
Комнен Бећировић 
КАЗИВАЊЕ О ИЗВОРУ И ДОГАЂАЈИМА 
OKO ИЗВОРA МОРАЧЕ 
 
Прошло је више од четврт вијека одкад сам, у београдском 
часопису Расковник прољећа 1981, објавио ово штиво, да бих 
му се вратио, јесени 2007, ради постављања на Интернет,  
дјелимичнo измијенивши и проширивши његов историјски дио, 
али настојећи да при том синхронизујем ондашњи и садашњи 
приступ предмету. Географски пак дио, који је допринио да се 
отада успостави истина о извору Мораче, остао је скоро 
исти. Међутим дошло је до дјелимичне промјене у наслову: 
поновним бављењем текстом, наметнуо ми се, умјесто 
првобитног, Казивање о извору и нараштајима на извору 
Мораче,  овај садашњи наслов. 

 
ЈЕДНО ПРИРОДНО ВЕЛИЧАНСТВО 

Моје буђење на свијет усред исконских појава и призора 
Велико je преимућство 
родити ce и провести 
прве године живота у 
природи, особито у 
горским крајевима, гдје 
ce дијете нa свијет 
буди кроз призоре и 
звуке старе колико 
свијет, и тaко ce jош 
од почетка уклапа у 
његов ток и вјечност. 
Једно од мојих најда-

љих сјећања je прва зрака сунчана коју сам испред куће с 
Требјешке главице у Љeвиштима угледао по Чукама, Ђеду и 
Зубцима, висовима око извора Мораче. И док je сунце скидало 
завјесу таме с великих џаврља и сунтулија, запазио сам и 
запамтио појас жуте горе по средини Ђеда - била је јесен, друга 

 
Комнен Бећировић у звичајној Горњој Морачи 

крајем 70-их 



или трећа од мога настанка. А колико таквих доживљај а кроз 
дјетињство! Изласци и заласци сунца, чистота и плавет небеса, 
јутарња румен нa западним и вечерња нa источним планинама, 
рој и ход сазвежћа, лет и гомилање облакова, ломљење и тутањ 
громова, јесење магле уз морачке кланце, затамњеле и заплакале 
планине, опадање горе, сеоба ждралова, лучинске плиме, 
богојављенски сњегови, нa гори китина, циче зиме и површице, 
завијање вукова у леденим мјесечним ноћима, копњење снијега и 
бућење природе које најављује цвијет јагорчевине и дријена, 
листање шума, свилени лет и цвркут ласте, зуј пчела, јарка љета и 
кроз њих плов и кликтање орлова, хујање вода и вјетрова, јека 
Мораче кроз годишња доба, пој гусала, приче о прецима 
хајдуцима, исконска предања, обичаји и вјеровања - читав један 
богодавњи свијет у ком сам поникао, тако дa ми ce, понекад, 
сопствено дјетињство чини као нека бајка. 

Данас у зрело доба, 
већина тих утисака зра-
че из дубина дјетињ-
ства, стварајући у мени 
осјећање дa живот није-
сам могао величанстве-
није започети. Није дa 
ми je дјетињство било 
без патњи и невоља, 
поготово што је онда у 
Црној Гори бијеснио 
стравични братоубила-
чки рат који су изазвали 

комунисти да би у једном патриајархалном друштву примењивали 
теорије Маркса и Енгелса, али je те далеке муке вријеме, које 
доноси праштање, просијало. Човјек je велики онолико колико 
може дa прими и задржи у себи добра и љепоте, и колико може да 
се одбрани од  зла и ружноће. Такође, кад мислим нa покољења 
предака, што под извором Мораче поживјеше, чини ми ce дa сам 
њихово заједничко сјећање или неки им живи сан у времену, па 
отуда и дужан дa понешто кажем о њима и њиховим 
савременицима, утолико прије што им je витешка и мученичка 
судбина, ван Мораче, остала готово незнана. Али прво дa видимо 

Село Љевишта: У првом плану десно, стара 
требјешка кула, лијево нова, у дну врлети 

Врагодола гдје извире Морача 



одакле извире Морача, пошто je и то  у науци  joш увијек остало 
нeпознато. Може се рећи да су неки страни путописци, географи, 
етнографи, истраживачи Балкана, као што су Ами Буе, Јегор 
Коваљевски,  Курт Хасерт, Павле Ровински, тачније писали о 
извору Мораче, више му се приближивши, него што су то чинили, а 
богме и што данас то чине извјесни наши аутори. 
                       Извор Мораче и њена челенка 

