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РАД И НАРОДНИ КАРАКТЕР СТАРОВЛАШАНА 

Садржину  саопштења  чине  разматрања  о  вредновању  рада  и  новца  у 
међузависности са одликама народног карактера становника ивањичког Ста 
рог Влаха. 

Кључне речи: Ивањички Стари Влах, рад, новац, тип пастира, тип радни 
ка, народни карактер. 

У формирању колективног, народног карактера вредносни систем културе има 
знатног удела. Човек вреднујући појаве и поступке људи који га окружују открива 
и себе, своју нарав, жеље, морална начела, свој лични, и колективни карактер, ко 
ји су стечени и генетски, а и искуствено у оквиру културне средине. Једна од бит 
них вредносних категорија јесте и рад. Истраживања су показала да се рад може 
сматрати  мерилом  карактера,  јер  је  однос  према  раду  унутрашњи  човеков  став, 
више, или мање изражен у марљивости, као психичкој одлици. 1 Не треба посебно 
наглашавати да вредновање рада у разним историјским епохама, и деловима све 
та, варира од једне до друге људске заједнице, од једне до друге културе. Рад у по 
јединим друштвима може значити не само занимање у смислу задовољавања егзи 
стенцијалних потреба људи, већ и уживање, али и присилу. На тај начин се и код 
Срба, а и код других балканских народа може схватити зашто за различите врсте 
и услове рада постоји више назива. 2 

Европске, рационалнеидеје оделотворности рада за друштвенузаједницу јавља 
ју се уСрбији са просветитељством иморалистичким учењемДоситеја Обрадовића, 

1 "У радном етосу скривен је унутрашњи и најважнији карактерни моменат рада". – В. 
Дворниковић,Карактерологија Југословена, Београд 1939, 653; Т. Стојановић, Балкан 
ска цивилизација, Београд 1995, 150. 

2 Осим  општепознатог израза  за рад – посао, или труд, који се користи  за  савесно,  и 
предано вршење службе упркос тежини, постоје и други термини под којима се подразуме 
ва рад. Стару  словенску реч работа помињу српски средњовековни извори,  а наводи  је и 
174. члан Душановог  законика (С. Новаковић, Село, Српска књижевна  задруга LVIII/393, 
Београд 1965, 116117). Мада означава тежак рад, није, за разлику од појма кулук, преоста 
лог из  турског периода,  само наметнут,  већ почива на  самодисциплини. – Т. Стојановић, 
оp. cit, 153155. Распрострањена реч за допунско занимање код балканских народа јесте и 
печалба, сезонска кретања мушког становништва, које својом марљивошћу, издржљивошћу 
и скромношћу, обавља разне послове да би зарађеним новцем задовољило потребе породи 
це. – Т. Стојановић, оp. cit, 153155.
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измеђуосталог и о томе да су "лењост и нерадије смртни грех, штетан и погубан и 
телу и души." 3 Са развијањем српске државности, и са укидањем читлучког систе 
ма у 19. веку све више је долазио до изражаја систем вредности у коме се произ 
водња истицала као врлина. Настојањима тадашњих српских политичара за уна 
пређивањем позитивних вредносних судова према раду придружила се и наука. 4 

Међу научницима који су свестрано испитивали народни живот и културу срп 
ског  народа,  не  запостављајући  ни  тематику  рада,  био  је  и  Тихомир Ђорђевић. 
Сматрајући да рад у циљу одржања, олакшања и угодности живота има већу ва 
жност за људску групу "од народности, језика, вере и културе", он је на основу вр 
ста привређивања појединих етничких група у Србији извршио класификацију со 
цијалних типова. 5 

И антропогеографска школа на челу за Цвијићем, као и каснији аутори моно 
графија о областима у Србији обухватили су  својим испитивањима како врсте и 
начине привређивања, тако и технологију сеоских послова, убрајајући их у важне 
факторе који одређују и сам карактер културе истраживаног становништва. 6 

Рад  као  вредност најпотпуније  је  разрадио Сретен Вукосављевић,  повезујући 
га не само са начином живота и културом нашег сељака, него дубоко задирући и у 
биолошку и психолошку функцију рада. "За сељака рад није само привредна де 
латност, већ и цела једна животна функција, готово физиолошка", пише С. Вуко 
сављевић, и наставља: "Рад му је и једина школа која му даје не само знање, већ и 
ранг и углед". 7 Вукосављевићева заслуга је и у томе што је утврдио да промене у 
пољопривреди,  и  прелазак  на  индустријску  производњу  делују  и  на  промене  у 
менталитету, пружајући тако свој допринос и у области проучавања радне психо 
логије периода индустријализације у Србији. 8 

