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ЗНА ЧАЈ СЕ ЛА ШТИТ КО ВО ЗА ОЧУ ВА ЊЕ  
СРП СКОГ НА ЦИ О НАЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА**
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U Ср би ји има око 4.600 се ла и у њи ма по сто ји не ко ли ко де се ти на 
ет но-се ла, углав ном пре у ре ђе них у свр ху при ка зи ва ња тра ди-

ци је жи вље ња ње го вих ста нов ни ка кроз исто ри ју или из гра ђе них у 
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ко мер ци јал не свр хе. Ме ђу њи ма по сто ји вр ло ма ли број при род них 
аутен тич них ет но-се ла ко ји вер но при ка зу ју тра ди ци ју жи вље ња 
Ср ба кроз раз ли чи те исто риј ске епо хе. Јед но од та квих рет ких при-
род них аутен тич них ет но-се ла, ко је је ујед но и је дин стве ни кул тур-
но-исто риј ски спо ме ник на отво ре ном про сто ру у за пад ној Ср би ји, 
је ма ло се ло Штит ко во.

Се ло Штит ко во је сме ште но из ме ђу гра до ва Но ва Ва рош и 
Ива њи ца у до ли ни ре ке Ти со ви ца на над мор ској ви си ни око 1.000 
– 1.350 ме та ра на па ди на ма и у под нож ју (су по ди ни) из ме ђу пла ни-
на Ја вор и Че мер ни ца. Сма тра се да је ње го ва те ри то ри ја на се ље на 
од брон за ног и гво зде ног до ба1) и да се на ла зи ла у сре ди шњем де лу 
древ них срп ских пле мен ских са ве за, те да је би ла зна чај но на се-
ље но ме сто у ве ли кој ан тич кој срп ској др жа ви на зва ној Ја дран ска 
Ср би ја, ко ја је до сти гла нај ве ћи раз вој у вре ме вла да ви не мо нар-
ха (кра ља или ца ра) Агро на 240-230. го ди не пре Хри ста и ко ју су 
ан тич ки исто ри чар Апи ан из Алек сан дри је и кон стан ти но пољ ски 
исто ри чар Јо ван Ски ли ца на зи ва ли Срп ска им пе ри ја“.2) По сле 168. 
го ди не пре Хри ста оно је би ло у са ста ву Рим ске им пе ри је – у Рим-
ској Ср би ји,3) а од 395. го ди не у са ста ву та ко зва ног Ис точ ног рим-
ског цар ства или Кон стан ти но пољ ске (Ви зан тиј ске) им пе ри је. Око 
490. го ди не Ср би су об но ви ли Ја дран ску Ср би ју на те ри то ри ји под 
ју рис дик ци јом Кон стан ти но по ља, па је те ри то ри ја Штит ко ва од 
та да би ла у са ста ву др жа ве ко јом су вла да ле срп ске ди на сти је Све-
вла до ви ћи (490-641), Све ти ми ро ви ћи (640-794); Оштри во је ви ћи 
(794-865. и 926-1171), а за тим у са ста ву сред њо ве ков не Ср би је ко-
јом су вла да ле ди на сти је Не ма њи ћа (1171-1371) и ње них из да на ка 
по ро ди ца Хре бе ља но ви ћа, Ла за ре ви ћа и Бран ко ви ћа (1371-1463). 
По том је Штит ко во би ло у са ста ву Тур ског цар ства 1463-1912. го-
ди не, углав ном у жу пи или на хи ји Бар че (Бр ве ник) на те ри то ри ји 
„Хак Ср би је“ (тур ски на зив за „пра ву Ср би ју“) и у ка ди лу ку Ста ри 
Влах, а од 21.10. 1912. го ди не у са ста ву не за ви сне и са мо стал не 
Кра ље ви не Ср би је.4)

1) Ми ло сав Ми шо Обу ћи на, Штитково, До си теј, Гор њи Ми ла но вац, Кул тур но про свет-
на за јед ни ца Ср би је, и  Фон да ци ја Ми ли во је Ми ћа Ман дић, Бе о град, Скуп шти на оп-
шти не Но ва Ва рош, 2006, стр. 16, 33.

2) Ap pi a ni Alex san dri ni, RomanHistory10,10; Jo an nis Zo na rae: HistoricaAnnalum, Pa tro lo-
gi ae, Mig ne, Pa ris 1864, To mus 134, p. 690: „Do mi no Are go ni, Sar di o na rum re gi“.; E. Pri cot 
De Sa int-Ma rie, LesSlavesMeredionaux, Pa ris 1874, p. 23.

3) Ap pian, RomanHistory3.1-6: Апи јан на во ди да су Ри мља ни сма тра ли илир ска пле ме на 
јед ним на ро дом и од ре ди ли им исти по рез.

4)  Ca ro li Du Fre sne Do mi ni Du Can ge, IllyuricumVetus&Novum, Ha e re dum Ro e ri a no rum, 
Po so nii, 1746; Don Ma vro Or bi ni,IlregnodegliSlavihoggicorrottamentedettiSchiavoni, 
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У пред не ма њић кој Ср би ји се ло Штит ко во је би ло сре ди ште 
Ста рог Вла ха по сле 1196. го ди не и у вла сни штву по ро ди ца Во ји-
но ви ћа – Ра шко ви ћа, а за тим у по се ду кне зо ва или спа хи ја Ра шко-
ви ћа по сле 1463. го ди не, те се ди ште ка ди је у ка ди лу ку Ста ри Влах 
у ви ла је ту Је леч од 1572. го ди не. У Кра ље ви ни Ср би ји и Кра ље ви-
ни Ју го сла ви ји Штит ко во је би ло оп шти на, а по сле 1945. го ди не 
би ло је у са ста ву оп шти не а са да ме сне за јед ни це се ла Бо же тић 
у оп шти ни Но ва Ва рош.5) По ред то га, Штит ко во је би ло зна чај но 
пра во слав но цр кве но и срп ско школ ско сре ди ште де ло ва њем ма-
на сти ра Бла го ве ште ње, об но вље ног на те ме љу раз ру ше ног не ма-
њић ког ма на сти ра 1655. го ди не, од но сно цр кве Бла го ве ште ња од 
1867. го ди не, и де ло ва њем основ не шко ле 1887-1950/1951. и осмо-
го ди шње шко ле од 1950/1951-1963/1964. го ди не. На жа лост, са да 
су обе уста но ве за тво ре не – цр ква без све ште ни ка, а шко ла без ђа ка 
и на став ни ка.

По чи та вој обла сти под руч ја Штит ко ва ко је се на сла ња на 
Зла ти бор ско гор је, Зла тар ску под го ри ну и под руч је не ка да слав-
ног Ста рог Вла ха и Ра шке на ла зе се по исто ри ју Ср би је из у зет но 
вред ни екс по на ти на отво ре ном про сто ру. О кон ти ну и те ту срп ског 
на ци о нал ног иден ти те та у др жа ви Ср би ји и о ва жно сти обла сти 
Ста рог Вла ха и Ра шке за це ло куп ну срп ску кул ту ру све до че до ка зи 
о тра ди ци ји пра вље ња ка ме ног и ме тал ног ору ђа и оруж ја на том 
про сто ру још од пра и сто риј ског до ба,6) као и древ ни епи граф ски 
спо ме ни ци спе ци фич них об ли ка и де ко ра ци ја у бли зи ни древ ног 
руд ни ка оло ва и сре бра крај При је по ља.7) О том исто риј ском кон-

Pe sa ro, 1601; E. Pri cot De Sa int-Ma rie, LesSlavesMedrionaux, Ar mand Lec he va li er, Pa ris, 
1874, Ra ve na tis Anonymi, Cosmographia, Ot to Zel ler. Aalen.1962.; Gi a nan to nio Bom man, 
„Sto ria ci vil le ed ec cle si a sti ca del la Dal ma zia, Cro a zia e Bo sna“, LibriDodiciCompendia
ta:AllaGloriosissimaVenetaIlliricaNazione, An to nio Lo ca tel li, Ve ne zia, 1775; Кон стан-
тин Ји ри чек, ИсторијаСрба,На уч на књи га, Бе о град, 1952; Е. Н. Ми лаш, Православна
Далмација, А. Па је вић, Но ви Сад, 1901.; Јо ван Де ре тић, ЗападнаСрбија, Сар до ни ја 
– За вод за ср би сти ку, Чи ка го, 1995, Ми ло ван Ри стић, Ста ри Влах, Ту ри стич ка штам па, 
Бе о град, 1963, Гру па ауто ра, Нововарошкикрајкрозисторију, Но ва Ва рош, Скуп шти-
на оп шти не Но ва Ва рош, 1991, ВојнаЕнциклопедија, Том 1. 10, Ре дак ци ја вој не ен ци-
кло пе ди је, Бе о град, 1970- 1975, итд.

5) Пе тар Ж . Пе тро вић, „Ста ри Влах - Ет нич ка про шлост, име и по ло жај“, ГласникЕтно
графскогмузеја24, Бе о град, 1961.; Во ји слав Су бо тић, КнезовиРашковићиуистори
јиСрба, Ја го ди на-Бе о град-Но ва Ва рош, 2001.;  Ми ло сав Ми шо Обу ћи на, Штитково, 
До си теј, Гор њи Ми ла но вац; Кул тур но про свет на за јед ни ца Ср би је, и  Фон да ци ја Ми-
ли во је Ми ћа Ман дић, Бе о град; Скуп шти на оп шти не Но ва Ва рош, 2006, стр. 16

6) Ми ла Па вло вић, Дра ги ца Жив ко вић, „Ге о граф ске осно ве при вред ног раз во ја Ста рог 
Вла ха“, Збор ник ра до ва Ге о граф ског фа кул те та, 2002/2003, Све ска L, стр. 89: Још од 
пра и сто ри је у бли зи ни При је по ља, Но ве Ва ро ши и Ива њи це на ла зи ли су се руд ни ци 
оло ва, цин ка и ба кра.

7) Ви о ле та Та ло вић, „Под Тур ци ма чу ва ли бе ле ге“, Новости, 18. ав густ 2012.
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ти ну и те ту све до че и пе чат срп ског вла да ра Стро ји ми ра из 9. ве ка, 
МиросављевоЈеванђеље и ВукановоЈеванђеље из 12. ве ка, са бља 
кне за Ми ха и ла Ра шко ви ћа из 15. ве ка, ку бу ре ко је је Ка ра ђор ђе по-
кло нио Ти мо ти ју Бо ри са вље ви ћу из 19. ве ка, по себ но вред не исто-
риј ске кар те са де та љи ма из ра зних пе ри о да срп ске др жа ве,8) итд.

Не ка да шње плем ство се ла Штит ко во, по ро ди ца Во ји но вић-
Ра шко вић, би ла је срод ством, ти ту ла ма и по ли тич ким за ду же њи ма 
по ве за на са чу ве ном сред њо ве ков ном срп ском ди на сти јом Не ма-
њи ћа.9) Ова по ро ди ца је вла да ла не ка да шњим по Ср би ју тр го вач ки 
и вој но вр ло ва жним и ве ли ким про сто ром од Ја дран ског при мор-
ја до Ужи ца. Оста ци зи ди на дво ро ва овог плем ства на те ри то ри ји 
Зла та ра про на ђе ни су у се лу Ру то ши на пла ни ни Оштрик10) и у се лу 
Штит ко во у ко јем је би ло се ди ште ове вла сте ле до 1688. го ди не.11) 
Срод ност пле мић ке по ро ди це Во ји но ви ћа, ка сни је Ра шко ви ћа, са 
цар ском ку ћом Не ма њи ћа, њи хо ва мо рал ност, сна га и по ли тич ки 
зна чај ме та фо рич но су опе ва ни у ли ку чо ба ни на Ми ло ша Во ји но-
ви ћа у по зна тој срп ској на род ној пе сми ЖенидбацараДушана,12) 
у на род ној пе сми о же нид би вој во де Во ји на13) и опи са ни у мно-
го број ним ори ги нал ним исто риј ским из во ри ма14)На кон пот па да ња 

8) Ви о ле та Та ло вић, „Но ва Ва рош: Ду хов на ри зни ца ста ре Ра шке“, Новости, 27. ја ну ар 
2013.

9) На род не пе сме ЖенидбацараДушана и ЖенидбавојводеВојина; Во ји слав Су бо тић, 
КнезовиРашковићиуисторијиСрба, Ми лош Бла го је вић, „Срод стве на тер ми но ло ги-
ја и хи је рар хи ја вла да ра у спи си ма Кон стан ти на Фи ло зо фа и ње го вих са вре ме ни ка“, 
ЗборникрадоваВизантолошкогинститутаXXXIX, 2001/2002, стр. 227, цит. Љ. Сто-
ја но вић, Старесрпскеповељеиписма I/1, Бе о град-Срем ски Кар лов ци, 1929.

