна за развој разних биљних култура. У источној 
и југоисточној Србији су релативно високи планински предели 9 . 

У време првог српског устанка Србија је била под шумама. Кроз те шуме, бележи 
прота Матија Ненадовић, ни пешак није могао да прође. Због тих шума које су 
захватале:  Београдску,  Јагодинску,  Крагујевачку,  Рудничку  и  Смедеревску  нахију,  а 
које је Ламартин упоређивао са шумама Северне Америке, један крај Србије назван је 

4 Д. П а н т е л и ћ, Присаједињење "отргнутих" крајева Србије пре сто година, Београд 1933, 51. 
5 Т. В у к а н о в и ћ, Производне снаге Србије..., 5; Исти, Насеља у Србији..., 2. 
6 Т. В у к а н о в и ћ, Село као социјална заједница код Срба, Приштина 1965,  2028. 
7 Т. В у к а н о в и ћ, н. д., 5. 
8 И с т о,  65. 
9 М.  Л  у  т  о  в  а  ц,  Привредногеографске  прилике  и  саобраћајне  везе  Србије  првог  устанка,  у: 

Географски лик Србије у доба првог устанка, Београд 1954,  53: Т. В у к а н о в и ћ, н. д., 4.
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Шумадија 10 . Шуме су биле „природни и неприступачни градови“ (у смислу тврђаве). 
Због тога су поштоване и неговане 11 . 

У време првог српског устанка Србија није имала добрих путева. Кроз Србију је у 
то време водио такозвани Цариградски друм, наследник старог римског пута Via 
militaris, који је имао међународни значај, уосталом као и данас. Водио је од Београда 
преко Гроцке, кроз Хасанпашину Паланку (Смедеревска Паланка), Јагодину, 
Ћуприју, Параћин, Ниш. Од Ниша је један крак ишао за Скопље и Солун, а други за 
Софију и Цариград 12 . Други важан пут ишао је од Београда уз Саву за Шабац, а потом 
даље уз Дрину. Ти путеви су били оспособљени и за колски саобраћај. Важан је био 
пут  од Београда преко Гроцке за Смедерево и Пожаревац. Бољим путевима били су 
повезани Београд, Крагујевац, Ваљево, затим Ниш, Гургусовац (Књажевац), Зајечар, 
Неготин и Текија. Крак овог пута водио је од Новог Хана у Црноречју за Белоградчик 
у Бугарској. Важан је био и тзв. Босански друм, који је водио од Новог Пазара преко 
Сјенице, Пријепоља и Прибоја за Вишеград и Сарајево. Било је и тзв. трансверзалних 
путева који су с морске обале допирали до Србије (Которски друм, Дубровачки друм) 
и гранали се по њеној унутрашњости. Остали путеви били су „крчаници“, 
прилагођени пешачком и караванском саобраћају. Због тога су током  јесени,  зиме и 
пролећа били скоро неупотребљиви 13 . Оправка путева и мостова обављана је кулуком. 

Главне саобраћајне гране у Србији у време првог српског устанка, биле су 
саобраћај на копну и саобраћај на води. Као саобраћајна средства на копну 
служили су коњи и запреге са воловима, а ређе са биволима. Коњи су коришћени као 
товарне животиње. Употребљаване су такође мазге и магарци, а понекад и камиле. За 
саобраћај на води, по Сави, Дунаву и другим већим рекама, били су у употреби разни 
облици лађа, чамаца и скела 14 . 

III 

О становништву Србије у првом српском устанку има доста података у 
литератури 15 . Систематска етнолошка и антропогеографска проучавања, која су 
отпочела са Јованом Цвијићем  још крајем XIX века, показала су да је исељавање из 
Србије и усељавање становништва из суседних области било честа појава. Могу се 
издвојити земље матице и поједини правци кретања из њих, које је Цвијић назвао 
миграцијама,  затим пратити усељавање досељеника у поједине области, устаљивање 
досељеника и њихово прожимање са старијим домородачким или раније насељеним 
становништвом, заосталим из неког претходног селидбеног вала. 

Вук Караџић  је  сматрао  да  је  у  време  првог  српског  устанка  у  Србији  било око 
500000 становника. Од тога је војника могло бити око 40000 до 45000, уз додатак од 

10 Упореди: В. К а р а џ и ћ, Српски рјечник, код Шумадија: Врањски  гласник, књ. ХI, 4. 
11 Т. В у к а н о в и ћ, н. д.,  4. 
12 О. З и р о ј е в и ћ, Цариградски друм (14531683), Зборник Историјског музеја Србије, књ. 7, Београд 

1970, 1195; Т. В у к а н о в и ћ, н. д.,  6. 
13 Б. К у н и б е р т, Српски устанак и прва владавина М. Обреновића,  28. 
14 Упореди: Т. В у к а н о в и ћ, н. д,  10. 
15 Б. Д р о б њ а к о в и ћ, Становништво у Србији за време првог српског устанка, у: Географски лик 

Србије у доба првог устанка, Посебна издања Српског географског друштва, св. 32,  Београд 1954, 3652; П. 
В л а х о в и ћ, н. д.,  919 и тамо наведена литература.
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око  10000  коњаника 16 .  Осим Срба,  у Србији  је  било нешто Бугара, Влаха, Цинцара 
(Аромуна),  Грка,  Јевреја,  Цигана  (Рома),  затим  Турака,  Арбанаса,  Руса  и  других 17 . 
Повремено су у Србију долазили номадски сточари, који су се могли слободно 
кретати са својим стадима у време зимских испаша 18 . 