I 

У традиционалној култури српског народа, с обзиром на сложеност етнодемо 
графских процеса,  историјску прошлост,  природногеографске,  и  друге  особено 
сти појединих подручја Србије, ставови према раду пружају неуједначену слику, 
са доста локалних одступања. Истраживања међузависности радног понашања и 
карактеролошких  својстава  личности  наше  традицијске  културе  узете  у  целини 
прелазе оквире овог саопштења. Задржаћемо се на неким питањима радне етике и 

3 Д. Обрадовић, Познање људи, Београд – Љубљана 1971, 44. 
4 Осим Чедомира Мијатовића  који  у  свом  делу  посвећеном  економији  брани  рад  као 

"надахњујући извор цивилизације", и Милан Ђ. Милићевић, убеђен у вредност рада истиче: 
"Рад је живот, а нерад готова смрт". – Т. Стојановић, оp. cit, 157158. 

5  Т.   Ђорђевић,  Економија  и  социјални типови  у Срба,  Годишњица Николе Чупића 
XXXL, Београд 1912, 3666. 

6 П.   Влаховић, Развој етнографије, етнологије и антропогеографије у Српској ака 
демији наука и уметности, Етноантрополошки проблеми 5, Београд 1989, 27. 

7 С.   Вукосављевић, Социологија сељачких радова, Историја сељачког друштва III, 
Посебна издања САНУ DXLVIII, Одељење друштвених наука 89, Београд 1983, 374. 

8 С.  Вукосављевић, О сељачком привредном менталитету, Анали Правног факулте 
та, Београд јулидецембар 1959, 376387; Д.  П.  Дејвис и В.  X.  Шеклтон, Психологија 
и рад, Београд 1979, 128.
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потрошње код становништва ивањичког Старог Влаха, који се заснивају на истра 
живањима обављеним у периоду од 1980. до 1985. године. У приступу истражива 
њима имали смо у виду неке битније предуслове који су могли да делују на радни 
етос и потрошњу Старовлашана ивањичког краја, а  то  су:  брдскопланински  те 
рен, богат изворском водом, шумама и ливадама, погодним за узгој стоке, затим 
динарско порекло становништва, вековима упућивано на сточарство и брдску зе 
мљорадњу, систем колективног коришћења земљишта за испашу, као и старовла 
шки тип насеља подређен начину живота и привређивања ових људи. 9 

У таквим околностима, а на основама аутархичне, екстензивне привреде разви 
јала се патријархална култура са специфичним обележјима старовлашке културе, 
која је зрачила и на суседне области. Носиоце те културе, Ј. Цвијић је уврстио  у 
старовлашку  групу  ерског  варијетета  динарског  психичког  типа,  са  особинама 
планинца,  сточара. 10  Преплануо  од планинског  сунца,  а очврснут  према  сурово 
стима дуге и оштре зиме, старовлашки Ера је улагао велики физички напор, и при 
савлађивању планинског терена, и у пословима око стоке, пре свега око оваца. Он 
се и у радној динамици разликовао од равничарског ратара. Његов радни ритам у 
току године био  је мање дисциплинован и  уједначен у  односу на ратарски, чији 
рад на обради земље захтева прецизност, и сталну обавезу. 11 

Зато је разумљивошто је богата сточарска традиција дубоко урезана у свест овог 
становништва. Указивањима старијихљуди још су жива сећања на сезонска крета 
ња са стоком, на колективну испашу, као и на улогу "планинке" око прераде мле 
ка и чувања млечних производа. Са носталгијом су нам причали о ћудима овце, и 
вештини "чобанисања", радо износећи и своја искуства о почецима чувања стоке 
од раног детињства. Забележили смо и неке сточарске обреде, на пример, да би се 
млеко "кајмачило" о Ђурђевдану, или у исту сврху плетење венчића уочи Петров 
дана, када је на Јавору био обичај паљења "лила". 12 Било је и забрана у вези са ра 
дом  око  стоке,  које  је  овај  народ  упражњавао  верујући  у њихову  исцелитељску 
моћ. 13 Људи овога краја чувају и предања о Светом Сави, заштитнику стоке. 14 

Сточарски етос старовлашких планинаца доводи се у везу и са њиховим умет 
ничким изражавањем. Отегнути  говор,  и  ритам  архаичног певања  "на  глас"  које 
их  карактерише  у  вокалном  смислу,  по Лапчевићу,  одговара  ритму насталом  уз 
одређене покрете у раду, што овај врсни познавалац традиције људи ужичког кра 
ја поткрепљује мобарским песмама преља, копача, жетелаца: 

"На крај, на крај моја силна мобо! 
На крају је вода и девојка, 

9 Говорећи о условима живота Ера, В. Дворниковић наводи: "Ови крајеви били су прави 
рај за досељеника са западног карсног подручја… Клима опора, много кише, воде изобиља, 
сточне хране довољно… могло се вегетирати, што је за Ере одувек значило живети". – В. 
Дворниковић, оp. cit, 264. 