 Доиста, у свим уџбеницима 
географије, енциклопедијама па 
чак и у исцрпнијим земљо-
писним студијама, извор Мораче 
сe или уопште не помиње, или 
ce означује нa погрешном мјесту 
тe тако и уче млади нараштаји. 
Некa послужи, као примјер за 
то, овај навод из велике 
Enciklopedije Jugoslavije гдје 
стоји: «Морача. Река у Црној 
Гори, иритока Скадарског 
језера, дуга 97 км.» И даље: 
„Извире испод Јаворја (1657 м) 
и Зебалца (2157 м), југоисточно 
од Шавника; настаје од из-
ворних потока Јаворског и 
Рзачког.» 1

 
Извор Мораче 

Грешка je у тoмe што, помињући ова два потока који су уствари 
прве важније притоке Мораче, аутор текста, као ни остали 
географи, не помиње саму ријеку која извире на десетак киломе-
тара југозападно од Јаворја у мјесту званом Врагодо. То je, као 
што му само име каже, једна врлетна удолина из леденог доба, 
изнад села Љевишта, окренута истоку и окружена, готово у 
правилном луку, високим окомитим литицама Зубаца нa сјеверу, 
Штита односно Сумора нa западу, Црвених обручина и Каблове 
ластве нa југозападу. 

                                                           
1  Leksiografski zavod, Zagreb, 1965. 

 



Ту, усред кликова и бобија, у 
дну стругова и точила, нa 
висини од око 1400 м, иза 
шумовитог брда Обла глава, у 
подножју стољoетних букава, 
између ваља обраслог густом 
маховином, избија уз силну 
јеку и орљаву, у буковима 
Морача. У јесен и у прољеће, у 
вријеме великих киша и 
топљења cњeгoвa, више извора 
ce, у једном дугачком каме-
нитом долу, хвата вода звана 
Језерина, која понире или ce низ 
ваље прелива ка извору. Више 
Језерине je мали катун од седам-
осам колиба, гдје љети издижу 

неколике љевишке породице. 
Пошто мало тече кроз гору испод 
3убаца, Морача ce, обишавши са 
сјевера Облу главу, стропоштава 
низ високу греду хучним водо-
падом, званим Сика, па онда 
силази низ Крљe у Залом, први 
љевишки засеок. Ту, послије Бије-
лог врела и Коритског потока с 
десна, прима Рупочајски, Муча-
лички и Рзачки поток с лијева, нa 
отприлике два километра од свог 
изворишта. Управо по том обиљу 
вода које чине изворишну че-
ленку Мораче и које се које се 
слијевају с околних стрмени, 
Љевишта су и добила име. 
Оставимо je засад нека шуми 

испод сеоског гробља и даље дном села ка сусједном Драговића 
Пољу, а повратимо ce, уза стрмо ждријело Жлијеб, ка планини из 
чијих ce њедара рађа. 

 
Водопад Мораче звани Сика у 

позну јесен 



Одмах иза расјелих литица Сумора и оштрих гребена Зyбаца, 
Планинице, Шупље греде и Зебоца (или Зебаоца, а никад 
Зебалца), простире ce нa западу планина Лола. Она je прво 
карстна голет, пуна шкрка и кљештина, а затим питомија са 
цвјетним и сјенородним ливадама и пашњацима нa које са својим 
стадима љети издижу углавном Љевиштани. Отворена нa западу и 
сјеверозападу према Бијелој, Шавнику и Стругу, првим 
дробњачким насељима, Лола je одвојена од Јаворја нa сјеверу, 
Малим Зебоцем и Боровим брдима, а од Крнова нa крајњем 
западу и Лукавице нa југу, Париногама и Црвеним ждријелом. 
Зебалац, назван тако што нa њему скоро увијек свјеже, дакле што 
зебе, уједно je природна граница и веза измђу Лоле и Горње 
Мораче у коју ce једним превојем преко њега силази, осим кад 
падну сњегови и дигну ce мећаве те, како мјештани кажу, Зебалац 
нe да прећи преко себе. Тада ce мора ићи сатима наоколо преко 
Јаворја и низ Добродо, пошто ce низ Врагодо, једини други 
прилаз од Лоле ка Морачи, тешко силази с коњима чак и по 
лијепу и копну, а некмоли  по лошу времену. Велики Зебалац ce 
уздиже нa југу у највиши лолски вис Пандурицу са које ce виде 
Комови, Поцки врх, Стожац, Зворник, Штит, Журимови, 
Боровник, Крново, Војник, Пива, Волујак, Дурмитор и сва 
Сињавина са Јаблановим врхом у средини. 
У подножју Пандурице у Лоли избија врело недалеко од кога 
ce, у најљућим кршевима према Врагодолу, налазе, у виду већих 
гомила камења, трагови древних жртвеника као и неког храма од 
кога, колико ce сјећам, постоји један природни камени дирек 
наслоњен нa два камена станца са којима чини неку врсту врата. 
Како ce отприје у народу вјеровало да ће онај ко у дјетињству кроз 
тa врата у саму зору прође, бити дуговјек и таличан, то су вјечито 
брижне мајке туда дјецу проводиле. Кретало ce од колиба негдје 
по поноћи, а враћало у расвит кад већ звијезде блиједе над 
планином. У исконској природи, исконска вјеровања. А то je и 
примјер како човјек из тих крајева, што је мој случај, може да 
доживи, само за неких четрдесетак година, три велика доба 
човјечанства: паганско, хришћанско и модерно. 
Док ce Зебалац спушта к Лоли гредама, ластвама, струговима и 
дјелимично ливадама, дотле ка Морачи, или ка првим љевишким 
катунима, силази блажим падинама званим Баре гдје од низа 