У току првог српског устанка у Србији се осетила одређена етничка стабилизација. 
Превлађивало је сеоско становништво, јер народ српски у то време није имао „други 
људи осим сељака“. Оно мало Срба, што живе по варошима, који се зову варошани 
(трговци, мајстори) „будући да се Турски носе и по Турском обичају живе, а уз буне и 
ратове или се затворе с Турцима у градове, или с новцима бјеже у Њемачку... не само 
што се не броје међу народ српски, него ји народ још и презире“, писао је Вук 19 . 

По једном попису из деведесетих година ХVIII века, у ондашњем Београдском 
пашалуку било је највише око 60000 душа. Међутим, пред први српски устанак 1804, 
на  истом  простору  се  налази  више од  368000  лица  хришћанске  вероисповести, што 
представља  пораст  за  више  од шест  пута  само  у  току  три нараштаја. Оволики број 
становника  вероватно није могао  бити последица  само природног прираштаја  већ и 
механичког, путем усељавања која су уследила у оној деценији релативно мирног 
развоја, после свиштовског мира 1791, када су се прилике у Србији, у односу на 
претходне, све до 1801, знатно побољшале 20 . Т. Ђорђевић претпоставља да је у 
Карађорђевој Србији могло бити око 400000 становника, ако не и више. Међутим, 
колико  је  међу  њима  било  староседелаца  а  колико  досељеника,  сигурно  ће  заувек 
остати непознато 21 . Овако велики прилив новог становништва Србија је могла да 
поднесе захваљујући својим веома повољним природним и привредним погодностима 
и плодном земљишту. Ово становништво је добрим делом помогло организовање и 
изнело  ратни  вихор  првог  српског  устанка,  доживело  његов  привремени  војнички 
слом и смогло снагу да се поново врати у ратом опустошену земљу. Насељавање 
Србије, које је успешно отпочело пред први српски устанак, било је привремено 
пресечено  пропашћу  устанка  1813.  године.  Маса  становништва  се  повлачила  пред 
продором Турака, задржавајући се у још незаузетом делу Србије и прелазећи у 
Аустрију и Румунију. „У тако злим околностима Карађорђе је помишљао да цео народ 
исели из Србије“, па се у том смислу обраћао и руском цару. У Аустрију је тада 
пребегло, скачући у Саву само да не падну у турско ропство, око 61000 душа, а у 
Румунију око 26000 фамилија. Али, убрзо се знатан део овог становништва вратио (из 
Аустрије, на пример, око 57000 душа) 22 . 

Становништво Србије потицало је из разних српских крајева. Досељеника је било 
из Баната, Срема, Лике, Хрватске, Славоније и других крајева из ондашње Угарске и 
Аустрије. Али, истраживања су показала да су ипак превладавали досељеници који су 
приспели из Црне Горе, Црногорских брда, долине Лима, Ибра, изМетохије и са 
Косова. У динарској миграционој струји, како је назвао Цвијић, крајем ХVIII и 

16 Н. Р а д о ј ч и ћ, Вукова оцена Вајнгартенова описа Србије, Географско знање о Србији почетком 
XIX века, Посебна издања Географског друштва, св. 2, Београд 1927, 86. Упореди: Врањски гласник, књ. IV, 
45: Врањски гласник, књ. ХI,  11. 

17 Т. В у к а н о в и ћ, н. д., 11. 
18 Т. В у к а н о в и ћ, н. д., 11. 
19 В. К а р а џ и ћ, Географическо статистическо описаније Србије, 167168. 
20 Л. Р а н к е, Српска револуција, Београд 1965; Љ. Ј о в а н о в и ћ, Стогодишњица Српског устанка, 

изд. Српске академије наука, Београд 1904, 3334; В.Ч у б р и л о в и ћ, Предговор у Васкрс државе српске 
од Ст. Новаковића, Београд 1954,  20; П. В л а х о в и ћ, н.д.,  16. 

21 Т. Ђ о р ђ е в и ћ, н.д., 29. 
22 И с т о, 2935.
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почетком XIX века приспело је у Србију више од 90% становништва, које је попунило 
простор испражњен  после  великих  сеоба  Срба  крајем  ХVII и  почетком  ХVIII века, 
прилагодило се новој средини и укључило у даље судбоносне догађаје који су довели 
до стварања српске националне државе. 

Етничка структура Србије створена у праскозорје првог српског устанка, углавном 
је остала иста током читавог XIX века. Западно од линије Београд  Авала  Космај  
крагујевачки Црни врх  Јастребац и даље на југ превлађују досељеници из динарских 
крајева, пре свега из Црне Горе, Херцеговине и Босне. Кроз Поморавље Велике Мо 
раве  има  усељеника  моравсковардарске  и шопске  струје.  У  тимочкобраничевским 
областима  североисточне  Србије  има  знатан  број  Срба  досељеника  са  Косова  и  из 
Метохије 23 . Претежан део су били насељеници који су са собом доносили своју патри 
јархалну културу очувану у кућној задрузи, сеоској, кнежинској и племенској 
самоуправи, чак и за време највеће моћи османског феудализма у нашој земљи. Кроз 
ове облике друштвеног живота, прилагођавањем и борбом за слободу, све ове 
сељачке масе, које су у Србију приспеле из разних јужнословенских крајева, 
постепено су се мешале, међусобно стапале и прожимале и обједињавале са 
затеченим становништвом. Из тих процеса обликовао се савремени етнички слој 
Србије 24 . 