10 Ј . Цвијић,Балканскополуострвои јужнословенске земље Iи II, Београд1966,384388. 
11 С.  Вукосављевић, О сељачком привредном менталитету, 377. 
12 За податке дугујемо захвалност пок. Ђорђу Петровићу из туристичке организације у 

Ивањици, прегаоцу на бележењу традиције народа ивањичког краја. 
13 Д. Бандић, Табу у традиционалној култури Срба, Београд 1980, 302312. 
14 В.   Чајкановић, Мит и религија у Срба, Српска књижевна задруга LXVI/443, Бео 

град 1973, 53, 319, 323.
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Вода ладна, а девојка млада. 
Воду пијте, девојке љубите!" 

и шаљивим, такође везаним за колективни рад: 

"На крај мобо, на крају је торба 
И у торби паучљива проја. 
Навалите, мобо моја, под вече, 
Биће вама шугав јарац довече..." 15 

II 

Привредни, а посебно индустријски развитак Ивањице, као градског центра за 
насеља која му гравитирају, средином XX века покренули су миграционе и циви 
лизацијске процесе,  који  су најпре деловали  у  области  привређивања,  па  самим 
тим и на радну етику и начине потрошње. 

Како Старовлашанин ивањичког краја данас гледа на рад и трошење илуструју 
анкете које смо спровели међу становништвом Ивањице, Прилика, Међуречја, Ку 
шића, Куманице и Катића (заселак Дајићи). 

1. Одговори на анкету о вредновању рада у пољопривреди показали су да ра 
тарство у овом крају никада није представљало примарно занимање, и једини из 
вор егзистенције, али исто тако нико од анкетираних није рад на обради земље и 
око стоке проценио негативно, односно као недоличне послове. Ипак се највећи 
број испитаника определио за тзв. мешовито привређивање, које осим земљорад 
ње, и сточарства обухвата и друга занимања, под којима су испитаници подразу 
мевали првенствено рад у индустрији. 

Разлоге за преоријентацију ка модерној пољопривреди,  за коју се залажу сви 
испитаници, потражили смо, уз подстицај државе, и у самој психологији личности 
Старовлашана. Његове  битне црте  су инвентивност,  предузимљивост,  и  како  за 
сточара уопште каже Вукосављевић, амбиција да се опроба у новим пословима. 16 
Захваљујући  тим  особинама  човек  овог  поднебља  релативно  је  лако  прихватио 
специјализовану, технолошки осавремењену пољопривредну производњу намење 
ну тржишту. 17 Подсећамо да је производња кромпира у ивањичком крају једна од 
главних ратарских култура, и да је ивањички кромпир познат, у готово, целој зе 
мљи. 18 Старовлашанин је нашао своју рачуницу и у шталском сточарству. Није за 
немарио ни овчарство (истина са знатно смањеним бројем оваца него раније), па 

15 Д. Лапчевић, Из  ужичког  краја,  прилози  историјски  и  етнографски,  Београд  1926, 
121122; Р. Познановић, Фолклорни записи Драгише Лапчевића, Драгиша Лапчевић у рад 
ничком покрету Србије, Т. Ужице 1984, 492493; Д. Големовић, Народна музика титовоу 
жичког краја, Посебна издања Етнографског института САНУ 30, свеска 2, Београд 1990, 
1530. 

16 С.  Вукосављевић, О сељачком привредном менталитету, 378. 
17 М.  Васовић, Проблеми  развитка  наших  планина  и  планинских  села,  Симпозијум 

Сеоски дани Сретена Вукосављевића II, Пријепоље 1974, 6970. 
18 М. Милојевић, Западна Србија, аграрногеографска проучавања, Посебна издања 

Географског института САНУ "Јован Цвијић" 26, Београд 1975, 8990.
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се овце уз уговорене услове плаћања дају на чување и испашу појединим породи 
цама у суседна сјеничка села. 