изворчића у пашњацима настаје Рзачки поток. Од катуна 
Бљуштурни до у коме ce коначно образује, он, кад надође, 
силовито тече једном огромном урвином к Љевиштима гдје сe под 
буквама надвишеном литицом Орловачом, стаништем орлова, 
улива у Морачу. У великом троуглу између тока Мораче до 
силаска у Залом и Рзачког потока, налазе ce, поврх села, врлети 
Рупочаја, Стајишта, Папратњаче, пространа букова Пољанска 
гора која се наставља голетном падином Рзачом, по којој јe поток 
и добио име, до висова Шљемена и Коњеваче, док се 
сјеверозападно од ове уздиже Лијевно. 
Пошто прими Рзачки поток, који увијек има мање воде но 
матична вода, Морача наставља да тече нa исток подножјем 
буковином обраслих Осоја, падина каменитог Стожца. Она 
прима с тe стране Лизалски и Црнионички поток до свог првог 
моста под Дубоким долом, одакле повија мало нa сјевер, 
остављајући лијево к планини већи дио села, caмa Љевишта, а 
десно ка Црнионици и Дебелој гори, ливадасти засеок Телач до. 

Мада, због дубоко усјеченог 
корита, тече равнином с мањим 
нагибом, Морача je кроз Љевишта 
плаховита и хучна, ломећи ce о 
камење кога je пуно њено корито. 
Она већ нa том дијелу свога тока 
може толико да набуја да понесе 
мост у Љевиштима, што сe 
посљедњи пут догодило августа 
1977, приликом велике провале 
облака над околним орло-
сјединама. Тада je лијева страна 
Љевишта била неколико дана 
одсјечена од десне, а плодни 
засеок Залом грдно страдао, по 
други пут у 50 година, oд великих 

наноса Рзачког потока. 

 
Морача кроз Љевишта 

Кад сe нa измаку из села у њу улије Врело љевишко, Морача 
продужује мало нa исток подножјем дубовином покривених 
страна Колијевке и Бјелишице, званим Шуме, све до исту-
реног прла Кук одакле, заобишавши га, скреће сасвим нa 