IV 

Проучавање сеоских и градских насеља Србије која су се обликовала у време 
првог  српског устанка представља  значајан етнолошки проблем. Са овим питањима 
су у тесној вези поднебље, културногеографске одлике простора, привредно 
географске могућности краја, саобраћајна повезаност и, не на последњем месту, 
становништво као творац и корисник насеља и других чинилаца у окружавајућој 
природи. 

Општа  карактеристика  путописаца,  намерних  или  случајних пролазника  је  да  су 
села у Србији била веома ретка, далеко једно од другог, са мало становника, углавном 
на искрченом земљишту, распрострта по прибрежним странама долина и на 
површима на којима се живело од сточарства. Током ХVIII и XIX века сеоска насеља 
у Шумадији су, углавном крчењем, формирали досељеници. Од тог времена број 
насеља се повећао, јер се обнављају раније порушена 25 и стварају нова, мењајући тако 
ону суморну слику пејзажа, коју описује Герлах. Скренувши од Гроцке, Герлах је 
путовао „кроз густу, непроходну шуму све малих храстова“... Од Колара, за које каже 
да су „мало, јадно село у којем станују све сами Турци, пут је водио кроз шуму која је 
путнике пратила све до Паланке“. Швајгер је 1577. забележио да су у Коларима 
преноћили, а одатле путовали „пустим пределом, ретко насељеним и рђаво 
обрађеним, да у три дана нису видели више од пет рђавих сеоца“ 26 . Још потреснији је 
запис леди Монтегју, која бележи како је 1717. године цариградским друмом 
„путовала скоро месец дана кроз пустиње у Србији“. „Сузе су ми ударале на очи 
гледајући  беспрекидно  јаничарско  кињење  по  селима  кроз  која  смо  пролазили“ 27 . 
Сличне податке оставио је и прота Матија Ненадовић 28 . 

23 П. В л а х о в и ћ, н. д.,  19. 
24 В. Ч у б р и л о в и ћ, Предговор у Васкрс државе српске од  Ст. Новаковића, 21. 
25 Д. П а н т е л и ћ, Попис пограничних нахија Србије после Пожаревачког мира, Споменик САНУ, књ. 

ХСVI,  11. 
26 Б.  Д р о б њ а к о в и ћ, н. д.,  38.
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Многа српска села у ратовима Аустрије и Турске немилосрдно су спаљивана. 
Београдска посада, на пример, забележено је, могла је видети 1689. „како српска села 
у околини Београда бесним пламеном горе“. У то време, око Велике сеобе 1690. под 
Арсенијем Чарнојевићем, и од 1716. до 1718, у време аустротурског рата, опустела су 
многа  насеља у Србији. У Крагујевачкој нахији, на пример, било  је 38 насељених и 
164 пуста места. Укупан број насељених места у 16 пограничних нахија Србије 
(односно Аустрије и Турске у то време) износио је 415, а број пустих насеља 342. То 
значи да је на сваких шест насељених места долазило пет пустих насеља 29 . 

Милорад ПанићСуреп у спису Кад су живи завидели мртвима (Београд 1963), на 
основу записа и докумената, дочарава мучну слику „народа, оног његовог дела што га 
сачињавају мали свакидашњи људи  орачи и чобани, зидари, занатлије, горосече, 
кириџије, најамни работници, немоћни старци и недоучена младеж 30 . Говорећи о 
неким догађајима из ХVIII века, пред каснији устанак, М. ПанићСуреп наводи: 
"Шумадију покри мук. Она толико запусте, да више не беше никога у њој ни да 
зајауче. Села као да више није ни било. По пећинским манстирима и ћелијама 
утулише се писареви жижци. Ако си жељан човека тражи га међу зверовима; ако пак 
његову сподобу хоћеш да видиш, наћи ћеш је на ропским радовима, запуштених 
спахилука  човека није, а личи на створ људски. Тражиш ли писане трагове тога 
доба,  гледај  стене  и  рушевине  зидина...  можда  ћеш  моћи  видети  по  неки  словни 
урез...". Бежало се тада из Србије на све стране, куд год се могло, само у њој не бити  
каже Суреп 31 . 

Овакво стање обликовао је јањичарски систем, који је злоупотребом положаја 
наметнуо „један систем насиља над народом у Србији 32 . Погођени оваквим 
збивањима, сви слојеви српског друштва били су повезани у борби за обарање 
дахијског режима и турског феудалног поретка, који је у то време рачунао на 
ксплоатацију  села  посавскоподрињског  краја  и  поморавскошумадијских  села,  као 
што  је јањичарскосубашки систем у Видинском санџаку рачунао на пљачку богатих 
сточарских села у североисточној Србији, нарочито у Црној реци и Загорју. Крџалије 
су пљачкале по крајевима Нишког и Софијског санџака, качаци и башибозлучке 
дружине по селима Врањског, Приштинског, Пећког и Новопазарског санџака. 
Одговор на све то био је устанак у Београдском пашалуку, који је прихватило српско 
становништво у  суседству,  затим Клименти католици у Малесији, Сулиоти у Епиру, 
Арматои у Тесалији, као и у многим другим крајевима где су услови живота на 
Балкану под Турцима били слични. Срби су били заправо, принуђени да се сами 
постарају за одбрану и опстанак. 