Осим  бављења  воћарством  и  повртарством,  као  узгредним  занимањима,  ста 
новници ивањичког краја  у знатној мери  су се  укључили  у индустријску произ 
водњу, која им је 80их година омогућавала материјални и друштвени успон поро 
дице, а и  боље изгледе за образовање младих чему су  ови људи одувек тежили. 
Треба нагласити да је запослење у индустрији истовремено значило и мукотрпни 
процес адаптирања. Ваљало се прилагођавати не само другачијем радном времену 
и радној дисциплини, технички се оспособити за рад са машинама, већ и промени 
ти (код досељеника са села) друштвену средину. У нашем случају се привикавање 
животу и раду у граду прибегло ерском сналажљивошћу и солидарношћу, што су 
такође одлике ових планинаца. Тако су се досељавања из села у Ивањицу, најче 
шће ради запослења, одвијала групно ("једна породица из села повуче другу поро 
дицу", како су нам говорили), па су се формирали засеоци са становништвом које 
већином потиче из истог насеља (нпр. из Ерчега, из Лепојевића итд). 

2. Друга анкета је требалода покаже како се становник овог краја понаша према 
новцу, и материјалним добрима стеченим радом у пољоприведи и у индустрији. 

Индикативно  је да се ни  један испитаник није изјаснио о томе да му  је идеал 
богатство у новцу, што би се могло разумети недовољном развијеношћу нагона за 
богаћењем (и згртањем новца). То би истовремено значило да им штедљивост ни 
је јача страна. "Јаворац је чак изразито дарежљив", прича нам једна старина, "даће 
гладном целог вола, али ће га увредити ако му неко закине и најмању пару". Такав 
став,  на  први  поглед  ирационалан,  крије  у  себи  осећање  поноса,  достојанства  и 
правичности, као моралне одлике ових људи. 

И поред улагања у материјална добра намењена подизању животног стандарда 
(уредно и хигијенско становање), нема претеривања у изградњи кућа, па ни више 
спратних,  луксузних  грађевина.  Извесну  умереност  у  градитељству  потврђују  и 
статистички подаци који се односе на материјал за градњу кућа у Приликама, из 
80их година овог века. 19 Мада на расипништво као општу појаву нисмо наишли, 
може се говорити о трошењу на животне радости (код већине је на првом месту 
трошење  мотивисано  напретком  породице),  затим  на  испољавање  особина  дру 
штвености, и на репрезентовање. Троши се на прилике у коjима ћe особа да буде 
виђена, да учествује на весељима за празнике у породици, и на саборима, на дру 
жење са пријатељима итд. 

Представници таквих образаца понашања, у већини  случајева су запослени  у 
индустрији. У  време наших испитивања погон фабрике  тепиха  у Кушићима по 
словао је рентабилно, јер су, како су нам говорили, "људи бистри и брзо се укла 
пају у послове". Тако се за раднике у "Тепихари" (фабрика тепиха) одомаћио из 
раз "Тепихарци", као синоним за успешне људе који добро зарађују, па смо забе 
лежили следећи исказ: "Кад Тепихарци у хотелу наручују песму, или када се лети 
шетају на сабору, значи да су задовољни, да им добро иде"! Слично се мислило и 
о радницима из ШПИКа (Шумарско  пољопривредни  индустријски комбинат), 
и њиховом доприносу привредном развитку:  "Попримило  се људима  (мисли  се: 
успело је људима – напомена Д. Н.), оде Ивањица напред"! 

19 Архива Месне заједнице у Приликама, Прилике 1985.
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Доста се троши и на облачењe, при чему, по речима рођене Ивањичанке, пред 
њаче жене и кћерке досељеника са села. Треба почастити и госте, и то онако како 
то чине и други, "да се не заостане".  Једна бака нам се вајкала: "Сада  је, дијете, 
брука да се за мобу не набаве пиво и сокови; ја то рекла мом домаћину, а он тера 
по старом, и грије ракију"! итд. 