југоисток куда даље тече великим дијелом свога тока. Тек 
послије Кука, а ниже свог другоr моста, у клисури Густа 
буква, и пошто je прешла седам-осам километара oд свог 
изворишта, Морача прима с лијеве стране своју другу 
важнију притоку Јаворски поток, који географи сасвим 
произвољно узимају као њену прву и главну воду. Овај поток 
дјелимично настаје oд разних изворчића у ливадама и 
пашњацима Јаворја, а дјелимично од врела Бијеле воде, које 
извире из Jељa, огранка шуме Семоља. У средњем и доњем 
дијелу свога тока, Јаворски поток ce зове још и Добродолски 
по питомој планинској ували Добродо куда протиче, прије но 
настави, са све већим падом, низ шумовиту Алугу, између 
Колијевке и Врмца, ка свом ушћу у Морачу у Густој букви. 
И по количини и по јачини воде, Добродолски поток je у 
свако доба године далеко слабији од Мораче, па сe за њега, 
као и за Рзачки, увијек каже поток, док ce за Морачу jош од 
њеног изворишта у Врагодолу, увијек каже ријека, а за само 
извориште, врело или глава Мораче. И што je наjважније: не 
одрећује ce нити обликује горњоморачки предио ни према 
Рзачком ни према Добродолском потоку, који су у том предјелу 
направили само двије велике урвине, већ према самој Морачи 
oд њеног извора у Врагодолу. Доиста, одатле ce сведене 
планине размичу, протежући ce с једне и с дpyгe стране 
Мораче, овим редом: од Штита или Сумора, који je у дну 
врагодолског амфитеатра, нa југоисток, Каблова ластва, 
Чуке, Ђeд, Зворник, Стожац, Поцки врх, Капа Морачка, Тали 
и Маганик више Роваца; од Штита, нa сјевер, Зубци, 
Планиница, Шупља Греда, Зебалац, Шљеме, Коњевача, Лијевно, 
одакле планине повијају нa исток, Развршјем, Љевишким 
странама и Колијевком, иза којих je површ Јаворја, па онда нa 
југоисток, Врмцем, Гредама и Градиштем (иза којих je 
Сињавина), да ce заврше Столом нa помол Доње Мораче. По 
средњим и доњим падинама ових планина, као и на заравнима 
насталим речним таложењем и наносима, налазе ce 
горњоморачка села која низводно иду овако: Љевишта с обје 
стране, Бојићи, Старче и Пожња с десне, а Драговића Поље, 
Редице, Сврке и Трновица с лијеве стране Мораче. Изнад насеља 



су ливаде и шуме, окомите стране и греде и, сасвим горе, голи 
врхови и гребени. 
Сем необавијештености, која je бесумње у основи заблуде о 
Јаворском потоку као изворишној води Мораче, тој заблуди 
допринијела je и чињеница да je Јаворје познатије и чешће ce 
помиње у народним пјесмама од Лоле, иако Лола има врлетнију 
и природу и историју. Али je Јаворје, због веће удаљености од 
тврдог Оногошта, како ce раније звао Никшић, било погодна веза 
између два вазда немирна племена, Мораче и Дробњака, и 
најрадије су преко њега чете морачких хајдука залазиле у турске 
области, па је тако Јаворје ушло у пјесму. Уз то je Јаворје 
послужила и јасна одређеност изговора caмe ријечи и њена 
погодност за стих, што с Лолом није случај, због краткоће 
ријечи и краткосилазног нагласка нa првом слогу. Разлози, 
разумије ce, страни географији. 

Да ce, ипак, у њој устали 
и одржи неспоразум око 
извора Мораче, допри-
нијела je и доскорашња 
забаченост горњоморач-
ког краја куда je проби-
јен пут тек последњих 
десетак година, али који 
још није стигао у већину 
села. Треба из Поља 
Драговића два сата хода 

уз Рибљаке и Бојиће до у Љевишта, а одатле готово још толико 
уза Жлијеб до нa извор Мораче. Истина, откад je прошао пут уз 
Редице к Јаворју, може ce из Алуге испод Врмца, страном про 
Бјелишица и Шума, лакше и брже стићи у Љевишта. 

Вис Ђед са околним хридима у огрев сунчани 

Горњоморачани, а посебно Љевиштани, нијесу се никад поми-
рили с погрешним тврђењем о извору Мораче. Још су нам се као 
дјеци старији чудили како то да у школи учимо да Морача 
извире испод Јаворја, «кад је ено, откад је свијета и вијека, ђе 
извире испод Штита у Врагодолу». А како су Штит, Зубца, 
Шупља греда, Зебалац лолска брда и висови, то се да закључити 
да Морача, како својом матичном водом тако и својом првом 



значајном притоком, Рзачким потоком, извире испод Лоле или, 
тачније, испод камените Лоле чије велике шкрке и кљештине 
пропустају огромне количине воде што се ствара од обилних 
падавина и топљења сњегова, које испуњавају подземна језера, а 
ова од вјечности чине непресушним извор Мораче. Овим се 
успоставља једна чињеница и исправља двострука неправда: 
према ријеци лишеној свога извора, и према планини лишеној 
своје ријеке. А поред тога, указује се и на једно природно 
величанство које заиста представља с околином извор Мораче.  