10) О оста ци ма двор ца Тр го ви шта плем ства Во ји но ви ћа-Ра шко ви ћа у се лу Штит ко во ви-
де ти Историјскабиблиотека,„Хе рој ски гест бе ра тлиј ског кне за“,  http://www.isto rij-
ska bi bli o te ka.com/art2:he roj ski-gest-be ra tlij skog-kne za-od-sta rog-vla ha.О оста ци ма њи-
хо вог дво ра у се лу Ру то ши ви де ти Но ва Ва рош http://www.tra vel.rs/sr/sr bi ja/gra do vi/
no va-va ros http://glas za pad ne sr bi je.rs/551173/PRI BOJ-NO VA-VA ROS-EPO HAL NO-OT-
KRI CE-U-RU TO SI MA-OSTRIK/

11) Историјскабиблиотека, „Хе рој ски гест бе ра тлиј ског кне за“
12) О „нај мла ђем и нај бо љем ју на ку“ – ви те зу – се ља ку Ми ло шу Во ји но ви ћу ви де ти на-

род ну пе сму  ЖенидбаДушанова,  (http://www.dve ri bla go slo va.com/zd.htm).
13) Вла ди мир Ћо ро вић, „На род на пе сма о же нид би вој во де Во ји на“, Прилозипроучавању

народнепоезије, Бе о град, 1936, год. III, Св. 2, 190., цит. Ерлангенскирукопис бр. 92; 
То мо Ма ре тић, Нашанароднаепика, Бо е град, 1966., стр. 220: Се стра ца ра Ду ша на би-
ла је уда та за ве ли ка ша Во и на и с њим по ста ла мај ка бра ће Во и но ви ћа, као што ка же 
Ву ко ва пе сма II, бр. 29.

14) Во ји слав Су бо тић, КнезовиРашковићиуисторијиСрба, Ја го ди на-Бе о град-Но ва Ва-
рош, 2001.; Во ји слав Су бо тић, Нововарошкикрајкрозисторију, Flash, Но ва Ва рош, 
1991.: Син вој во де Во ји на, кнез Во ји слав је од 1333. го ди не био гла сник кра ља Ду ша на, 
авећ 1350. го ди не, за вре ме ца ра Уро ша, по ста је је дан од нај моћ ни јих об ла сних го спо-
да ра, вла да ју ћи обла сти ма од Ду бров ни ка до Ужи ца. Ове чи ње ни це су по твр ђе не и 
ори ги нал ним исто риј ским из во ри ма – бра та у на род ној пе сми опе ва ног ју на ка Ми ло ша 
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Ср би је под тур ску власт у сред њем ве ку Штит ко во је би ло сим бол 
очу ва ња срп ске др жа во твор но сти као до бро утвр ђе на пре стол ни-
ца Ста рог Вла ха и ва жно сре ди ште де ла не ма њић ких срод ни ка и 
по то ма ка кне зо ва Ра шко ви ћа.15)Упо ре ђи ва ње спи са Стра бо на, Хе-
ро до та, Псе у до-Ским но са, Про ко пи ја, Ки на ма, Јо ва на Ски ли це, 
Ко ле ти ја, Асе ма на, Фар ла ти ја и оста лих ан тич ких, сред њо ве ков-
них и пост сред њо ве ков них исто ри ча ра о мо ра лу срп ских вла да ра 
и њи хо ве вој ске и о ква ли те ти њи хо вих окло па, ма че ва, шти то ва и 
ко па ља, на во ди на за кљу чак да је се ло Штит ко во у ко јем су се на-
ла зи ли двор Во ји но ви ћа-Ра шко ви ћа и ко вач ни це и лив ни це ору ђа 
и оруж ја би ло из у зет но зна чај но по ли тич ко и еко ном ско утвр ђе ње 
не са мо у срп ској не ма њић кој не го и у пред не ма њић кој исто ри ји.16)

На су прот овим чи ње ни ца ма, на по чет ку два де сет и пр вог ве-
ка ста ти стич ки по да ци го во ре о по ра зном би о ло шком де сет ко ва њу 
и из у ми ра њу по том ства опе ва них и опи са них се ља ка и пле ми ћа 
са про сто ра не ка да шње Ра шке и Ста рог Вла ха. Слич но ова квом 
ста њу у под руч ју се ла Штит ко во је и ста ње у ру рал ним под руч ји-
ма у оста лим кра је ви ма Ср би је.17) У том сми слу мо гу да се ту ма че 

Во ји но ви ћа кне за Во ји сла ва Во ји но ви ћа цар Урош је у јед ној по ве љи, слич но обра ћа-
њу вла да ри ма и пле ми ћи ма свог вре ме на, осло вио са „брат Цар ства ми“ (о то ме ви де ти 
Ми лош Бла го је вић, „Срод стве на тер ми но ло ги ја и хи је рар хи ја вла да ра у спи си ма Кон-
стан ти на Фи ло зо фа и ње го вих са вре ме ни ка“, Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког ин сти-
ту та XXXIX, 2001/2002,стр. 227, цит. Љ. Сто ја но вић, Старесрпскеповељеиписма 
I/1, 1929; М. Бла го је вић, Сродственатерминологијаидруштвенахијерархијаусред
њовековнојСрбији, 119.). С дру ге стра не, фло рен тин ски пи сац Ма ти ја Ви ла ни је као 
раз ло ге по ра за угар ског кра ља Лу дви га Пр вог у ра ту про тив ца ра Уро ша 1359. го ди не 
на вео упра во овај про стор не ка да шње ста ре Ра шке, ка да је као не са вла ди ве пре пре ке 
угар ској вој сци на вео „ве ли ке ра шке пла ни не, при род на шум ска утвр ђе ња и на о ру жа не 
срп ске се ља ке из ра шких пла ни на“ (Mat teo Vil la ni, Cronica III, Lib. V, Fi ren ze, 1825, пп. 
206-208)

15) В. Та ло вић, „Под Тур ци ма чу ва ли бе ле ге“, Но во сти, 18. Ав густ 2012., цит. Во ји слав 
Су бо тић.

16) Кон стан тин Ји ри чек, Историја Срба, (Прев. Јо ван Ра до њић), „Кул тур на исто ри ја“, 
Пр ва књи га до 1537. го ди не, На уч на књи га, Бе о град, 1952.; Mar ko Alek sić, Mediaeval
swordsfromSoutheasternEurope.Materialfrom12thto15thCentury, Self-Edi tion Mar ko 
Alek sic, Bel gra de 2007.: Исто риј ски за пи си Гри го ри ја Цам бла ка, Кан та ку зи на и дру гих 
бу гар ских и ви зан тиј ских ис то ри ач ра све до че о ста ро срп ским пу ко ви ма („plьkь“) ко-
ји су има ли сво је сте го но ше, ко њи цу и пе ша ди ју са шти то ви ма, ма че ви ма и ко пљи ма 
и свој по се бан „ви те шки ко декс“. У не ма њић ко до ба од и гра ва ле су се ви те шке игре 
и тур ни ри (Сто јан Но ва ко вић је твр дио да су ове тур ни ре, о ко ји ма по сто је за пи си 
у ду бро вач ким ар хи ва ма, та да шњи Ср би на зи ва ли „по те ци ште“). Цар Ду шан је имао 
оби чај да са зи ва „Ве ли ка шко ве ће“ са два де сет и че тво ри цом ви те зо ва – вла сте ли на 
нај ви шег ран га и са ве то вао се са њи ма. У вре ме ње го ве вла да ви не од 1331. до 1355. 
го ди не по сто јао је ви те шки ред на зван „Стуб Све тог Сте фа на“ пре ма пр вом ар хи ђа ко-
ну – стра дал ни ку за Хри ста Све том Сте фа ну, кр сној сла ви ди на сти је Не ма њић, и цар 
Ду шан је до де љи вао „Ор ден Све тог  Сте фа на“ нај бо љим ви те зо ви ма – пле ми ћи ма.

17) Р. Дра го вић – Н. Су бо тић, „Има ли спа са за срп ско се ло“, Новости, 05. ок то бар, 2013.: 
Не дав но ис тра жи ва ње за по тре бе Ује ди ње них на ци ја на пра вље но у Ср би ји по ка за ло 
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по да ци из не дав них ис тра жи ва ња Ин сти ту та дру штве них на у ка, 
Ге о граф ског ин сти ту та „Јо ва на Цви јић“у СА НУ и При вред не ко-
мо ре Ср би је пре ма ко ји ма у да на шњој Ср би ји се ла то ли ко бр зо од-
у ми ру да ће за две де це ни је од око 4.600 пре о ста лих се ла не ста ти 
јед на че твр ти на. Она се ла ко ја пре о ста ну, по го то во у пла нин ским 
кра је ви ма, на ли ко ва ће на мре жу „до мо ва пен зи о не ра“ чи ји су ста-
нов ни ци не моћ ни да про из во де и омо гу ћа ва ју жи вот бу ду ћим ге-
не ра ци ја ма.18)

 
С об зи ром на та кво да на шње ста ње се ла у Ср би ји, и по себ но 

се ла Штит ко во, по треб но је да се на ђе пра ви од го вор на пи та ње: 
Ка ко омо гу ћи ти одр жи ви про спек тив ни раз вој ет но-се ла Штит ко-
во, у функ ци ји очу ва ња и раз во ја тра ди ци о нал ног срп ског на ци-
о нал ног иден ти те та и ква ли тет ни јег жи во та ње го вих ста нов ни ка. 
Опис са знај ног усме ра ва ња на до би ја ње оп ти мал но мо гу ћег од го-
во ра на да то пи та ње је на уч ни циљ овог на пи са.

ЗначајселаШтитковоусрпскојисторији

По се бан зна чај  Штит ко ва као ори ги нал ног ет но-се ла у од но су 
на обич на се ла у Ср би ји је сте ње го ва очу ва на аутен тич на исто риј-
ска вред ност и са вр шен склад са при род ним окру же њем у ко јем се 
на ла зи. Уз то, за раз ли ку од оста лих ет но-се ла у Ср би ји и у све ту у 
Штит ко ву не ма ни јед не ве штач ки и у ко мер ци јал не свр хе умет ну те 
гра ђе ви не ко ја не од го ва ра исто риј ском про то ку раз ли чи тих епо ха 
на том про сто ру. Се ло Штит ко во је очу ва но као аутен ти чан древ ни 
кул тур но-исто риј ски спо ме ник у је дин стве ном при род ном окру же-

је да је из срп ских се ла у гра до ве од 1950.-их го ди на до да нас пре шло пре ко осам ми-
ли о на љу ди, што је про цес за ко ји би би ло ко јој раз ви је ној зе мљи би ло по треб но нај-
ма ње 150 го ди на.Због не по сто ја ња стра те ги је за одр жи ви раз вој се ла у Ср би ји ви ше 
од по ло ви не се ла у Ср би ји не ма дом здра вља ни ти ам бу лан ту, у 73 % се ла не по сто ји 
дом кул ту ре ни ти би бли о те ка, ви ше од по ло ви не се ла не ма по шту, око 500 на се ља не ма 
ве зу са остат ком све та јав ним пре во зом, око 400 на се ља не ма про дав ни цу са основ ним 
про из во ди ма, пе ти на на се ља не ма ни основ ну шко лу, а две тре ћи не се ла не ма ни ве те-
ри нар ску ам бу лан ту или биљ ну апо те ку.

18) С. Р. “Опу сте ла Ср би ја – ни се ла, ни се ља ка“, Политика, 29. јул, 2008., цит. Вла ди-
мир Цвет ко вић; Та њуг, „Сва ке го ди не 35.000 гра ђа на ма ње у Ср би ји“, Политика, 30. 
сеп тем бра, 2010.; Бра ни мир Гу лан, „Се ло из ме ђу не стан ка и оп стан ка“, http://www.
agro press.org.rs/tek sto vi/11423.html: На кон ви ше де це ни ја еко ном ског и де мо граф ског 
про па да ња од 4.600 се ла у ко ји ма има 260.000 нео же ње них мла ди ћа га си се сва ко че-
твр то се ло, а на ро чи то брд ско-пла нин ска се ла, иако у њи ма жи ви го то во по ло ви на ста-
нов ни штва Ср би је. Да нас у Ср би ји има 19 се ла са ма ње од10 ста нов ни ка и 226 се ла 
ко ја има ју ма ње од 40 ста нов ни ка ста ри јих од 60 го ди на. То ће усло ви ти чи ње ни цу да 
ће за пет до де сет го ди на се о ски пре де ли у Ср би ји би ти де мо граф ски го то во опу сте ли.
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њу. Ту чи ње ни цу до ка зу ју ка ме ни кр сто ви на цр кве ном гро бљу у 
сре ди шту се ла ис пи са ни ста рим срп ским пи смом, са чу ва ни оста ци 
те ме ља Ра шко ви ће вог дво ра Тр го ви ште, се о ска цр ква Бла го ве ште-
ње, по ток са кра шким вре лом из над ко јег се на ла зи пе ћи на ис пи-
та на по ду жи ни од 350 ме та ра ду жи не и ори ги нал не ку ће-брв на ре 
из 19. ве ка у сре ди шту се ла у ко ји ма и да нас жи ве ста нов ни ци се ла 
Штит ко во.