У литератури се наводи да су по постанку млађа села у околини Београда настала 
насељавањем досељеника с почетка XIX века, које је Карађорђе доводио из 
ослобођених  крајева „да би тамо очистио линију ратним својим операцијама, а овде 
да заузму пусте земље које су остале иза Турака“ 33 . Исти је случај био и у Космају, 
Јасеници, Смедеревској Колубари и Качару 34 . Таквим механичким приливом 

27 П. В л а х о в и ћ, н. д., 1112. 
28 П. В л а х о в и ћ, н. д., 12. 
29 Д. П а н т е л и ћ, н. д., 1118; Б. Д р о б њ а к о в и ћ, н. д,  39. 
30 М. П а н и ћ  С у р е п, Кад су живи завидели мртвима, Београд 1963,  207. 
31 Исто, 169170. 
32 Д. П а н т е л и ћ, Кочина крајина, Београд 1930, 3. 
33 Р. Н и к о л и ћ, Околина Београда, Српски етнографски зборник, књ. V. Насеља, књ. 2, Београд 1903, 

954.
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повећавао се и број кућа по појединим местима. Подаци из две области устаничке 
Србије то најбоље потврђују. На пример, девет села у Смедеревском Подунављу 1732. 
године имало је свега 252 куће, док су та иста села 1818. године имала 592 куће. У 10 
села Крагујевачке Јасенице, која су 1735. године имала 301 кућу, године 1818. било је 
612 кућа 35 . 

Сеоска насеља у Србији  у  време првог  српског устанка  била  су  релативно мала. 
Као савременик, Вук Караџић бележи: „У Србији су највећа села око 100 кућа, у 
ђекојим нема ни 20, али их највише има по 40  60: тако би човек, отприлике, могао 
узети  сва  села  с  једног на друго по 50 кућа. По равним мјестима особито по нахији 
Пожаревачкој и по Мачви, куће су по селима доста близу; али су по брдима тако 
раздалеко, да  је ђекоје село од 40 кућа веће од Беча; докле год допире сеоска земља 
дотле су и куће раштркане; тако човек може имати ближег комшију из другога села, 
него из  свога. Куће  су по  равни,  особито по  голетнијим мјестима, понајвише рђаве, 
покривене кровином или лубом; али по брдовитијем мјестима има ји добри и тврди; 
млоге су подзидане каменом, а понајвише су покривене даском (шиндром). У млого 
кућа нема собе, него се зими грију код ватре; а двије собе у једној кући нема никакав 
сељак“ 36 . 

Подаци јасно показују да су села у Србији крајем ХVIII и почетком XIX века била 
мала. Миленко Филиповић је установио да према опису аустријских ухода пред 
Кочину крајину  (1784) скоро 74% (три четвртине свих села) има мање од 20 кућа, а 
кад се узму у обзир сва села до 30 кућа, онда тој групи припада 89% од свих села, а 
само  11%  села имало  је  више од  30  кућа. Уочава  се  неуравнотеженост  у  распореду 
ових категорија по појединим деловима Србије. У источној Србији  је са више од 30 
кућа 18%, а села са мање од 10 кућа има такође 18%. У западном делу Србије, 
међутим, само су 2,6% са више од 30 кућа, а 72,3% мање од 10 кућа. Средњи део 
Србије, који обухвата Шумадију, у овом погледу држи средину. Око 8,2% било је села 
са преко 30 кућа, 27% са мање од 10 кућа, а скоро половина села 45,8% имало је 10 
до 20 кућа 37 . 

Куће у сеоским насељима у Србији у доба првог српског устанка биле су увучене 
међу прибрежне стране речица и потока и по њима распоређене. Са свих страна биле 
су  опкољене  шумом.  Међутим,  после  првог  српског  устанка,  јављају  се  воћњаци   
шљивици око кућа у којима се куће из даљине такође не виде од зеленила. 

Села у Србији из времена првог српског устанка могусе груписати у неколико 
категорија. Разбијени тип, у коме су куће биле далеко једна од друге, био је 
распрострањен широм устаничке Србије. Из њега се као огранак издваја ибарски или 
џематски варијетет, у који се сврставају насеља области Старе Рашке која су била 
обухваћена устанком. Села овога типа налазила су се и на простору Старога Влаха по 
побрђима и висоравнима па су по томе добила назив „насеља старовлашког типа“, 
како их  је назвао Ј. Цвијић. Ова села су заснивана у крчевинама, а организовало их је 
становништвопатријархалног режима, са сточарским начином живота и 
земљорадњом као допунским привређивањем на широком простору југозападне 

34 Б. Д р о б њ а к о в и ћ, н. д.,  43. 
35 Исто, 43. 
36 В. К а р а џ и ћ, н. д.,  167. 
37 М. Ф и л и п о в и ћ, Село у Србији крајем 18. и почетком 19. века, у: Географски лик Србије у првом 

устанку, Београд 1954,  77;  Упореди: Врањски гласник, књ. ХI, 15.
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Србије. Старовлашком типу припадала су и насеља шумадијске врсте, која су се даље 
развијала  урастањем (подизањем нових кућа у  дворишту)  и нарастањем (подизањем 
кућа по периферији насеља). Села тимочке врсте, како их је, као и претходна, 
разврставао Ј. Цвијић, карактеристична су за источну Србију. Припадају 
најзбијенијем типу српских сеоских насеља, са карактеристичним „салашима“ – 
истуреним  насељима  за чување стоке по планинама. Осим  ових,  у  областима Старе 
Рашке, Поморавља (у Белици) и неким јужним пределима Србије, развила су се 
такозвана „турскоисточњачка села“, односно насеља читлучког типа, која су у 
Србији трајала колико и турски феудални систем, у чијим су условима настала. Кућа 
поседника  власника (кула, чардак) налазила се у средини дворишта, а његовим 
ивицама распоређиване су кровињаре за послугу и чифчије (кметове) 38 . 