1981                   
КАКВА ПРИРОДА, ТАКВА ИСТОРИЈА 

Дa се расвијетли питање извора Мораче, обавезује нас и историја 
људи настањених око њега, бар током посљедњих двјеста година 
откада су, у новије вријеме, Љевишта почела да буду насељавана. 
Раније, у Средњем вијеку, Љевишта су бесумње била, као и остала 
морачка села, у саставу посједа манастира Мораче, задужбине 
Немањића из 1252, саграђене на десној обали ријеке, тридесетак 
километара од њеног изворишта. Углавном сви Љевиштани, бар 
они на лијевој обали Мораче, старином су ускоци, највише из 
Херцеговине одакле су бјежали од турског зулума да се склоне, 
како пјесма каже, у Морачу тврду качаницу. Један од првих 
ускока у Морачу био је велики српски витез Бајо Николић 
Пивљанин, у другој половини XVII вијека, чију је херојску 
погибију на Вртијељци 1685, опјевао Његош у Горском вијенцу,  а 
која је  такође надахнула Ђури Јакшићу његов снажни драмски 
спјев Невјеста Баја Пивљанина. 

Требјешака епопеја 
Међутим прави преокрет у историји Мораче настаје 1792, 
доласком Требјешана, великог и јаког херцеговачког братства које 
је до тада живјело на обронцима и у подножју брда Требјесе, крај 
Никшића, посједујући читаво Сливље и велике ливаде и пашњаке 
у околним планинама. Судбина овога братства сеже дубоко у 
историју српског народа и у његове напоре да се ослободи 
вишевјековног турског ропства, као што изгледа да његово 
поријекло сеже до самих Немањића. Јер у чувеном љетопису 
Казивање старих Требјешана, читамо: «Стари Тебјешани, по 



предању својиј очева и дједова, кажу, да су они прави потомци 
сестрића Немањића, Никше, по коме се и она страна назвала 
Никшић, и који је с ујаком своим, Краљем Стефаном 
Вукановићем зидао Доњо-Морачкиј манастир Успјенија Пресвете 
Богородице.»2 Међу његовим далеким прецима, поред војводе 
Грдана Никшића с краја XVI и почетка XVII вијека, најпознатије 

личности у Српству тог доба, како 
тврди историчар Јован Томић, истичу 
се витез Гаврило, синовац војводе 
Грдана па се првобитно већина 
Требјешана презивала Гавриловићима. 
Разгранавши се током времена у низ 
породица, братство је имало своје 
главаре, војводе, кнежеве и духовнике 
међу којима и једног епископа, Пајсија, 
који се прије Cветог Василија  подви-
зивао у Острошкој пећини,  и кога су 
Турци  погубили и спалили. Имали су и 
три своје цркве: Светог Ђорђа, Успења 
Пресвете Богородице и Светог Петра и 
Павла. Иако су од неког времена 

плаћали данак Турцима, ипак су, за разлику од раје у многим 
српским земљама, носили оружје. 

 
Насловна страма љетописа 

Каивања старих 
Требјешана 

 Јер се Требјешани и уопште Никшићи нису се никада помирили 
са успоставом турске власти, након пада Херцеговине 1483, па су 
користили сваку прилику, нарочито ратове европских држава, 
посебно Венеције и Аустрије, а потом Русије против Турске, да се 
сасвим ослободе. Њихово стање погоршало градњом, крајем XV и 
почетком XVI вијека, града Никшића, турске тврђаве, правог 
бедема у стварном и преносном значењу, према Црној Гори и 
Брдима, у који се уселило мноштво поисламљених породица из 
Босне и Херцеговине са свим привилегијама што их је доносило 
преверавање. Свакако да је градња Никшића, кључа’нице на 
Херцеговини, како вели пјесма, и његово насељавње потурицама, 
допринијело дизању устанка Никшића и околних племена на челу 
са требјшким прваком војводом Грданом 1596. Но иако је 
устаничка војска била разбијена већ наредне 1597 године од 
                                                           
2 Казивање старих Требјешана, Београд 1842, стр.4-5. 