До до ла ска тур ске вој ске на под руч је Ср би је у пет на е стом ве ку 
се ло Штит ко во је би ло по зна то осим по ко вач ни ца ма плем ства Ра-
шко вић та ко ђе и по сво јих се дам на ест ло кал них во де ни ца.19)Сма-
тра се да је се ло до би ло сво је име Штит ко во од ре чи „штит“,20) јер 
су на за рав ни по ред по то ка, ко ји се фор ми рао ис под кра шког вре-
ла, по сто ја ле број не ко вач ни це, ку ће и чар да ци плем ства Ра шко ви-
ћа за ко ва ње шти то ва. Уз то, шти та стог об ли ка је и ре љеф у ко јем 
је сме ште но сре ди ште се ла.21)Шти то ви су у ра зним исто риј ским 
из во ри ма, до ма ћих и свет ских ауто ра, по ми ња ни као вред но обе-
леж је срп ске вој ске. Пу то пи сци су оста ви ли за пи се да су у Ср би ји 
у про шло сти ма че ве но си ли сви – од па сти ра до ца ра.22) Фло рен-
тин ски пи сац Ма тео Ви ла ни на вео је „на о ру жа не срп ске се ља ке  из 
гу сто на се ље них пла нин ских шу ма Ра шке“ ко ји су по ра зи ли вој ску 
угар ског кра ља Лу дви га Пр вог Ан жуј ског у ра ту про тив срп ског 
ца ра Сте фа на Уро ша 1359. го ди не на про сто ру Ра шке.23) Кроз исто-
ри ју су шти то ве, ко пља, пан ци ре и ма че ве срп ске вој ске хва ли ли у 
сво јим за пи си ма ра зни исто ри ча ри, од кон стан ти но пољ ског ца ра 
Ла ва Ше стог, Про ко пи ја из Це за ре је,24) Ки на ма и Ла о ни ка Хал ко-
кон ди ла до тур ског исто ри ча ра Са де ди на.25)У ко вач ни ца ма Штит-

19) „1Pr va – Se lo Štit ko vo“, http://www.youtu be.com/watch?v=VURLK0WFDYg
20) Кон стан тин Ји ри чек, ИсторијаСрба, стр. 166: У Ср би ји, као и уоста лим сло вен ским 

зе мља ма, пот се ћа ју на ста ре се о ске за на те још и да нас име на ме ста, ко ја се о ско ста-
нов ни штво на про сто на зи ва по рад ни ци ма не ког из ве сног за на та. Ме ђу њи ма по ми њу 
се не са мо Ко ва чи или Ка ме на ри, не го и мај сто ри оруж ја ко је се већ одав но ви ше не 
упо тре бља ва: Стре ла ри од стре ла, Ту ла ри од ту ла и Шти та ри од шти та.

21) Ми ло сав Ми шо Обу ћи на, Штитково, стр. 16
22) Кон стан тин Ји ри чек, ИсторијаСрбаКултурнаИсторија,Књи га Пр ва; Мар ко Алек-

сић,СредњевековнимачевиујугоисточнојЕвропи, При ват но из да ње, Бе о град, 2007.;
23) Mat teo Vil la ni, Cronica III, Lib. V, Fi ren ze, 1825, pp. 206-208; Mat teo Vil la ni, Muratorii

rerumitalicarum, tom XIV, lib. IX, cap. XXII; Јо ван Дра га ше вић, Трешњевивитез, Отаџ-
би на 1887, књ. 17, св. 65-67, стр. 1-2.

24) Pro co pi us, DeBellis, III; V—VI II
25) Ма ја Ни ко лић, ВизантијскиписциоСрбији, Ви зан то ло шки ин сти тут, По себ на из да ња, 

Књи га 40, СА НУ, Бе о град, 2010., стр. 39, цит. Chalc. I, 139; Sa de din, 290; Ale xan dre scu-
Der sca, Ti mur, 68; Кон стан тин Ји ри чек, Исто ри ја Ср ба, Пре вео Јо ван Ра до њић, Пр ва 
књи га до 1537. гди не, Кул тур на исто ри ја, На уч на књи га, Бе о град, 1952, стр. 376, цит. 
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ко ва ко ва ло се и оруж је за срп ску вој ску пред њен од ла зак у бој на 
Ко со ву 1389. го ди не.  По зна та је ви со ка ква ли те та шти то ва Не ма-
њи ћа, Хре бе ља но ви ћа, Ла за ре ви ћа, Бран ко ви ћа, Ор ло ви ћа и дру-
гих срп ских пле мић ких по ро ди ца. На са чу ва ном пе ча ту срп ског 
кра ља Бо ди на(1081-1099.) на ла зе се Све ти Ге ор ги је и Све ти Те о-
дор са ко пљем у де сној ру ци и са шти том у ле вој ру ци. Осно ва гр-
ба цар ске по ро ди це, по ро ди ца Хре бе ља но вић, Ла за ре вић и дру гих 
пле мић ких по ро ди ца био је цр ве ни штит са сре бре ним дво гла вим 
ор лом. Шти то ви су обич но би ли пра вље ни од др ве та и оки ва ни 
ме тал ним опла та ма. У не ким слу ча је ви ма штит је пре ма ши вао и 
до по ла те ла чо ве ка ко ји га је но сио. У до ба ца ра Ду ша на шти то-
ви и ма че ви су би ли по себ но це ње ни и из во зи ли су се по нај ви ше 
Мле ча ни ма, а по себ но це ње ни су би ли „срп ски штит“(„cli pei mo-
re Scla vo rum“)26) и „срп ски мач“ (мач „sci a vo ne“).27) Ар хе о лог Мар-
ко Алек сић је уста но вио да су та ко зва ни срп ски ма че ви „ву ков ци“ 
има ли при зор ву ка на др шци и сви су на се би има ли срп ска оци-
ла.28)Фре ске у срп ским ма на сти ри ма, цр кве не ру ко пи сне књи ге и 
жи ти ја пу ни су при зо ра све тих рат ни ка са ма че ви ма, шти то ви ма 
и дру гим оруж јем са зна ком кр ста или пот пи сом зо гра фа на њи ма.

На ши са вре ме ни ис тра жи ва чи још увек нe мо гу да ре кон стру-
и шу не ка да шњи из глед Штит ко ва и дво ра Во ји но ви ћа – ка сни је Ра-
шко ви ћа. На осно ву са чу ва них ма те ри јал них до ка за и ори ги нал них 
исто риј ских из во ра мо же са мо да се на га ђа ка кав су зна чај има ли 
тај двор и при па да ју ће му на се ље са ко вач ни ца ма и во де ни ца ма у 
том пе ри о ду. По зна то је да је на по чет ку је да на е стог ве ка, у пе ри-

Ст. С т а н о ј е в и ћ. О срп ском гр бу, Гласн. ист. др. у Н. Сaду III 1930. 98. Н. Р а д о ј ч 
и ћ, О шти ту на срп ском гр бу, Ibid. 101. А. Со ло вјев, О по стан ку срп ског гр ба, Ši ši ćev 
Zbor nik, 1929, 537.; К. Ји ри чек, стр. 109: Убој но оруж је бе ху ко пље, мач, па ли ца мо чу-
га то пуз, лук и стре ла. Ки нам, за вла де ца ра Ма ној ла, ка же да су Ср би би ли на о ру жа ни 
ко пљи ма и ду гим шти то ви ма., cit. K i n n a m o s cap. VI, 7.

26) Кон стан тин Ји ри чек, ИсторијаСрба, стр. 110-111, цит. Lj u b i ć III, 134 1349. И Lj u b 
i ć II, 118, 144, 289, 453; III. 134.

27) Кон стан тин Ји ри чек, ИсторијаСрба;Мар ко Алек сић,Средњевековнимачевиујугои
сточнојЕвропи; Жи во јин Ан дре јић,Витезовиредазмаја, Ра ча Кра гу је вач ка, 2000.

28) Mar ko A lek sić, MediaevalswordsfromSoutheasternEurope (Мар ко Алек сић, Средњеве
ковнимачевиујугоисточнојЕвропи, При ват но из да ње, 2007.): „За на шу кул ту ру ова 
књи га је зна чај на из ме ђу оста лог и за то јер су при ку пље ни и пу бли ко ва ни сви да нас 
по зна ти на ла зи та ко зва них срп ских ма че ва са те ри то ри је на ше и окол них зе ма ља као и 
из збир ки му зе ја у Пра гу, Ве не ци ји, Истам бу лу, То рон ту и дру гим гра до ви ма у све ту.“ 
(ПројекатРастко,„Сред њо ве ков ни ма че ви у ју го и сточ ној Евро пи /  Me di a e val Swords 
from So ut he a stern Euro pe“,  http://www.rast ko.rs/ar he o lo gi ja/ma ce vi/;  Га вро Шкри ва нић 
ОружјеусредњевековнојСрбијииДубровнику;Ма ри ја Бир та ше вић,„Ма че ви Ву ков ци 
у Ју го сло вен ским збир ка ма“,Весник ВМБГ 13-14М Ка та лог из ло жбе, Бран ка Ми ло са-
вље вић, „Ма че ви у збр ка ма ВМБГ“, 1993.)
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о ду пре не го што су се краљ Бо дин и Сте фан Во ји слав по бу ни ли 
про тив кон стан ти но пољ ске вла сти, ви зан тиј ски цар Ва си ли је Дру-
ги у сво јој Хрисовуљи из 1019-1020. го ди не, до де лио ме сто Штит-
ко во Охрид ској ар хи е пи ско пи ји.29)По зна то је и да су у до ба срп ске 
де спо то ви не на се ља Сје ни ца и Но ва Ва рош са сво јим око ли на ма 
при па да ла про стра ној обла сти Бр ве ни ку, али да се у на ро ду из гу-
био на зив Бр ве ник за те кра је ве и име Ста ри Влах се про ши ри ло 
и на то под руч је.30) Зна се и да се, по тур ским ад ми ни стра тив ним 
по де ла ма из 1572. го ди не, на се ље Сје ни ца убра ја ло у Ста ро вла шки 
ка ди лук, а ње му су сед на се ла Ступ и Дуб ни ца су та ко убро је на у 
Но во па зар ски ка ди лук,31) али та ква ад ми ни стра тив на по де ла ни је 
би ла исто вет на на род ној по де ли на пре де ле.32)

Тур ска власт је по ро ди ци Во ји но ви ћа-Ра шко ви ћа, као срод-
ној ди на сти ји Не ма њи ћа, ре дов но из да ва ла сул та но ве по вла сти це 
„бе ра те“, што је по твр ђи ва ло њи хо ву по ро дич ну древ ну ста ри ну.33) 
Пре ма ро дов ским пре да њи ма из по ро дич ног ар хи ва плем ства Ра-
шко ви ћа, кнез Бра тул Ра шко вић је имао у сво јој вла сти Сје ни цу, 
на сле ђе ну од пре да ка. Бу ду ћи да је 1690. го ди не по ди гао у њој 
утвр ђе ње схва та ње о про сти ра њу Ста ро га Вла ха се про ши ри ло и 
на Сје ни цу. Та кво ши ре ње ју го и сточ ног де ла Ста ро вла шког ка ди-
лу ка на ста ви ло се и у по чет ку 18. ве ка. Та ко је по ме ну то и у јед ној 
при ват ној ис пра ви да је се ло Пур ће, на до мак Но вог Па за ра, би ло у 
та да шњем Ста ро вла шком ка ди лу ку.34) Кне зо ви Ра шко ви ћи су у до-
ба Аустриј ско-тур ских ра то ва пред во ди ли уста нак у Ста ром Вла ху 
и је дан део по ро ди це се у 17. и 18. ве ку за вре ме две Ве ли ке се о бе 
Ср ба под вод ством па три јар ха Ар се ни ја Чар но је ви ћа и Ар се ни ја 
IV. Јо ва но ви ћа – Ша ка бен те по ву као у аустриј ске зе мље. Дру ги 
део по ро ди це је остао у Ста ром Вла ху и пре жи вео стра шан те рор 

29) Ст. Но ва ко вић, ОхридскаархиепископијаупочеткуXIвека, „Хри со ву ље ца ра Ва си ли ја 
II 1019. и1020. Го ди не“, ГласСКА LXXVII). Be o grad, 1908, стр. 56.

30) Пе тар Ж . Пе тро вић, „Ста ри Влах - Ет нич ка про шлост, име и по ло жај“, ГласникЕтно
графскогмузеја24, Бе о град, 1961, стр. 41, цит. Вла ди слав  Ска рић, Пописбосанских
спахија, 17-18.