Села  у  устаничкој  Србији  била  су  мале  привредне  целине,  са  једном  или  више 
сродничких задруга и неколико проширених породица. Суседи су били упућени једни 
на друге. Очито је повезивање у пољопривредним и другим радовима путем моба, 
позајмице радне снаге, спреге и другог 39 . Сеоска насеља у Србији за време првог 
српског  устанка  нису  имала  оне  елементе  који  карактеришу  једно  сеоско  насеље  у 
правом  смислу речи. Ово тим пре што су многа од ових насеља настајала стихијно, 
без  икаквог плана,  осим онога што су индивидуално, сваком домаћинству, налагале 
потребе за живљењем 40 . Села су имала изворе, чесме, врела или бунаре, најчешће као 
заједничку имовину, која је са насељем чинила целину. 

На општи изглед села у Србији утицале су и јавне грађевине. На пример, нека села 
су имала ханове у којима су становали субаше и њихова пратња. У неким селима 
налазили  су  се  кошеви  у  које  су  смештане  намирнице  као  сеоска  резерва  за  случај 
гладних година и других недаћа. 

У устаничкој и Србији у XIX веку било је и насеља која су формирана 
привремено, од черги, пре свега код Цигана и влашких сточара 41 . У виноградарским 
крајевима подизане су пивнице и подруми, а у сточарскоземљорадничким 
пределима, што је зависило од краја  катуни, бачије, трла. 

Осим сеоских, постојала су и варошка насеља, која су се разврставала у пет 
категорија:  град, варош, варошица, паланка и касаба. Тек су се после првог српског 
устанка ове категорије нивелисале и углавном су сведене на типове „варош" и 
„варошица“. Нека насеља сеоског типа, као што су: Смедеревска Паланка, 
Младеновац, Аранђеловац и Топола, на пример, развила су се касније у варошице, а 
потом у административне и привредне центре ширег залеђа. 

V 

Села у Србији, као што се види, у зачетку су се углавном развијала на сродничкој 
основи. Касније је, после ослобођења Србије у XIX веку, дошло и до усељавања 
инородног становништва или се сродство размножавањем и деобом породица гранало 
и удаљавало, па се од крвне заједнице прелазило на обликовање територијалне 
заједнице. 

38 Т. В у к а н о в и ћ, Насеља у Србији..., 1617. 
39 И с т о,  17. 
40 И с т о, 18. 
41 И с т о,  28.
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У  Србији  су  за  време  Турака  кнежине,  по  свему  судећи,  представљале наставак 
или замену некадашње племенске организације. Могућно је да је село у Србији, као и 
у Црној Гори, било засновано на братственичком принципу. Пошто су, међутим, 
многа од ових насеља била изложена честим расељавањима или мешању 
становништва усељавањем, братственички принцип повезивања није се могао 
одржати. Али,  пред  српске  устанке  у ХIХ  веку  највише  досељеника  је  приспело из 
крајева у којима су се по селима одржавали сроднички системи, па се тај систем 
одржавао и  даље у новој  средини. Тихомир Ђорђевић наводи неколико озбиљнијих 
разлога који указују на организацију села у устаничкој Србији по сродничком 
принципу. 

У селима Србије бледа су сећања, истиче Ђорђевић, на заједничког претка. 
Међутим,  ословљавање;  стриче,  брате,  рођаче,  стрина,  тетка,  сестро,  подсећа  да  су 
својевремено могли бити својта. У братству све породице „славе исто крсно име“. 
Међутим, села у Србији имају и заједничку сеоску славу. Братства су имала 
заједничка  добра  (комун,  пашњаке,  шуму,  планину).  У  Србији  се  знало  земљиште 
сваког села. Братственици су се међусобно помагали у пословима. У Србији, знало се, 
село  заједнички  сређује  летину  сиромашнима и  болеснима,  помаже онима  који  су  у 
невољи, организује мобе за теже послове и слично. Братства су имала главаре, а у 
Србији    свако  село  свог  сеоског  кнеза.  Села  су  била  саставни делови кнежина  као 
братства и племена. Постојао је сеоски збор (скупштина) као орган највише 
заједничке власти у селу 42 . 

Ово  су  само  нека  обележја  села  и  сеоског  живота  у  устаничкој  Србији,  чије  се 
вредности  никада  не  би  смеле  занемарити,  већ  користити  и  унапређивати  у  даљем 
друштвеном и привредном развоју. Уз то, у селима Србије у XIX веку постојале су и 
друге вредности које су обезбеђивале њихово јединство, организацију и прогрес. 

Током XIX века у Србији се постепено изграђује и развија специфичан и 
занимљив  облик  друштвеног  устројства  и  друштвених  односа.  Сеоска  општина  је 
представљала српски народ пред Турцима. Више општина чинило је кнежину, која је 
била основна управнотериторијална заједница. Црква је представљала народну, 
верску  и  друштвену  организацију  чији  су носиоци били  свештенство,  нижи  јереји и 
калуђери који су потицали из најширих слојева српског народа и старали се, заједно 
са својом паством, о очувању српског етничког бића. 