Резултати до којих смо дошли у испитивањима не могу се сматрати потпуним, 
јер нису обухватили све структуре становништва. Било би, на пример, занимљиво 
посебно се позабавити женском популацијом, пошто смо већ до сада запазили да 
ставови жена о радној етици и етици трошења донекле мењају слику о њиховом 
незавидном  положају  у  породици,  скученом  погледу  на  свет,  и  промене  у  дру 
штву. Требало би рачунати и на разлике у начину мишљења и понашања у односу 
на рад и потрошњу између староседелаца, рођених у Ивањици (варошке занатлије 
и трговци, чиновници), и новијег градског  становништва са села које промене  у 
животу и култури прихвата у току само једне или две генерације, а то није дово 
љан период за потпуно усвајање иновација; да и не говоримо о нараштају младих, 
о њиховом односу према радном и слободном времену, као и о ставовима о тро 
шењу, који се разликују од ставова становника старијих годишта, још увек "у ду 
ши"  сточара. Могло би  се  нешто рећи и  о  савременом пољопривреднику из  ко 
тлинских села, ближе Ивањици који продукте своје специјализоване производње 
износи  на  тржиште.  Мада  живи  на  селу,  напорни,  мануелни  рад  замењује  ко 
ришћeњeм механизацијe, којом је овладао попут доброг техничара, а према потро 
шњи ближи је градском него сеоском становнику. 

Неуједначености у ставовима о раду и трошењу о којима је реч могу се разуме 
ти,  пре  свега,  с  обзиром  на  старосне,  образовне,  друштвене,  имовинске  и  друге 
претпоставке живота које носи данашње време на селу, и не могу се сматрати ти 
пичним само за овај крај. Оно што желимо да истакнемо јесте да нам расположива 
емпиријска грађа у први план ставља прилично интензивни и нагли процес прео 
бражавања старовлашког сточара у индустријског радника. У том процесу, у мно 
гоме мотивисаном односом према раду,  искристалисала  су  се  два преовлађујућа 
културна типа са одговарајућим обележјима друштвеног и културног понашања, 
која смо условно означили као: тип пастира и тип радника. 

Пастирски тип    представник  је  становника  некадашњег  традицијског  села; 
формиран  је  на  архетипским основама  старобалканске  културе  влаха,  сточара,  у 
оквирима патријархалне, задружне породице. Карактеришу га: живот у планини, и 
у  селу,  мануелни  рад,  сточарска  радна  етика,  вештина  поступања  са  овцама,  и 
емотивна везаност за овчарство; традицијска ношња и становање; већа потрошња 
сопствених производа, и новца једино о породичним празницима, и приликом ре 
презентовања у селу, сточарски обреди, усмена традиција, певање "на глас". 

Раднички тип – представник  је становника Ивањице и насеља са фабричким 
погонима; формира  се  у  породици која  се  трансформише  (проширена породица, 
породица парова са децом). Карактеришу га: рад у фабрици (предузећу), матери 
јална обезбеђеност месечним приходом (делимично и радом на породичном има 
њу), основно образовање, стручна оспособљеност за рад са машинама, аутомати 
зам у раду; еманциповање посредством савремених средстава информисања, оса 
времењено становање и одевање; трошење новца на подизање материјалног стан 
дарда, и репрезентовање у граду, и у селу, новокомпонована "народна" музика.
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Наведене социокултурне одлике понашања сточарског и радничког типа, које 
приказују  Старовлашанина  некад  и  сад,  у  корелацији  су  са  особинама  његовог 
предеоног, народног карактера о којима је раније у тексту било говора (инвентив 
ност, оштроумност, предузимљивост, прилагодљивост, друштвеност итд), долазе 
до изражаја и данас. То би значило да се колективни, народни карактер ивањич 
ких Старовлашана мање мења, а више адаптира на животне, радне и друштвене 
изазове привредног развитка Ивањице као градског и индустријског центра, чува 
јући истовремено  у  себи несвесно наталожене  вредности претходних  генерација 
старовлашких планинаца, сточара. 

Desanka NIKOLIĆ 

WORK AND FOLK CHARACTER OF OLD WALLACH PEOPLE 

This work is about a part of work as value category in forming patterns of thinking and beha 
viour of the inhabitants of a part of Ivanjica Old Wallach. 

This work is based on site research in Ivanjica and neighbouring settlements, and it includes 
determination of attitudes towards work and spending material means gained by work of agricul 
tural and working inhabitants. 

Apart from inequality in attitudes towards work and spending because of different educatio 
nal, sex, age and economy structure of  the  inhabitants, the author stresses intensive and sudden 
process of changing of cattle raisers of this area into industrial workers, what is the consequence 
of economy prosperity of  Ivanjica  in  the seventies and eighties of  the  twentieth century. Within 
this process motivated by the attitude  to work,  the author points at  two main cultural  types (the 
type of the shepherd and the type of the worker) with appropriate features of social and cultural 
behaviour, which lead to connection with collective, folk character. It is concluded that folk cha 
racter changes only partially, adjusting to the needs of changed economy and ways of life. It ke 
eps inside unconsciously laid traditional values of previous generations of mountain people of Old 
Wallach and cattle raisers.