31) Исто, цит. X . Ша ба но вић, Босанскипашалук, 181— 182. Та ко ђе, 1774. и 1775. го ди не 
по сла ти су фер ма ни но во па зар ском, сје нич ком, но во ва рош-ком, ста ро вла шком, ужич-
ком и дру гим ка ди ја ма (цит. И. Ј а с т р е б о в, „По да ци за исто ри ју цр кве у Ста рој 
Ср би ји“, ГласникСрпскогученогдруштва 40, 1874., 225.)

32) Исто.
33) Во ји слав Су бо тић, КнезовиРашковићиуисторијиСрба,
34) Пе тар Ж. Пе тро вић, „Ста ри Влах - Ет нич ка про шлост, име и по ло жај“, ГласникЕтно

графскогмузеја24, Бе о град, 1961, стр. 41, цит. Ф. Бар јак та ре вић, Турскидокументи, 
бр. 73.
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тур ске вој ске и вла сти кра јем 17. ве ка.35) Због пред во ђе ња на ро да 
у устан ку тур ске вла сти су им од у зе ле бе ра те, по па ли ле до мо ве и 
за пле ни ле имо ви ну. Део пре ђа шњих има ња и ча сти им је вра тио 
тур ски па ша по сле по ра за аустриј ске вој ске код Ка ча ни ка 1690. го-
ди не. На кон што је је дан од ста ри јих чла но ва по ро ди це Ра шко ви ћа, 
ста ри на Бра тул ко ји је ужи вао ве ли ки углед и ме ђу на ро дом и тур-
ским вла сти ма, ви део од ма зду тур ских вла сти због по бу не про тив 
њи хо ве вла сти у се ли ма Ста рог Вла ха, оти шао је у ша тор тур ског 
па ше и по ну дио му је сво ју гла ву да њо ме от ку пи и по ште ди на род 
по се ли ма. У знак по што ва ња пре ма том ге сту тур ски па ша је Ра-
шко ви ћи ма зва нич но вра тио част и део има ња.36) Је дан део по ро ди-
це Ра шко вић ко ји је оти шао из зе мље на се ља вао се по ино стран-
ству све до Ру си је, а је дан број је остао у Аустриј ској мо нар хи ји.37) 
Та мо су 7.6.1692. го ди не до би ли цар ско пи смо са при зна њем плем-
ства и њи хо вих за слу га за аустриј ско вој но вођ ство.38)Ра шко ви ћи 
су фи нан си ра ли мно ге шко ле, уче на дру штва и би бли о те ке. Оро ђа-
ва ли су се са ка сни јим по зна тим пле мић ким срп ским по ро ди ца ма 
кроз исто ри ју –са гро фо ви ма Чар но је ви ћи ма, гро фо ви ма Ми ло ра-
до ви ћи ма, Пи шће ви ћи ма, Те ке ли ја ма, Ше ви ћи ма, по ро ди цом ка-
пе та на Јо ва на Ми тро ви ћа Де ми ра и Чо лак Ан ти ћи ма.39) Они по-
том ци кне зо ва Ра шко ви ћа ко ји су оста ли у Ср би ји би ли су опе ва ни 
у срп ским еп ским пе сма ма као бор ци про тив тур ске вла сти, као на 
при мер чу ве ни хај дук Вук Ка ла ит, и дру ге ис так ну те лич но сти из 
се ла Штит ко ва.40)У вре ме осман лиј ске вла да ви не Штит ко во је по-
ста ло сим бол јед ног утвр ђе ног на се ља чи ји су ста нов ни ци ак тив-

35) Исто.
36) Историјскабиблиотека, „Хе рој ски гест бе ра тлиј ског кне за“, цит. Во ји слав Су бо тић, 

КнезовиРашковићиуисторијиСрба, Ја го ди на-Бе о град, Но ва Ва рош, 2001; Ми та Ко-
стић, УстанакСрбаиАрбанасауСтаројСрбијипротивТурака1737—1739исеоба
уУгарску, Ско пје, 1930; Вла до Ст. Ма ри јан, Српскаисторијскачитанка. 3, Историја
СрбауXVIIIвеку:премаодабранимисторијскимизворима, Бе о град, 2005.

37) Во ји слав Су бо тић, КнезовиРашковићиуИсторијиСрба, Бе о град 2001, стр. 68.
38) Историјскилексикон, „Вла ди мир Ћо ро вић“: ЧланциВладимираЋоровићаизНарод

неенциклопедијесрпскохрватскословеначке(1925–1929), Срп ска књи жев на за дру га, 
Бе о град, 2006, стр. 148: „На Кар ло вач ком са бо ру из 1726. го ди не по ми њу се кнез Јо ван 
Ра шко вић из Ба на та, од те по ро ди це, и као кнез бе о град ски Га ври ло Ра шко вић... Овај 
Га ври ло пред ста вљао је бе о град ске Ср бе за вре ме аустриј ске оку па ци је Ср би је. Са па-
три јар хом Ар се ни јем IV исе лио се у Аустри ју по но во је дан део Ра шко ви ћа. Од њих су 
не ки слу жи ли у аустриј ској вој сци и ис та кли се сво јом хра бро шћу.“

39) Во ји слав Су бо тић, КнезовиРашковићиуИсторијиСрба, Бе о град 2001, стр. 68.
40) Дра го слав М. Бр но вић, Свеукупнаистинаонамасабиласеусрпскимгуслама, Дру-

штво срп ских гу сла ра „Жи ча”, Кра ље во, 2009, стр. 128
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но уче ство ва ли у бу на ма.41) За вре ме Ка ра ђор ђе ва устан ка про тив 
тур ске осман лиј ске вла сти по чет ком де вет на е стог ве ка у Ста ром 
Вла ху се сво јој ак тив но шћу по себ но ис так нуо ста ро вла шки вој во-
да Мак сим Ра шко вић из Штит ко ва.42) По зна ти су при ме ри од ма зде 
тур ских вла сти над по бу ње ни ци ма из тог се ла као што су би ли  су-
ро во уби ство кне за Ва си ли ја Ра шко ви ћа и бра та Јев та на од Ко ста-
Бе га и Ди ми три ја Ку јун џи је из Штит ко ва.43)

Јед на од на чи на на си ља тур ске вла сти над ста нов ни штвом 
Штит ко ва би ло је уни ште ње цр кве из вре ме на Не ма њи ћа ко ја се 
на ла зи ла у сре ди шту се ла крај из во ра по то ка Вре ло. Цр ква је ори-
ги нал но из те ме ља би ла са гра ђе на као јед но брод на гра ђе ви на са 
две боч не ка пе ле и ол тар ском ап си дом.44)Срп ски па три јарх Га ври-
ло Ра шко вић, за ду жби нар, про све ти тељ45) и сво је вр сни ди пло ма та 
Ср би је на ру ском и тур ском дво ру у се дам на е стом ве ку,46) по ди гао 
је на те ме љи ма те ста ре раз ру ше не не ма њић ке цр кве сво ју за ду-

41) М. Ђ. Ми ли ће вић, Поменикзнаменитихљудиусрпскогнародановијегдоба, Срп ска 
Кра љев ска Штам па ри ја, Бе о град, 1888, стр. 272.; Raj ko Do le ček, Ne cen zu ro vané obrazy 
z dě jin Ko so va a Me toc hie, 1. pro sin ce 2004. http://www.ce ske na rod ni listy.cz/clanky/ko so-
vo-a-me toc hie.htm.

42) Историјски лексикон, Вла ди мир Ћо ро вић:Чланци ВладимираЋоровића из Народне
енциклопедије српскохрватскословеначке (1925–1929), Срп ска књи жев на за дру га, 
Бе о град, 2006, стр. 148

43) Raj ko Do le ček, Ne cen zu ro vané obrazy z dě jin Ko so va a Me toc hie, 1. pro sin ce 2004. http://
www.ce ske na rod ni listy.cz/clanky/ko so vo-a-me toc hie.htm: По себ но је по знат при мер уби-
ства ло кал ног кне за Штит ко ва Ва си ли ја Чко ње ви ћа ко га су не да ле ко од Се ни це пред 
мно штвом љу ди осман лиј ски Тур ци уби ли на сви реп на чин и од се кли му јед но ухо 
као опо ме ну ло кал ном ста нов ни штву. Ра дош Љу шић, ВождКарађорђеI-II, Сме де рев-
ска Па лан ка, 1993. (Бе о град 2000, 2003): http://www.scribd.com/doc/7710376/Ra dos-Lju-
sic-Ka ra djor dje: Су ро вост ло кал них осман лиј ских уби ра ча по ре за, тзв. „да хи ја“ би ла 
је озло гла ше на и као та ква по зна та и са мом тур ском Сул та ну ко ји је да хи је опо ме нуо 
јед ним фер ма ном.

44) Ми ро слав Ива но вић, СтањеимогућностизравојакултурногтуризмауЗападнојСр
бији - док тор ска ди сер та ци ја -При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, Уни вер зи тет у Но вом 
Са ду, 2013. стр. 122

45) Јо во Ба јић, „По сле три ве ка за зво ни ла зво на у Дуб ни ци“, http://pra vo sla vlje.spc.rs/
broj/971/tekst/po sle-tri-ve ka-za zvo ni la-zvo na-u-dub ni ci/print/lat: Све ти па три јарх Га ври-
ло Ра јић Ра шко вић иза бран је за па три јар ха на цр кве ном са бо ру одр жа ном по чет ком 
1648. го ди не у ма на сти ру Мо ра чи, на сле див ћи чу ве ног Пај си ја Ја њев ца. На цр кве ним 
ас бо ри ма ко је је во дио уче ство вао је и ње гов са вре ме ник Све ти Ва си ли је Остро шки.

46) „Тра ди ци је ста рих по ро ди ца“, Правда 34/1938, бр. 12089-91 (12, 13 и 14 јун), Бе о град,  
стр. 11: Пре ма исто ри ча ру Ји ри че ку па три јарх Га ври ло ишао је у Мо скву као де ле гат 
бал кан ских на ро да ра ди до го во ра о осло бо ђе њу хри шћа на од тур ске вла сти 1665. го ди-
не. Па три јарх Га ври ло је имао вид ног уде ла у цр кве ном са бо ру о  цр кве ним књи га ма 
у Мо скви, ко ме је пред се де вао па три јарх Ни кон. Све при ја те ље за ди вио је сво јом уче-
но шћу, та ко да му је ру ски цар Алек си је по ну дио па три јар шиј ски трон, али је то па-
три јарх Га ври ло од био. Вра тио се у отаџ би ну и ка сни је му че нич ки за вр шио ово зем ни 
жи вот у Бру си.
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жби ну ма на стир Бла го ве ште ње 1655. го ди не.47)У по зна том Рувар
чевомродослову ко ји се по чео пи са ти по чет ком 18. ве ка по ми њу се 
као зна чај ни пећ ки па три јарх Га ври ло Ра шко вић и ње го во род но 
Штит ко во: „ро дом је от Ра сие иже ни ња гла го ла ет се Ста ри Влах от 
ве си Штит ко ва“ („ро дом је из Ра си је“ (Ра шке), „ко ја се са да на зи ва 
Ста ри Влах, из се ла Штит ко ва“).48)

Због по бу ње нич ког де ло ва ња кне зо ва Ра шко ви ћа и оста лих 
ста нов ни ка Штит ко ва и Ста рог Вла ха 1813. го ди не су тур ске вла-
сти по но во ра зо ри ле ма на стир Бла го ве ште ња ко ји је био по ди гао 
па три јарх Га ври ло.49)Том при ли ком би ле су спа ље не и ко вач ни це 
и Ра шко ви ћа дво ри, на кон че га су оста ле са мо за пу ште не, али и 
да нас ви дљи ве зи ди не не ка да шњег дво ра као ма те ри јал ни траг се-
ћа ња на сре ди ште Ста рог Вла ха.50) У том пе ри о ду не ста ли су мно-
ги вред ни за пи си из за о став шти не па три јар ха Га ври ла Ра шко ви ћа, 
ме ђу ко ји ма је би ло и ње го во ру ко пи сно Четверојеванђеље ко је 
је пре не ко ли ко де це ни ја от кри ве но у по зна том уни вер зи тет ском 
цен тру у Кем бри џу.51)На кон уни ште ња цр кве ло кал ни све ште ник 
из Штит ко ва Че до мир Ча ка ре вић до нео је 1862. го ди не из Са ра-
је ва до зво лу од тур ских вла сти за об но ву цр кве. Ра до ви су би ли 
за по че ти 1863. го ди не уз по моћ до бро вољ них при ло га се ља ка из 
штит ко вач ке па ро хи је. За хва љу ју ћи јед ном Указу и по др шци кне за 
Ми ха и ла Обре но ви ћа, ра до ви на об но ви цр кве Бла го ве ште ња би-
ли на ста вље ни и цр ква је би ла за вр ше на и осве шта на на Бла го ве-
сти 1868. го ди не.52)У цр кви су на кон Пр вог свет ског ра та укле са на 
име на мно гих ме шта на Штит ко ва и оста лих се ла ко ји су по ги ну ли 
у Пр вом свет ском ра ту. Се ло Штит ко во по ред цр кве Бла го ве ште ња 

47) Дра ги ша Ми ло са вље вић, „За о став шти на Па три јар ха Га ври ла Ра шко ви ћа“, Савиндан 
бр. 28, 2013, При је по ље, стр. 31, цит. ори ги нал ни за пис па три јар ха Га ври ла Ра шко ви ћа 
о за ду жби ни – цр кви Бла го ве ште ња пре све те Бо го ро ди це у Пентикостару (Цветни
триод), 10. но вем бра, 1655,  Мо сква, Ру си ја

48) Љу бо мир Сто ја но вић, Старисрпскихрисовуљи, Спо ме ник III, СА НУ, Бе о град, 1890., 
стр. 108.