У  верском  и  друштвеном животу Срба  у XIX веку,  а  и  иначе,  значајну  улогу  су 
имали манастири, посебно „царске лавре“, као што су Студеница, Пећка 
патријаршија, Високи Дечани и други. Хиландар је сматран расадником српске 
културе. Уосталом,  и Вук Караџић наглашава да су манастири били „први и  једини 
стубови и чувари закона (вере) ришћанскога и имена српскога“. Код црквених здања 
се о великим црквеним празницима, а и иначе, окупљало, трговало, веселило, 
договарало. 

Власт у српском друштву у XIX веку израста из кнежинске управе, односно из 
локалних  заједница.  Карађорђе  је,  на  пример,  у  прво  време  „апсолутни  господар  у 
свом (крагујевачком) округу и на војсци“. У другим кнежинама власт имају поједине 
војводе. Идеал уређења, рекло би се, представља нека врста федеративне кнежевске 
аутономије.  Образац  свему  томе  налазио  се  у  некој  врсти идеалног  средњовековног 
континуитета.  Кнежине  су  подсећале  на  средњовековна  властелинства  у  којима  је 

42 Т. Ђ о р ђ е в и ћ, н. д., 265275.
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властелина  заступао  војвода  који  се  истакао  сам  својом  снагом  и  заслугом.  Такво 
схватање подупирале су и остале друштвене установе, пре свега кућна задруга, а 
затим кнежинска  самоуправа  у  чијим  се  оквирима развијао целокупни живот села у 
Србији у XIX веку. 

Породичне задруге су биле организације домаћег живота и самосвојне специфичне 
економске заједнице. Као такве, породичне задруге су много значиле и у политичком 
животу села јер је у њима живело по неколико (четири до пет) ожењених људи са 
својим потомством. Из таквих кућа су бирани кметови као представници сеоске 
власти, кнезови као носиоци кнежинског система и други челници. Задружни живот, 
сеоска локална и кнежинска самоуправа су институције које су у Србији очувале 
организацију и сва битна обележја српског етничког бића и српске културе. 
Исламизација  и  читлучење  могли  су  хватати  маха  само  тамо  где  су  биле  разбијене 
институције обичајног народног живота. 

Породична задруга, сеоска и кнежинска самоуправа у Србији у XIX веку изграђује 
човека српског друштва и обликује његове друштвенеидеале. Знатан покретач у томе је 
борба против османског и  домаћег феудализма и изградња  своје  државне  заједнице. 
Због тога се органи власти у Србији уXIX веку у почетку темељена очуваним 
самоуправним органима села и кнежине. Улагани сунапори и постојала је жеља да се у 
решавању свих питања примененачела сеоског и кнежинског система изборности 
старешина, каои да се решавање свих питања обавља непосредно на народним 
скуповима локалне и шире друштвене заједнице. 

У селу у Србији XIX века сеоска и кнежинска скупштина схватана је као врховни 
законодавни и управни орган. Из таквог типа скупштине као представника свеукупног 
народа и целе земље требало је да извире целокупна власт сходно принципу сличном 
сеоској за село а кнежинској за кнежину. Овога начела се село у извесном смислу 
држало и онда кад су поједине осионе старешине покушавале да народну скупштину 
претворе у зборове старешина, претежно војних заповедника. Скупштине су сазиване 
у свим приликама, а пре свега онда кад је требало донети и створити одлуке од ширег 
друштвеног значаја. У таквим демократским традицијама решавања важнијих 
питања кроз скупштине, одборе и савете, умногоме се заснивао и успех 
Правитељствујушчег совјета који је у почетку одговарао традиционалним 
демократским принципима човека у XIX веку у Србији у најширем смислу. 

Основа патријархалног друштвеног система почела  је да се мења у Србији после 
другог  српског устанка. Пример  за  то  је  споразум Милоша Обреновића и Марашли 
Али паше 1815. године, када су аутономне повластице споразумно пренесене на 
Србију као целину. Представник те целине, Милош Обреновић, одмах се побринуо да 
се кнезови по кнежинама вишене бирају на зборовима него их је он именовао и 
постављао. На тај начин кнезови су постали државни чиновници, а кнежине су добиле 
статус срезова, са обележјима административне  јавне управе. Али, без обзира на то, 
образовањем слободног сељачког поседа, омогућен је повољнији друштвени развитак 
у новој српској држави XIX века. 

Крајем ХVIII и у XIX веку дошло је до морално психолошке интеграције и 
јединства Срба сељака у борби против дахија која  је постала идеја водиља и основа 
истицања политичког програма српског народа. Томе је доприносила снажна 
историјска традиција, очувана народна свест и спонтана жеља за слободом, као и жив 
устанички и хајдучки дух у најширим слојевима српског народа у Београдском 
пашалуку и по околним српским територијама. 

Велику улогу у очувању традиција, која је представљала окосницу јединства
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заједнице,  и  изградњи духа  отпору противу ексцеса  турске  управе  били  су црква  са 
националнопросветитељском идеологијом, доста развијена друштвена 
комуникативност српског сељака и жива традиција да се одржавају и негују везе 
крвног и вештачког сродства (кумство, побратимство), добросуседских односа и 
узајамне  помоћи.  Међусобном  повезивању  доприносила  је  и  релативно  уједначена 
привредна  основа  која  се  заснивала на гајењу ситне и крупне стоке,  затим трговина 
стоком у унутрашњој размени и продаји на страни, што је такође доприносило 
релативној интеграцији српског друштва у XIX веку. 