49) Сла ви ца Јо ва но вић, „Штит ко во, за бо ра вље на пре сто ни ца“, РТС, еми си ја из се ри ја ла 
„Траг“, 2. 12. 2009.

50) Дра ги ша Ми ло са вље вић, „За о став шти на Па три јар ха Га ври ла Ра шко ви ћа“,  цит. ори ги-
нал ни за пис па три јар ха Га ври ла Ра шко ви ћа о за ду жби ни – цр кви Бла го ве ште ња пре-
све те Бо го ро ди це у Пентикостару(Цветнитриод), 10. но вем бра, 1655,  Мо сква, Ру-
си ја

51) Исто, стр. 31-32
52) ЦркваБлаговештењаШтитково: По себ на вред ност и по нос цр кве и се ла су са чу ва ни 

ма сив ни кључ за бра ву од цр кве них вра та из 1873. го ди не ко ји је из ре зба рен и те жак 
400 гра ма, као и ка ме ни кр сто ви на зе мљи шту цр кве ног гро бља на ко ји ма су ис пи са ни 
нат пи си древ ном ста ро сло вен ском азбу ком.
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и ру ше ви на-те ме ља дво ра Ра шко ви ћа и оста лих тра ди ци о нал них 
кул тур но-исто риј ских спо ме ни ка и обје ка та има у сво јој око ли ни 
не ко ли ко ма на сти ра53) и уско ро ће про стор код јед ног од тих обли-
жњих ма на сти ра Дуб ни ца укра си ти ка ме ни спо ме ник по све ћен па-
три јар ху Га ври лу Ра шко ви ћу.54) У око ли ни се ла се та ко ђе на ла зи 
ку ле и спо ме ни ци из ги ну лим срп ским бор ци ма кроз раз не ра то ве у 
исто ри ји и шан че ви из Ка ра ђор ђе вог до ба и Срп ско-тур ског ра та. 
У се лу се тра ди ци о нал но одр жа ва ју и се о ски са бо ри55) – на род на 
оку пља ња на ко ји ма су за сту пље ни ра зни на род ни оби ча ји, му зич-
ки фол клор, ка рак те ри стич не ло кал не спорт ске игре и из ло жба и 
про да ја пред ме та до ма ће ра ди но сти.56)

ПроблемиипотенцијализаодрживиразвојселаШтитково

Се ло Штит ко во је окру же но пла ни на ма Че мер ни цом (1.309 м.) 
и Ја во ром (1.519 м.), те бре го ви ма и уз ви ше њи ма Вр хо ви (1.262 
м.) и Кур ти ћа бр до (1.203 м.). Ње го ва те ри то ри ја се на ла зи на ти-
пич ном сред ње-пла нин ском гор ју на ко ме пре вла да ва ју ди фу зно 
рас по ре ђе ни про стра ни па шња ци, шу ме и не плод но зе мљи ште. То 
је знат но ути ца ло на фор ми ра ње основ них за ни ма ња ста нов ни ка 
Штит ко ва и ње го вих за се ла ка, па оно има све од ли ке се ла раз би је-
ног ти па. Пе до ло шка свој ства зе мљи шта су би ла од ре ђу ју ћа да се 
ње го во ста нов ни штво ба ви ло, и са да се ба ви, по љо при вред ним де-
лат но сти ма, углав ном екс тен зив ним сто чар ством уз од го ва ра ју ће 
пра те ће де лат но сти, као што су ра тар ство са ли ва дар ством и по вр-
тар ством, те до ма ћом пре ра дом по љо при вред них про из во да. Нај-
ве ћи при хо ди ста нов ни штва оства ри ва ни су уз го јем и ис ко ри шта-
ва њем до ма ће сто ке – углав ном го ве да, ова ца, ко за, ко ња и знат но 
ма ње сви ња и жи ви не. Ре ла тив но ма њи при хо ди оства ри ва ни су 

53) Ми ро слав Ива но вић,СтањеимогућностизравојакултурногтуризмауЗападнојСр
бији , стр. 187: На род на тра ди ци ја обли жњи ма на стир Дуб ни цу по ве зу је сам но го број-
ним при ча ма о Све том Са ви, са Ве ли ком се о бом на ро да иса бо рав ком па три јар ха Ар се-
ни ја Чар но је ви ћа у овом ма на сти ру.

54) Д. Га гри чић, „Но ва Ва рош: Дуг чу ва ру ве ре“, Новости, 27. Ок то бар, 2013.: У ма на-
сти ру Дуб ни ца под пла ни ном Ја вор у пла ну је по ди за ње ка ме ног спо ме ни ка па три-
јар ху Га ври лу Ра шко ви ћу. Спо ме ник ће на пра ви ти по зна ти ва јар Вла ди мир Ми тро вић 
из Тр на ве. Пре ма ре чи ма ахри ман дри та Ма ка ри ја Ми лен ко ви ћа, игу ма на ма на сти ра 
Дуб ни ца и исто ри ча ра умет но сти Дра ги ше Ми ло са вље ви ћа, зна ме ни ти па три јарх и 
све ште но му че ник Га ври ло Ра шко вић, об но вио је тај ма на стир за сво га жи во та, уз оста-
ли до при нос у очу ва њу ве ре и об но ве све ти ња у том кра ју.

55) „Кул тур но исто риј ска ба шти на“, http://www.zla tar.org.rs/kul tu ra.htm Је дан од ве ћих са-
бо ра је са бор у Штит ко ву ко ји се одр жа ва сва ке го ди не на Ве ли ку Госпоjину 28.08.

56) Ми ло сав Ми шо Обу ћи на, Штитково, стр. 227
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га је њем и ко ри ште њем усе ва, углав ном ја ре пше ни це, ра жи, јеч-
ма, ов са и хељ де, те по вр ћа – углав ном кром пи ра. Га је ње оста лог 
по вр ћа: ку пу са, лу ка, мр кве, ре пе, па су ља, гра шка, бо ра ни је, итд., 
те во ћа – ен дем ских ја бу ка, шљи ва и кру ша ка у ма њим ко ли чи на-
ма нај ви ше је ко ри ште но за за до во ља ва ње по тре ба до ма ћин ста ва 
и при ја те ља. Нај ве ћи до ме ти у ба вље њу по љо при вред ном би ли су 
у пе ри о ду 1921-1981. го ди не ка да је у се лу би ло нај ви ше ак тив них 
до ма ћин ста ва и рад но спо соб них ста нов ни ка. 

Пот пу ни ји увид у исе ља ва ње ста нов ни штва из се ла Штит ко ва 
по ка зу је да се у ње му од 1981. го ди не по чео по сте пе но, а од 1991. 
го ди не све бр же сма њи ва ти ње гов број. Нај ви ше су се од се ља ва-
ли рад но спо соб ни обра зов ни и струч ни љу ди у по тра зи за бо љом 
и лак шом ег зи стен ци јом. Та ква тен ден ци ја по сто ји и да нас, па то 
пред ста вља нај ве ћи про блем у очу ва њу оп стан ка до ма ћин ста ва, 
на ро чи то ста рач ких до ма ћин ста ва, и у ре ша ва њу оп ти мал но мо-
гу ћег раз во ја се ла. На ве де ни де мо граф ски про це си су се не ми нов-
но од ра зи ли и на по сте пе ну де ва ста ци ју и сма њи ва ње прет ход но 
оства ре них по љо при вред них и оста лих фон до ва и по тен ци ја ла, 
а са да шња пре те жно ста рач ка до ма ћин ства мо ра ју ну жно да их и 
пер спек тив но пот пу ни је ми ни ми зи ра ју. Због све га то га је, по ред 
оста лог, и прет ход ни по љо при вред ни фонд био, нпр. 2005. го ди не, 
све ден на га је ње и ко ри ште ње 163 кра ве, 24 па ра во ло ва, 77 те ла ди 
и ју на ди, 49 ова ца, 11 ко ња, око 300 је дин ки жи ви не, те за об ра-
ду знат но ма њих по вр ши на об ра ди вог зе мљи шта.57) Са мо не ко ли ко 
до ма ћин ста ва има ло је трак то ре, а ско ро сва су има ла мо то кул ти ва-
то ре са ко сом за тра ву или ко са чи це. Ти ме је би ла олак ша на об ра да 
зе мљи шта, па је ве ћи на до ма ћин ста ва има ла ви шко ве по је ди них 
по љо при вред них про из во да ко је је мо гла да пла си ра на тр жи ште 
пре ко ор га ни зо ва ног от ку па уз од ре ђе ну до бит. На жа лост, та квог 
ор га ни зо ва ног от ку па ви ше не ма, па су по љо при вред ни ци при си-
ље ни да сво је про из вод не ви шко ве про да ју на куп ци ма ко ји их че-
сто уце њу ју це ном и ка сне са ис пла том.58) Та да шња ста ња су по-
сте пе но ме ња на у не га тив ном сми слу, па ста нов ни ци са да твр де да 

57) Ми ло сав Ми шо Обу ћи на, Штитково, стр. 40-53; 217-280: Та да је за раз ли ку од окол-
них се ла у Штит ко ву 22 до ма ћин ства др жа ло по пар во ло ва, јер су им би ли нео п ход ни 
за об ра ду зе мљи шта на ко јем је не мо гу ћа при ме на  са вре ме не ме ха ни за ци је. Кра ве 
му за ре је др жа ло 26 до ма ћин ста ва ра ди до би ја ња те ла ди, мле ка и про из вод ње чу ве ног 
бе лог пу но ма сног си ра са ко ји ма из ла зе на тр жи ште. Из у зет но ма ли број ова ца др жа ло 
је 11 до ма ћин ста ва ра ди до би ја ња мле ка и јаг ња ди за раз ли чи те на род не и по ро дич не 
про сла ве.

58) Исто.
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у се лу по сто је ква ли тет ни па шња ци, ли ва де, об ра ди во зе мљи ште, 
шу ме и оста ле при вред не вред но сти, али да не ма до вољ но пра вих 
чо ба на, мла ђих рад но спо соб них струч них љу ди и од го ва ра ју ћих 
при вред них ор га ни за ци ја и удру же ња да све то про ба бил но прак-
ти ку ју и свр сис ход но ко ри сте. Сто га се оправ да но сма тра да след-
стве но то ме кон ти ну и ра но тра је тзв. ти хо (од)уми ра ње се ла Штит-
ко во ко је на ша др жа ва тре ба да спре чи.

Се ло Штит ко во се са сто ји од за се ла ка или ма ха ла (мâла): Вре-
ло, Бр ђан мâла, Ру ји ште, Ћи ро ви ћа мâла и Па леж. У ње го вом сре-
ди шту се на ла зи нај ва жни ји за се лак Вре ло по ко ме се оно пре по-
зна је као при род но ет но-се ло, нај зна чај ни ја срп ска ста ро вла шка 
тра ди ци о нал на на род на гра ди тељ ска вред ност. Са да шњи објек ти 
у том за се о ку по диг ну ти су на те ре ну где су би ле уни ште не згра де 
ко је су из гра ди ли кне зо ви Ра шко ви ћи на за рав ни код из во ра Вре ло 
и око ње го вог по то ка. Сву где уоко ло су би ле ку ле, дво ро ви, ам ба ри, 
са ла ши, во де ни це, ко њу шни це, шта ле, ко вач ни це и оста ле по моћ-
не еко ном ске згра де. Сма тра се да су све те објек те без об зир но по-
ру ши ле вој ске па ше Су леј ма на Ско пља ка и Чу чук-бе ја 1813-1815. 
го ди не. По сто је ће објек те по ди гли су по том ци Јо ва на Ча ка ре ви ћа 
(1794-1864.) и Сте ве Чко ње ви ћа (пре 1844-?) – ве ро ват но по ре клом 
из по реч ја ре ка Пи ве и Та ре, ко ји су се до се ли ли у Штит ко во у пе-
ри о ду по сле 1834. го ди не. Њи хо ви до бро сто је ћи, ре ла тив но имућ-
ни на след ни ци су по ди гли ку ће ко је су се ве ли чи ном, бро јем и рас-
по ре дом про сто ри ја знат но раз ли ко ва ле од та да шњих се о ских ку-
ћа. Оне су гра ђе не по угле ду на та да шње ва ро шке ку ће на два бо ја 
– до њи бој или при зе мље од ка ме на и гор њи бој или спрат (ета жа) 
од др ве та. Та квих ку ћа и да нас има у окол ним ва ро шким де ло ви ма 
у Ива њи ци, Сје ни ци, Но вој Ва ро ши, При је по љу, При бо ју и Ужи цу. 
Те су ку ће од 1873. го ди не до 1937. го ди не из гра ђе не у сре ди шту 
за се о ка Вре ло у јед ни стве ном ни зу и ли цем по ста вље не пре ма цр-
кви и шко ли.59) Њи хо ва при зе мља или до њи бо је ви су би ли обич но 
ко ри ште ни као ко вач ни це, ду ћа ни, ме ха не или пе ка ре и зи да ни су 
ква ли тет ним и ле по об ра ђе ним ка ме ним бло ко ви ма. Ме шта ни твр-
де да су они из гра ђе ни на те ме љи ма и од ма те ри ја ла по ру ше них 
ку ла и дво ро ва кне зо ва Ра шко ви ћа.60) Гор њи бој или спрат из гра ђен 

59) Ми ро слав Ива но вић, СтањеимогућностиразвојакултурногтуризмауЗападнојСр
бији, стр. 165

60) Научниразговор, Штит ко во,27. 10. 2013., цит. Га ври ло Чко ње вић, Дра го слав  Вје тро-
вић; Ми ро слав Ива но вић, СтањеимогућностиразвојакултурногтуризмауЗападној
Србији, стр. 165



- 54 -

ЗНАЧАЈСЕЛАШТИТКОВОЗАОЧУВАЊЕСРПСКОГ...СањаШуљагић

је од бр ва на цр но го рич них ста ба ла – сто ло ва ша, од но сно од бр ва-
на ср чи ке ду гач ких и до 12 ме та ра, ко ја су ве шти гра ди те љи руч но 
те са ли се ки ра ма и об ра ђи ва ли. Њи хо ви кров ни по кри ва чи би ли су 
из гра ђе ни од шин дре (кра ће да ске од ср че ви не бо ра) или ка ме них 
пло ча ко је су пра вље не у Ми лан џи или Ма ћи. На жа лост, ве ћи на 
та квих кров них по кри ва ча на кон Дру гог свет ског ра та за ме ње на је 
са вре ме ним цре пом или ли мом (пле хом), па је ти ме на ру ше на њи-
хо ва ра ни ја је дин стве на ар хи тек тон ска це ли на.61)На сва кој ку ћи у 
сре ди шту се ла из над вра та су укле са не го ди не град ње ку ће, што је 
је дин стве на по ја ва у За пад ној Ср би ји.62)

Сва ка ку ћа има ула зна и из ла зна или пред ња и зад ња вра та, ма-
ње ста рин ске про зо ре, пу шкар ни це и ме тал не укра се на њи ма, нпр. 
ре шет ке, ба гла ме, шар ке, ре зе, кра чу не, зве ки ре, итд. При зе мља су 
обич но упо тре бља ва на за по дру ме (ма га зу), ду ћан, ка фа ну (крч му), 
пе ка ру и ко вач ни цу, а гор њи бој за ста но ва ње. Око ку ћа и из ме ђу 
њих је пра зан про стор – ти пич на пла нин ска дво ри шта без др ве не 
огра де, ка пи је (ула за), пре ла за, те по моћ них обје ка та. То је ра ђе но 
због прак тич не опре зно сти до ма ћи на ко ји су увек би ли спрем ни 
на од бра ну или бе жа ни ју че ља ди у слу ча ју до ла ска Ту ра ка (по ту-
ри ца) у се ло. У скла ду и у сле ду са тим, њи хо ви до ма ћи ни – гра-
ди те љи су при па да ју ће по моћ не објек те та ко ђе гра ди ли одво је но 
у је дин стве ном ни зу без огра ђе них по моћ них дво ри шта са дру ге 
стра не  цен трал ног со ка ка или пу та. По све му су де ћи, оне су да нас 
ти пи чан при мер до бро очу ва них и свр сис ход но ино ви ра них ста ро-
вла шких ку ћа брв на ра са два бо ја ко је сво јом град њом и ле по том 
од ска чу од оста лих се о ских ку ћа, брв на ра у Ста ром Вла ху. У њи ма 
да нас удоб ни је жи ве и ра де по том ци не ка да шњих се о ских до ма-
ћи на – не и ма ра ба ве ћи се пре те жно по љо при вре дом у ста рач ким 
(пен зи о нер ским) да ни ма и по то ме се не пре кид но од ре ђу је зна чај-
на спе ци фич ност за се о ка Вре ло, а са мим тим и се ла Штит ко во.63)

Ино ви ра ње до ма ћин ста ва и ку ћа у оста лим за се о ци ма се-
ла Штит ко во нај ви ше су из вр ше на по сле 1960. го ди не, углав ном 
у њи хо вој уну тра шњо сти (ен те ри је ру) и знат но ма ње у њи хо вом 
спо ља шњем из гле ду (екс те ри је ру). На при мер, по сле 1969. го ди не 

61) Ву ко ман Ша ли пу ро вић, Прилозизаисторијуграђевинарства у сред њем По ли мљу у 
XIX. Ве ку, Бе о град, 1979.

62) Ми ро слав Ива но вић, СтањеимогућностиразвојакултурногтуризмауЗападнојСр
бији, стр. 165

63) Ми ли сав Ми шо Обу ћи на, Штитково; Атрактивностмотиваи перспективетури
стичкогразвојаНовеВарошииоколине,Београд, 2003; Ис тра жи ва ње и лич ни увид 
ауто ра члан ка
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сва су до ма ћин ства у се лу до ве ла во ду са обли жњих ло кал них из-
во ра и раз ве ли је по њи ма. За тим, они су у то ку 1975-1976. го ди не 
до ве ли стру ју и раз ве ли је по објек ти ма, а у то ку 2004-2010. го ди не 
уве ла су те ле фон ске ин ста ла ци је. То је усло ви ло и по мо гло да уз 
све то на ба ве и уве ду од го ва ра ју ће нео п ход не уре ђа је, опре му и 
оста ла сред ства, ко ја су им омо гу ћа ва ла по ве ћа ни жи вот ни стан-
дард и удоб ни ји сва ко днев ни жи вот и рад. Оту да и у тим за се о ци-
ма по сто је по је ди ни очу ва ни ма ње-ви ше ино ви ра ни или на ру же ни 
стам бе ни објек ти ко ји су из гра ђе ни у ста ро вла шком сти лу. Њи хов 
ве ћи део и да нас слу жи за ста но ва ње. У њи ма су из вр ше не знат ни је 
из ме не и ино ва ци је, а на по је ди ни ма је из вр ше на за ме на шин дре и 
ка ме ног кров ног по кри ва ча (цре пом, ли мом и са ло ни том). У по је-
ди ним до ма ћин стви ма су по ред та квих ку ћа из гра ђе не но ве ку ће и 
по је ди ни по моћ ни објек ти упо тре бом са вре ме ни јег гра ђе вин ског 
ма те ри ја ла, нпр. ци гли, бло ко ва, цре па, це мен та, ли ма, са ло ни та, 
итд., па је ти ме знат но на ру жен и де вал ви ран тра ди ци о нал ни ста-
ро вла шки се о ски ам би јент. То ме до при но си и да на шње ста ње во-
де ни ца по то ча ра на ре ци Ти со ви ци и Тру до вач ком по то ку.64)

Цр ква и шко ла у за се о ку Вре ло би ли су нај ва жни ји ду хов ни, 
ре ли гиј ски, обра зов ни и вас пит ни објек ти и уста но ве ко је су фор-
ми ра ле тра ди ци о нал ну срп ску дру штве ну свест, на род ни по нос, 
пи сме ност и кул ту ру се о ског ста нов ни штва. По сто је ћа цр ква Бла-
го ве ште ња из гра ђе на је у об ли ку кр ста у ви зан тиј ском сти лу у то ку 
1863.-1867. го ди не и осве ште на на Бла го ве сти 1868. го ди не. Та да 
је она би ла из у зе тан гра ди тељ ски по ду хват, ве ли ко леп ни ре ли гиј-
ски обје кат и се ди ште цр кве но-школ ске оп шти не ко ја је осно ва-
на, прет по ста вља се, око или по сле 1855. го ди не. Ње но нео п ход-
но опре ма ње вр ше но је дис кон ти ну и ра но, а нај ви ше 1879.; 1902.; 
1908-1909.; 1921. и 1926-1927. го ди не. По сле 1945. го ди не она је 
ми ни мал но одр жа ва на, са гла сно ма лој по мо ћи Срп ске пра во слав не 
цр кве, ме шта на и њи хо вих од се ље них срод ни ка. У њој су до 2010. 
го ди не ре дов но слу же не ли тур ги је (бо го слу же ња) и одр жа ва ни од-
го ва ра ју ћи ре ли гиј ски на род ни об ре ди – од но сно до од се ља ва ња 
ве о ма мар љи вог и успе шног све ште ни ка и ње го ве по ро ди це. Од 
та да у њој не ма све ште ни ка, па ње на основ на де лат ност по сте пе но 

64) Ми ло сав Ми шо Обу ћи на, Штитково, те ис тра жи ва ње и лич ни увид ауто ра: За по тре бе 
до ма ћин ста ва би ло је из гра ђе но пет во де ни ца по то ча ра ста ро вла шког ти па на ре чи ци 
Ти со ви ци и две на Тру до вач ком по то ку. Да нас на Ти со ви ци по сто ји са мо јед на рад но 
спо соб на Кур ти ћа во де ни ца, две су пот пу но уни ште не, а по две на Ти со ви ци и Тру до-
вач ком по то ку су знат но оште ће не и не ра де. Оне се мо гу уз ма ња ула га ња оспо со би ти 
за рад и при ме ри ти за евен ту ал ну ту ри стич ку по ну ду.
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не ста је. У цр кви, ње ном дво ри шту и гро бљу, по сто је не за шти ће ни 
и не сре ђе ни ра зни пред ме ти и ства ри по себ не вред но сти и по то ме 
мо гу да бу ду пра ви ре пре зен та тив ни екс по на ти. О све му то ме са да 
спон та но и во лон тер ски во де бри гу ме шта ни Га ври ло Чко ње вић и 
Дра го слав Вје тро вић и та ко их при вре ме но спа ша ва ју од не ми нов-
ног про па да ња. С об зи ром на све то, и на чи ње ни цу да она до пу-
ња ва ам би је нат ну вред ност за се о ка Вре ло, тре ба ло би да јој на ша 
Срп ска пра во слав на цр ква и др жа ва по кло не по себ ну па жњу.65)

Основ на шко ла у Штит ко ву за по че ла је са ра дом 10. 09. 1887. 
го ди не. Би ла је отво ре на у ку ћи Ва си ли ја Чко ње ви ћа – са да вла-
сни штво шум ске сек ци је у Но вој Ва ро ши. У ок то бру 1887. го ди не 
би ла је пре се ље на у ку ћу по па Алек се Ча ка ре ви ћа, 1891. го ди не 
у но ву ку ћу учи те ља Че до ми ра Ча ка ре ви ћа, а 1914. го ди не у ку ћу 
Ар се ни ја Вје тро ви ћа. Све те ку ће би ле су из гра ђе не у пла нин ском 
ста ро вла шком сти лу и има ју зна ча ју исто риј ску вред ност. За тим, 
она је 1926. го ди не пре се ље на у но ву са вре ме но зи да ну школ ску 
згра ду ко ја је гра ђе на од 1921. го ди не. Уз њу је 1948-1950. го ди не 
до гра ђе на но ва ма ње ква ли тет но зи да на школ ска згра да у ко ју су 
1950/1951 и 1953/1954. го ди не усе ље ни ре дом 5., 6., 7. и 8. раз ред 
осмо го ди шње шко ле. У њој је 1963/1964. го ди не би ло нај ви ше уче-
ни ка, од но сно 291 ђак. Од та да се њи хов број стал но сма њи вао, та-
ко да је 2008. го ди не оста ла без њих и пре ста ла да ра ди. По сле то га 
она је стал но за пу шта на, па је уну тра пот пу ни је де ва сти ра на, са 
оро ну лим спољ ним зи до ви ма и кро вом. Да нас у се лу и шко ли не ма 
ђа ка, школ ског и цр кве ног осо бља, а њи хо во прет ход но при су ство 
је би ло пра ви по ка за тељ да се ло жи ви и на пре ду је. На су прот то ме, 
са да у за се о ку Вре ло жи ви са мо 12 углав ном ста ри јих ста нов ни ка, 
па је то пра ви по ка за тељ да тај за се лак по ла ко од у ми ре. По сто је-
ћа школ ска згра да та ко ђе до пу ња ва ам би је нат ну вред ност за се о ка 
Вре ло, па би на ша др жа ва тре ба ло да јој по кло ни по себ ну па жњу 
и про на ђе од го ва ра ју ћу на ме ну.66)