Етничка и друштвена хомогеност села крајем ХVIII века представљала  је велику 
снагу раје у заједничкој одбрани од Турака. Масовној борби противу непријатеља 
доприносила је и конспиративност о међусобном окупљању и договарању, као и 
заједничким акцијама. Уз то, Београдски пашалук је, од свих провинција у којима је 
живео српски народ, био етнички најхомогенији и са најмање инородног 
становништва. 

Основну  политичку  идеју  српског  друштва  у XIX  веку  чинило  је  ослобођење  од 
турске управе и стварање сопствене државе. Идеја о ослобођењу од турске управе 
полази од схватања о природном праву Срба појединаца и српског народа као 
друштвене и етничке целине да има сопствени начин живота заснован на устаљеним 
начелима и  регулисан устаљеним нормама обичајног права  о  реду и понашању,  а  у 
привреди   на натуралном аутархичном карактеру производње. Ту идеју носили су и 
заступали побуњени Срби сељаци чији су историјски хоризонти били мање развијени 
и релативно уски. Идеја о потреби стварања самосталне народне државе имала је 
своје упориште и полазиште у српској средњовековној држави коју су Турци срушили 
током ХIV и ХV века. 

Стварање сопствене слободне државе као основа јединства јасно је истакнуто после 
битке на Мишаруи Делиграду, као и после заузећа Београда. Тој идеји о слободној 
држави давали су подршку и добровољци који су приспевали из суседних пашалука. 
Изграђиван  је патриотизам, организована одбрана ослобођеног, подржавана мисао о 
ослобађању свих делова који су и даље остали под турском управом. Та идеја, коју су 
потпомагали и Срби из Војводине и Војне границе, обухватала је и српски народ под 
аустријском влашћу, под којом положај сељачких маса није био много бољи од онога 
у Србији, Старој Србији и Босни. 

Народном јединству доприносиле су и усмене народне творевине. Народна песма, 
на пример, која велича успомене на стару државу и културу српског народа, давала је 
народним слојевима духовни подстрек, који је подржавала и обнављала и 
православна  црква,  негујући  писменост  и  предање  кроз  традицију  народног  виђења 
живота и света. Свест и мисао о народном јединству јачала је кроз све облике и 
тежила стварању националне државе српског народа. На свести о заједничком 
пореклу, језику, обичајима, историјској традицији израсли су војни кадрови, 
команданти, управљачи и државници Србије у XIX веку. Србија је, једноставно 
речено, у то време постала симбол ослобођене раје и слободних људи. 

Захваљујући јединству, изнедрене су две велике тековине у Србији у XIX веку. Реч 
је о слободном сељаку и слободном грађанину. Бивша турска земља припала је 
сељаку који ју је наследно обрађивао као своју баштину. То је имало велики 
друштвеноисторијски одраз и подстрек. Ово тим пре што се путем система слободног 
грађанина  општа  идеја  српског  друштва  у  XIX  веку  приближила  прокламацијама 
Француске револуције из 1789. године. Циљ је био ослобођење раје од турског 
ропства, без обзира на њено етничко порекло, обичаје и говорне особине. Овоме
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треба додати и укидање спахијских продукционих односа и озакоњење сељачке 
баштине као ослобођеног земљишног поседа. 

У Србији су у XIX веку укинуте све економскоправне институције Турског 
царства и замењене националном управом. Земља је прешла у својину сељака који су 
је и до тада, под другим условима, обрађивали. Сви чланови задружне породице 
сматрани су пуноправним корисницима земљишног поседа јер је задружна земљишна 
имовина била недељива. У ослобођеној Србији у XIX веку сељак је постао слободан а 
његово имање признато је као наследни посед (баштина), са свим правима 
располагања  у  оквиру породице. Посед  је могао бити прошириван крчењем  јер су и 
крчевине  такође  признаване  у  власништво.  Заједничке  сеоске  површине  (комуни), 
утрине и шуме задржане су у том својству и биле су на располагању свим члановима 
сеоске заједнице. 

Ослобођење  сељаштва  од  аграрноправних  односа  феудалног  турског  система  и 
других фискалних обавеза позитивно се одразило у друштвеном, материјалном и 
моралном погледу. Створене су основе за унапређење сељачког поседа и развој 
производње. Право на јавно обављање народних обичаја и обреда ослобађало је 
рпског  сељака моралне погружености,  а  сигурност поседа подстицала  је школовање 
подмлатка и опште образовање. Србија се и на тај начин у XIX веку организовала у 
државу, а српски народ је у том оквиру изграђивао самосталност и постајао 
политички субјект, посебно у вези са решавањем питања Турског царства на 
Балканском полуострву и решавањем такозваног Источног питања. 

VIII 

Прилике за развој науке у Србији у XIX веку нису биле нимало повољне. У 
повољнијим приликама су у том погледу много више били Срби у Хабзбуршкој 
монархији.  Захваљујући  томе,  они  су,  кад  је  то  било  потребно  прискакали  у помоћ 
Кнежевини Србији. Зачео се и разгранао развој историографије, филологије, 
посредно,  преко  Вука  Караџића,  и  етнологије  и  других  дисциплина  које  су  ушле  у 
основу српског националног препорода. Али, Срби из Хабзбуршке монархије морали 
су да се прилагођавају времену и да знања стичу у туђим институцијама, у туђој 
држави, што их је духовно усмеравало у сасвим другом правцу. Државни апарат 
Хабзбуршке монархије узимао је себи највећи и најбољи део српске интелигенције. 