Штит ко во је би ло те шко про ход но за са вре ме на пут нич ка и 
тран спорт на во зи ла. Ни је има ло по год них пу те ва, дру мо ва из ме-
ђу за се ла ка и од њих до до брих пу те ва за су сед на се ла и ва ро ши. 
Због то га је пре воз и пре нос ро ба и пут ни ка углав ном оба вљан на 
ста ро вла шки на чин упо тре бом ко ња, во ло ва и њи ма при ме ре них 
сред ста ва. По сле 1950. го ди не по ступ но су ино ви ра ни по сто је ћи 

65) Ми ло сав Ми шо Обу ћи на, Штитково; ис тра жи ва ње и лич ни увид ауто ра члан ка
66) Исто.; Ву ле Бра ша нац, „Не ке ка рак те ри сти ке основ ног школ ства у при је пољ ском кра-

ју“, Ужичкизборник бр. 12, Ужи це, 1983., Ву ка шин Ша ли пу ро вић, Прилозизаисто
ријуграђевинарстваусредњемПолимљуудеветнаестомвеку, Бе о град, 1979.
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кол ски и гра ђе ни но ви се зон ски ма ка да ми са ни дру мо ви из ме ђу за-
се ла ка и цен трал ни пут од се ла Бо же ти ћи пре ко се ла Де бе ља и за-
се о ка Вре ло до за се о ка Ви ђи ћи у се лу Ку ши ћи, те од за се о ка Вре ло 
до се ла Тру до во. Ти ме је по ступ но ус по ста вљан по ла зни ауто мо-
бил ски са о бра ћај пре ма Но вој Ва ро ши пре ко Бо же ти ћа, Ја се но ву 
пре ко Тру до ва, те пре ма Ива њи ци и Сје ни ци пре ко Ку ши ћа. У то ку 
2005-2006. го ди не из вр ше на је из град ња ас фал ти ра ног пу та Бо же-
ти ћи – Вре ло, али до да нас ни је из гра ђе но око 10 ки ло ме та ра до го-
во ре ног 12.04.1912. го ди не ас фал ти ра ног пу та од за се о ка Вре ло до 
Ка ди не сте не (5.5 км), и од Ка ди не сте не до Укоч ни це или Ка ме не 
че сме (4.5 км). Ти ме је омо гу ће но да се пер спек тив но ауто бу ска 
ли ни ја Но ва Ва рош – Бо же ти ћи про ду жи до за се о ка Вре ло, али је 
оте жа но ус по ста вља ње од го ва ра ју ће ауто бу ске ли ни је до Ива њи-
це пре ко Штит ко ва и Ку ши ћа. Ус по ста вља ње те ли ни је би ло би 
свр сис ход но због знат ног скра ћи ва ња ки ло ме тра же ауто мо бил ског 
са о бра ћа ја пре ма Чач ку, Бе о гра ду и оста лим ве ћим гра до ви ма у 
Ср би ји, те лак шег по ве зи ва ња са нај ве ћим бро јем по то ма ка ме-
шта на Штит ко ва ко ји жи ве и ра де на ре ла ци ји Ива њи ца – Ча чак 
– Бе о град.67)

По у зда но је утвр ђе но да је 1921. го ди не би ло 34 до ма ћин ства 
са 314 ста нов ни ка. По сле то га, у ње му је 1953. Го ди не би ло (нај-
ви ше) 423 ста нов ни ка у 59 до ма ћин ста ва, а 1971. го ди не (нај ви ше) 
65 до ма ћин ста ва са 312 чла но ва. У ње му је 2005. го ди не би ло 37 
до ма ћин ста ва са 119 ста нов ни ка, а три на ест до ма ћин ста ва је би ло 
без стал них ста на ра. Ста ро сна струк ту ра ме шта на је алар мант на, 
јер је са мо 17 ста нов ни ка ма ло лет но, 42 су до пе де сет го ди на ста-
ро сти, а 63 има пре ко 50 го ди на. При то ме се уоча ва тен ден ци-
ја по ступ ног по ве ћа ва ња бро ја рад но не ак тив ног ста нов ни штва и 
њи хо вог (од)уми ра ња. Уз то се сма тра да је по сле 1912. го ди не од 
љу ди по ре клом из Штит ко ва у ра се ја њу фор ми ра но око 190 по ро-
ди ца са око 660 чла но ва по му шкој ли ни ји и ве ро ват но то ли ко по 
жен ској ло зи. То све по ка зу је да у ра се ја њу има око 5-10 пу та ви ше 
до ма ћин ста ва и по то ма ка од њи хо вог по сто је ћег бро ја у Штит ко ву. 
О са ни ра њу све га то га по сто је ра зна схва та ња и опре де ље ња, па 
би на ша др жа ва то ме тре ба ло да по све ти по себ ну па жњу и да при-
ме ни аде кват на оп ти мал на ре ше ња за про спек тив но по ве ћа ва ње 
бро ја мла ђег ак тив ног и рад но спо соб ног ста нов ни штва у ње му.68)

67) Ми ло сав Ми ћо Об у чи на, Штитково, стр. 229; Ор га ни за ци ја Стара Рашка, http://
www.sta ra ra ska.org./sr/ve sti

68) Ми ло сав Ми ћо Об у чи на, Штитково
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По сто је ће ста ње и исто ри ја се ла Штит ко во по ка зу ју да оно, 
а на ро чи то ње гов сре ди шњи за се лак Вре ло, по се ду ју из у зет ну 
атрак тив ност, ам би је на тал ну, спо ме нич ку, кул тур ну и срп ску исто-
риј ску вред ност. Због то га и због све га оста лог тре ба ло би га ле-
гал но за шти ти ти од не у мит ног уни шта ва ња про ме ном ње го вог 
иди лич ног иден ти те та у мо гу ће „мр тво се ло“ или у про ви зор но 
ква зи-мо дер ну ур ба ни зи ра ну на ка зу. Де лу ју ћи у том сми слу, За вод 
за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре из Кра ље ва је 1985. го ди не пред ло-
жио Скуп шти ни оп шти не Но ва Ва рош да га про гла си за кул тур но 
до бро – од но сно за про стор ну кул тур ну це ли ну. Ува жа ва ју ћи тај 
пред лог скуп шти на оп шти не је та да про гла си ла се ло Штит ко во за 
ет но-се ло, а за тим је цр кву Бла го ве ште ња и згра де око ње ста ви ла 
под по себ ну за шти ту – на вод но под др жав ну за шти ту. Та је за шти-
та би ла ње на де кла ра тив на про кла ма ци ја и на и ван про ви зо риј(ум), 
јер је по сле то га на сту пи ло ње го во ин тен зив ни је од у ми ра ње и уни-
шта ва ње. За то је нео п ход но да ње го ву пра ву ле гал ну др жав ну за-
шти ту ус по ста ви Ре пу бли ка Ср би ја, од но сно ње но Ми ни стар ство 
за шти те жи вот не сре ди не и про стор ног пла ни ра ња оза ко ња ва њем 
од го ва ра ју ће но ми на ци је. 

Пре ци зно са зна та по сто је ћа при род на и дру штве на ствар ност 
се ла Штит ко во са ма по се би по ка зу је мно ге и раз не про бле ме ко је 
тре ба оп ти мал но ре ша ва ти ра ди омо гу ћа ва ња ње го вог одр жи вог 
раз во ја. Ме ђу њи ма је нај ва жни ја гру па од ре ђу ју ћих пи та ња или 
си ту а ци ја ко је су на ста ја ле и ства ра не (нео д го вор ним) де ло ва њем 
др жа ве пре ма срп ским се ли ма, па ти ме и пре ма овом се лу. Та кви 
про бле ми су углав ном ства ра ни при ме ном тзв. „ад-хок“ ре ше ња 
ра зних до бро на мер них или нео д го вор них и не спо соб них др жав-
них слу жбе ни ка по ко ји ма су ко ри ште ни и упо тре бља ва ни др жав ни 
и се о ски по тен ци ја ли Штит ко ва. Уз те про бле ме по себ ну ва жност 
има гру па од ре ђу ју ћих пи та ња или си ту а ци ја ко је су по сле дич но 
на ста ја ле и ства ра не нео д го вор ним или ну жним де ло ва њем ње го-
вих ста нов ни ка у то ку ко ри ште ња и упо тре бе да тих при род них до-
ба ра у ње му. Нај ва жни ји од ре ђу ју ћи про бле ми су очи глед ни, на зи-
ру се њи хо ва мо гу ћа пре ли ми нар на ре ше ња, али на су прот то ме не 
по сто је од го ва ра ју ћа оп шта, по себ на, по је ди нач на и еле мен тар на 
про ба бил на ре ше ња, те кон крет ни из вед бе ни про јек ти за њи хо во 
про спек тив но ели ми ни са ње. То све по ка зу је да над ле жне др жав-
не ин сти ту ци је у Ср би ји и Но вој Ва ро ши има ју трај не за дат ке да 
из вр ше њи хо во ко рект но на уч но са зна ва ње, за тим да на уч но ко-
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рект но пла ни ра ју од го ва ра ју ћа ре ше ња, по том да из ра де кон крет не 
из вед бе не про јек те и да ре а ли зу ју њи хо ву тач ну при ме ну у да тој 
ствар но сти се ла Штит ко во. 

Ста нов ни ци Штит ко ва и њи хо ви по том ци не ма ју мо гућ но сти 
да успе шно ре ша ва ју нај ва жни је про бле ме одр жи вог раз во ја сво га 
се ла. Они ин ту и тив но уви ђа ју да су оства ри ва ли раз не ни вое раз-
во ја и жи вот ног и дру штве ног стан дар да. То им је по мо гло да у то-
ку нај гу шће на се ље но сти (1948-1961.) све стра но ис по ља ва ју при-
род ну на да ре ност и ства ра лач ке мо гућ но сти у ра зним обла сти ма 
жи во та и ра да. Та да је у оства ри ва њу соп стве них те жњи за сни ван 
ла тент ни про цес пре се ља ва ња мла ђег ста нов ни штва у обли жња 
град ска на се ља и од се ља ва ње ви со ко о бра зо ва них љу ди и струч них 
ка дро ва у ве ће гра до ве у др жа ви и ино стран ству. Упо ре до са тим 
и због то га, на ста ја ла је стаг на ци ја до стиг ну тог раз во ја, а за тим и 
ње го во на гло опа да ње до ак ту ел ног очи глед ног сма ње ња бро ја ста-
нов ни ка, по ве ћа ног мор та ли те та, те сма ње ња њи хо вог стан дар да 
жи во та, дру штве ног стан дар да у се лу и раз во ја ње го ве при вре де и 
пра те ћих де лат но сти. За то ме шта ни ука зу ју на ну жну по тре бу да се 
са да у Штит ко ву при сту пи от кла ња њу учи ње них ште та, за тим да 
се из вр ши пост пу ни опо ра вак на та ли те та, при вре де и пра те ћих де-
лат но сти ства ра њем по у зда них ма те ри јал них и дру штве них осно ва 
за њи хов раз вој и по том да се оства ри оп ти ма лан одр жи ви раз вој 
све га то га ко ри ште њем на уч них и струч них зна ња и ре ше ња. 

Уоча ва се оправ да на за бри ну тост ста нов ни ка Штит ко ва за оп-
ста нак и бу дућ ност се ла. Они ис ку стве но зна ју да је њи хов нај ве ћи 
од ре ђу ју ћи про блем за не ма ре ност њи хо вог се ла од др жав них вла-
сти и да се та кво њи хо во по на ша ње не пре кид но на ста вља. По ред 
оста лог, то да нас нај бо ље по твр ђу је до са да шња при ме на основ них 
по став ки из до ку мен та Стратегија локалног одрживог развоја
општинеНоваВарошзапериодод2010до2020. године. У том 
до ку мен ту су на ве де ни при о ри те ти де ло ва ња ло кал не вла сти ко-
ји би по пра ви лу тре ба ло да бу ду усме ре ни на се ло Штит ко во. То 
су: 1.) План ски раз вој ту ри зма уз по ди за ње ква ли те та по ну де кроз 
обо га ће ње и оп ти мал ну ис ко шће ност ту ри стич ких по тен ци ја ла и 
при род них ре сур са и 2.) Очу ва ње жи во та на се лу кроз еко ном ски 
ис пла ти ву по љо при вред ну про из вод њу и раз вој ква ли тет них са др-
жа ја за жи вот и до хо до ва ње.69) У на чел ној раз ра ди тих при о ри те та, 
ауто ри су так са тив но на ве ли ле пе же ље и на ме ре, али у њи хо вим 

69) СтратегијалокалногодрживогразвојаопштинеНоваВарошзапериодод2010.до
2020.године, Но ва Ва рош, Скуп шти на оп шти не, 2009, стр. 51-52.
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пра те ћим ви зи ја ма не ма се ла Штит ко ва. Они су за то се ло из ло жи-
ли 2009. го ди не са мо па ра док сал ну тврд њу да се вр ши „Уре ђе ње 
про јект не до ку мен та ци је Ет но-се ла Штит ко во, рок 2010-2012“70)  
и да је та ак тив ност (вол шеб но?) за вр ше на 2012. го ди не.  Ко ли-
ко је по зна то, из ра да та кве до ку мен та ци је ни је до да нас за вр ше на 
и не мо же се ва ља но оба ви ти без прет ход не при ме не про ве ре не 
и од го ва ра ју ће на уч но-ис тра жи вач ке и са знај не про це ду ре. То све 
по ка зу је да на ше вла сти ни су до вољ но за ин те ре со ва не да са чу ва-
ју и оп ти мал но раз ви ју тај наш је дин стве ни се о ски и исто риј ски 
кул тур ни ра ри тет. 

По у зда но се сма тра да исто риј ску и са вре ме ну да тост се ла 
Штит ко во , те ње го ву ра ри тет ну вред ност вр ло до бро по зна ју до-
ма ћи љу ди ко ји жи ве и ра де на том про сто ру. По себ на ана лог на 
струч на зна ња о све му то ме има ју ло кал ни ту ри стич ки рад ни ци, 
зва нич ни ци, исто ри ча ри, ет но гра фи, ар хе о ло зи, те о ло зи и на уч ни 
рад ни ци из ра зних обла сти при вре де ко ји по зна ју и по шту ју древ-
ну исто ри ју и иден ти тет се ла Штит ко во и ње го ве око ли не. У од но-
су на то се ло по себ но екс пла на тор ну и екс пли ка тив ну уло гу тре ба 
да има ју за по сле ни струч ња ци у За ви чај ном му зе ју СтараРашка 
у Но вој Ва ро ши и по је ди ни струч ња ци из Ху ма ни тар не не вла ди-
не ор га ни за ци је СтараРашка у Бе о гра ду. Пре ма ми шље њу вој ног 
те о ре ти ча ра и по зна ва о ца исто ри је и при вре де Ста рог Вла ха и по-
себ но под руч ја се ла Штит ко ва др Ра до са ва Шу ља ги ћа над ле жне 
ин сти ту ци је у Ре пу бли ци Ср би ји и Но вој Ва ро ши су од го вор не и 
оба ве зне да за се лак Вре ло ле гал но и прак тич но уре де као по себ ну 
ком пле мен тар ну ту ри стич ку атрак ци ју и кул тур но-исто риј ски ра-
ри тет, а се ло Штит ко во као из ра зи то по љо при вред но-ту ри стич ку 
де сти на ци ју. Да би то све ва ља но ура ди ли и пра вил но усме ри ли 
њи хов раз вој ни пре о бра жај, њи хо ва ру ко вод ства би мо ра ла да про-
на ђу ис ку сног и до ка за ног ме то до ло га ко ји би из ра дио од го ва ра ју-
ћу идеј ну ски цу, а за тим на уч но-ис тра жи вач ки про јект за на уч но 
са зна ва ње и из ра ду од го ва ра ју ће сту ди је о раз вој ном пре о бра жа ју 
ет но-се ла Штит ко во. По том би тре ба ло да над ле жне ин сти ту ци је 
ло кал не са мо у пра ве, уз по моћ тог струч ња ка, ан га жо ва њем од го ва-
ра ју ћих струч ња ка и са рад њу ме шта на и њи хо вих по то ма ка из ра де 
кон крет не из вед бе не про јек те те ре а ли зу ју њи хо ву тач ну прак тич-
ну при ме ну. Сви на ве де ни ак те ри има ли би слу жбе ни или лич ни 
во лон тер ски за да так и све сно опре де ље ње да уче ству ју у из ра зи то 

70) Исто, стр. 85
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зах тев ном и ча сном по ду хва ту уре ђе ња се ла Штит ко во у функ ци ји 
очу ва ња и раз во ја срп ског на ци о нал ног иден ти те та. За то се оправ-
да но оче ку је да они у том ча сном ра ду упо тре бе све сво је ин те лек-
ту ал не и ду хов не мо ћи са гла сно до стој ном угле ду бо га те и слав не 
исто ри је и тра ди ци је сво јих пре да ка. 

Ме шта ни Штит ко ва и њи хо ви по том ци у ра се ја њу углав ном 
ко ло кви јал но зах те ва ју да др жав не ин сти ту ци је и по зна ва о ци исто-
ри је и кул ту ре се ла Штит ко во пра во вре ме но (од мах) за у ста ве (од)
уми ра ње и убр за ре а ли за ци ју одр жи вог раз во ја овог ет но-се ла. По-
што су опре де ље ни у том сми слу, ови ак те ри би тре ба ло да ак тив-
но уче ству ју и мак си мал но по мог ну раз вој ном пре о бра жа ју сво га 
се ла, са гла сно сво јим ин те ре си ма, ци ви ли за циј ским по тре ба ма, 
зна њи ма, ис ку стви ма, те на ци о нал ним и ло кал-па три от ским осе-
ћа њи ма. При то ме би, по ред оста лог, они тре ба ло да ко ри сте лич на 
зна ња и зна ња о по зи тив ним ис ку стви ма из фор ми ра ња слич них 
ет но-се ла у нас и у ино стран ству. Ти ме би по мо гли да се фор ми ра 
нео п ход на са знај на и ис ку стве на ба за за апо сте ри о ри рад у прет по-
ста вље ном раз во ју Штит ко ва. Ува жа ва ју ћи све то, они би тре ба ло 
од мах, пре ли ми нар но и спон та но, да се ме ђу соб но по ве жу у це лис-
ход ну ини ци ја тив ну гру па ци ју са углед ним и спо соб ним љу ди ма 
у ње ном ру ко вод ству. Та кво ру ко вод ство тре ба ло би да ус по ста ви 
по доб не ве зе са од го ва ра ју ћим пред став ни ци ма ло кал не и др жав не 
вла сти у Но вој Ва ро ши, Ива њи ци и Бе о гра ду, те са ре ле вант ним 
на уч ним рад ни ци ма и струч ња ци ма, по што ва о ци ма Штит ко ва и 
ње го ве исто ри је. Та ко би ство ри ли по у зда ну осно ву за не по сред ну 
са рад њу са над ле жним ре пу блич ким и ло кал ним ин сти ту ци ја ма, 
по год ним фир ма ма, до на то ри ма, спон зо ри ма и за ду жби на ри ма ко-
ји мо гу и же ле да им по мог ну. У та квој ор га ни за циј ској, са знај ној 
и ак ци о ној сим би о зи ус по ста вље ног раз вој ног пре о бра жа ја ет но-
се ла Штит ко во они ће мо ћи нај бо ље да оства ре сво је ре ал не ви зи је 
оп ти мал ног про спе ри те та овог ет но-се ла и лич не сре ће ње го вих 
ста нов ни ка.





- 62 -

ЗНАЧАЈСЕЛАШТИТКОВОЗАОЧУВАЊЕСРПСКОГ...СањаШуљагић

Литература

• Ива но вић, Ми ро слав, Стањеимогућностиразвоја културногту
ризмауЗападнојСрбији - док тор ска ди сер та ци ја, При род но-ма те ма-
тич ки фа кул тет, Уни вер зи тет у Но вом Са ду, 2013.

• Обу ћи на, Ми ло сав Ми шо, Штитково, До си теј, Гор њи Ми ла но вац; 
Кул тур но про свет на за јед ни ца Ср би је, и  Фон да ци ја Ми ли во је Ми ћа 
Ман дић, Бе о град; Скуп шти на оп шти не Но ва Ва рош, 2006.

• Па вло вић, Ми ла; Жив ко вић, Дра ги ца, „Ге о граф ске осно ве при вред-
ног раз во ја Ста рог Вла ха“, ЗборникрадоваГеографскогфакултета, 
све ска L, 2002/2003. 

• Пе тро вић, Пе тар Ж., „Ста ри Влах - Ет нич ка про шлост, име и по ло-
жај“, ГласникЕтнографскогмузеја24, Бе о град, 1961.

• СтратегијалокалногодрживогразвојаопштинеНоваВарошзапе
риодод2010.до2020.године, Оп шти на Но ва Ва рош, 2009.

• Су бо тић,Во ји слав, КнезовиРашковићи у историјиСрба, Ја го ди на-
Бе о град-Но ва Ва рош, 2001.

SanjaSuljagic
SIGNIFICANCEOFETHNO-VILLAGESTITKOVOFOR
PRESERVATIONOFSERBIANNATIONALIDENTITY

Resume

InthisarticleinthecontextofelaborationofSerbianna
tionalidentityauthorpresenteddevelopmentofasmallet
hnovillage Stitkovo on territory of presentdayWestern
SerbianregionZlatar  throughouthistoryandhistorical
significance of this village for Serbian national identity.
Onbasisof thiselaborationandbyusinganaliticaland
syntethicmethodtheauthoranalyzedcapacitiesoftheet
hnovillageStitkovoforitsprospectivedevelopmentalong
with presentation of some main obstacles that peasants
ofStitkovohavefacedintheirdailylifeandinregardto
possibleachievementofdevelopmentaltransformationof
theirvillage.
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Atbeginningof thearticleonthebasisofreportsofva
riousoriginalantic,medievalandcontemporaryhistori
anstheauthoranalyzedsignificanceofthevillageStitkovo
invariousperiodsofSerbianhistory,startingfromantic
andmedievalperiodandperiodofcolonizationofOtto
manTurkishempireuptocurrentperiodofSerbianstate
hood.Theauthorunderlinedthatthenameofthevillage
Stitkovoderived fromtheword„shield“(aegis,buckler),
that the landscape inwhich thismountanious village is
situatedisformedintheshieldshapeandthatinthepe
riodofSerbianmedievalNemanjicdynastyinthisvillage
therewere locateda court and smitheries andarmories
of a famous noble familyVojinovicRaskovicwhichwas
bothakinandwithpoliticaltitlesandobligationsassoci
atedwith theNemanjicdynasty.ThisVojinovicRaskovic
familywasthemostfamousfamilyinwholeregionStari
Vlah (medievalRasija orRaska) and it gave patriarchs
andpriests of SerbianOrthodoxChurch, dukes, princes
andeducatorsthroughoutmedievalperiod,amongwhom
themostfamousonewasthePatriarchofSerbianOrtho
doxChurch,educator,donoranddiplomatGavriloRajic
Raskovic(15951659).
ApartfromhistoricalsignificanceoftheethnovillageStit
kovo theauthoralsodescribedgeomorphological traits
of thepositionof Stitkovoand capacitiesandpotentials
of the village related to agriculture, animal husbandry
and food production.The author underlined that the et
hnovillageStitkovohasbeenbuiltandpreservedwithout
intrudingofartificialobjectsandbuildingsinitsnatural
environmentand it isoneof itsvery important traits. In
thecentralpartofthevillagethereisaSerbianOrthodox
ChurchBlagovestenjewithlocalcemetary,surroundedby
astream,rockcaveandaseriesoflogcabinsthatwere
handbuiltinaspecialwaybylocalcarpentersandpea
santsofStitkovointhenineteenthcentury.Furtherinthe
text there are also presentedmain problems of the pea
santsofStitkovoandtheirdescendantsrelated toaging,
depopulation, unemployment, lack of infrastructure and
communicationandgeneralneglectof thevillagebythe
stateandlocalgovernmentinstitutions.
Attheendofthearticletheauthorcomparedhithertoen
deavors of various individuals and institutions for pre
servation of Serbian national identity and achievement
of prospective development of the ethnovillageStitkovo.
Underliningmainobstacles for achievement of substan
tial development of the ethnovillage the author presen
tedproposalsforfurtherconcretestepsfortheirsolutions
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whichimpliesmakingscientificprojectsandappropriate
connectingofindividualsandorganizations,scientistsand
localofficialsfromZlatarregionaswellassupportofthe
stateorganizationsandvarioussponsors,donorsandedu
cators.
Keywords:Serbiannational identity, strategy for sustai
nableruraldevelopment,ethnovillageŠtitkovo,localgo
vernment,Serbianhistory.
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