Напредак у Србији у XIX веку био је у научном погледу релативно спор. 
Интелектуално усавршавање усмеравано  је  у  практичне послове и  остајање у њима. 
Знатан допринос давала је томе Велика школа (1808), Лицеј (1838), Друштво српске 
словесности  (1841), Српско  учено друштво  (1864)  и Српска  академија наука  (1886). 
Број школованих људи се до осамдесетих година XIX века повећао, тако да се међу 
њима почело све више издвајати оно језгро које се окупило око Академије наука и 
касније Универзитета (1905), бавећи се научним и уметничким послом. Овим је 
унеколико означен почетак српског интелектуалног преображаја, који је био прекинут 
првим светским ратом. 

По мишљењу Радована Самарџића,  две појаве повезују живо наслеђе ХVIII века 
са оним што се у научној мисли Срба почело развијати у освитXIX века. Прву појаву 
чини студијски круг образован око митрополита Стевана Стратимировића. Деловање 
тога  круга  може се сматрати покушајем  да се утемељи  свестранија  српска  ученост. 
Друга појава је долазак Доситеја Обрадовића у устанички Београд, у коме је
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Правитељствујушчи  совјет  новембра  1807.  донео  „решење  да  се  предузму нарочите 
мере ради ширења просвете и науке у земљи“. 

Све оно што су у области филозофских дисциплина, теолошких наука, 
математичких и природњачких знања, историографије, привреде и из других сазнања 
из ХVIII века прикупили појединци, сређено је у кругу окупљеном око Стевана 
Стратимировића,  а  долазак Доситеја Обрадовића  у Београд обележио  је преношење 
тих искустава у тек ослобођену Србију. Доситејев највећи допринос је отварање и 
организовање Велике школе  1808.  године. У  то  време  јављају  се Срби посленици у 
физици  (Атанасије Стојковић),  а у области историје огромну улогу одиграло  је дело 
Историја Јована Рајића, која је објављена са закашњењем 17941795. године. 

Деловање Вука Караџића осећа се већ од почетка XIX века, од кад се нашао у 
кругу младих српских интелектуалаца у Пешти, а потом и шире. Вук бележи податке 
о народном језику, књижевности и обичајима и води рат за језик и правопис. Његово 
деловање, међутим, истовремено је водило успостављању и многих дисциплина чији 
ће носиоци проучавати народну историју и савремени народни живот. Развиле су се, 
захваљујући Вуковом  подстицају,  историографија,  филологија,  етнологија, фолклор, 
историја права, опис земље и друго. 

У том погледу развоја друштва и науке најбоље приличи мисао Стојана 
Новаковића изречена на завршетку студије Васкрс државе српске  (Београд 1904), у 
којој се поред осталог каже: „Велика дела народна не знају за људе, за њихове 
задевице, њихове суревњиве жеље и зависти. Дела народна траже посленике и 
истрајност у послу, без обзира на осећаје, радости и жалости, љубав и мржњу, 
међусобне симпатије и антипатије тих посленика. Људи настају и престају, истискују 
се и смењују по својим знањима, врлинама, умешности, по својим страстима и 
слабостима, по свима случајностима среће  а дело народно стоји као светао споменик 
свеколикога  заједничкога  рада,  утолико чвршће уколико  је на ширим и поузданијим 
основама подигнуто“. На таквим принципима, са мање или више успеха, развијало се 
село у Србији у XIX веку, па је Стојан Новаковић могао на тој основи развити своја 
размишљања о васкрсу државе српске. 

Petar VLAHOVIĆ 

VILLAGE IN SERBIA IN 19TH CENTURY 

During all epochs of development the Serbian village and its population were and are guardians and advocates of 
the  Serbian  ethnic  essence.  In  19th  century,  especially  during  the  First  (1804)  and  the  Second  (1815)  Serbian 
Uprising,  the Serbian village population broke up old social relations and created new social and state order on the 
ruins  of  the  Turkish  feudalism.  Through  the  struggle  for  liberation  and  against  foreign  enslavement,  the  Serbian 
village adapted entire economic development and social organization to realization of this goal, to creation of a new 
social and state order, and also developed culture and science in the broadest sense of the word. 

Cultural  distinctions  and  economic  potentials  of  the  area  considering  its  geographical  characteristics,  traffic 
connections of the country, and ethnic structure of the Serbian population which was the creator of the settlements and 
user of other factors in surrounding natural and social environment were studied in the scope of determinations given 
ahead. Bases  for  advancement  of  the  village  estate  and  development of production were made by  liberation of  the 
countryfolk from the Turkish feudal system. The right to public performance of the folk customs and rituals liberated 
the  Serbian  countryfolk  from  the  moral  sadness,  and  security  of  the  estate  encouraged  education  of  progeny  and 
general  education  of  population.  Through  this  in  19th  century  Serbia  was  organized  into  a modern  state  and  the 
Serbian nation  in  that outline built  independence and became the political subject in the further cultural, economic, 
historical and political development on the Balkan peninsula and in the Middle Europe.