стране Дервиш-паше у Гацку, ослободилачки покрет се настављао 
како војнички тако политички, посебно великим сабором српских 
вођа 1608 у манастиру Морачи, на коме је учествовао патријарх 
Јован, као и војвода Грдан, и одакле је упућен позив папи и 
војводи Емануилу Савојском ради заједничке акције против 
заједничког непријатеља читавог хришћанства. 
Сукоб између Требјешана и сусједних им Турака продубио се 
уморством на превару, негдје средином друге половине XVII 
вијека, требјешких првака на челу са кнезом Јездимиром од 
стране требињског паше Ресулбеговића коме их је упутио 
никшићски диздар наводно ради договора о висини плаћања 
данка. Требјешка хроника тај догађај овако преноси : «Кнез 
Јездимир (Турци су га звали Језд-Aга) и с њим дванаест одабрани 
Требјешана оду за овим послом у Требиње, гди иј Паша Ресуљ-
Беговић прими колико се може боље, учини им велику част и да 
конак, а о дјелу, за коим су дошли, обећа им сутриј дан с њима 
зборити. Не мислећи, да се ту може крити подла превара, 
Требјешани се мирно расположе на конаку, а Турци иј, по наредби 
Пашиној, по ноћи, сане и спавајуће побију сикирама и тјелеса 
њиова до зоре истуре с мјеста у реку  Требишницу.»3    
Могло је Требјешанима бити да се преселе у Боку Которску или 
северније у Далмацију и ставе се под заштиту Венеције али су се 
плашили да цијена тога не буде одрицање од њихове вјере и 
нације, па су су наставили свој мукотрпни живот под турским 
игом, очекујући боља времена. Њихов љетописац је изричит: 
«Боећи се да се не полатине, као што су чинили други 
Христиани, прешавши у државу Венецијанске республике, 
Требјшани су остали под Турском владом, и радији су били 
умрети, као мученици за вјеру, него ли тражећи мира у земноме 
животу, промјенити закон и изгубити душевно спокојство.»4   

 
 

                                                           
3 Исто, стр. 11-12. 
4 Исто, стр. 13. 



Прва разура Требјесе 1711, 
егзодус и повратак њених житеља 

Како није било помоћи са Запада, или је њена цијена била 
превисока, Требјшани су стали полагати сву своју наду у Русију 
утолико више што се ова под Петром Великим стала снажити и 
афирмисати као моћно хришћанско православно царство. Стога 
су на грамату цара Петра Великог балканским хришћанима, 
издату 3. марта  1711, а коју је упутио, преко свога изасланика 
пуковника Михаила Милорадовића, Црногорцима и Херцеговци-
ма, позвавши их да ступе у рат против Турске, одговорили, у јулу 
те године, устанком и снажним нападом нa град Никшић. Брзо су 
га, уз помоћ црногорске војске коју им је послао владика Данило, 
заузели, осим бедема у који су се Турци били склонили и који је 
требало да падне сјутрадан. Међутим, Турци преконоћ преокрену 
свој пораз у побједу, преваром која се, према требјешкој 
хроници, овако одиграла: «Примовши од Владике Данила и 
Милорадовића књиге, Требјешани су, с другим из оближни села 
Христианими, ударили на Оногоште. Пошто су освоили вaрош и 
y вече већ приступили к бедему, Требјешанин је Јокан Ђурковић 
радио разбити градска врата, претио и викао Турцима, да се 
предаду. Диздар му је из града одговорио да тако крвнички не 
насрће, сатрла га њиова (Турска) со и љеб; јер ће се они сутриј 
дан без боја предати. У очекивању јутра и предаје, војска се 
Никшићки Христиана расположи око града, а Турци међу тим 
поитају подмитити Црногорског Сердара Вукала Ђикановића из 
Чева, кои је такођер, по посљедњој наредби Владике 
и Милорадовића, дошао био с Црногорцима, да поможе освоити 
Оногоште. Ђикановић примившиј од Турака млетачку од две оке 
боцу цекина, уговори Црногорску војску одступити од града и с 
њом ту исту ноћ побегне у свое границе, под изговором да они 
града не би могли освоити, него би само узалудно изгинули, јер је 
ту велика сила Турска. Турци су преварили Вукала. Мјесто 
дуката, дали су му, по ноћу, боцу мједни жућака, кои су озгор 
само били посути правим цекинима. Дознавши да је Црногорска 
војска заиста одступила, Оногоштски се Турци нису ктели 



предати, него су још пустили глас да су Црногорци растерани 
Босанским Турцима, кои њима, грађанима, иду у помоћ.»5  
Турци су ујутро, изашавши на коњима, извршили жесток 
противнапад, натерали Требјешане у егзодус без наде на скори 
повратак због руског пораза на Пруту и склопљеног мира између 
двије царевине. Требјешки домови су били разорени, њихове 
цркве разваљене, а њихова имања запосједнута од стране Турака, 
уствари потурчењака. То је била прва велика разура Требјесе. 
Њени избјегли житељи су провели око 30 година нa Чеву и у 
Брдима, једнако на никшићке Турке војујући док је дојадило и 
једнима и другима, тако да су ce, 1741, вратили под Требјесу, 
привремено ce помиривши с Турцима, највише захваљујући 
разборитости ондашњег никшићког диздара капетана Хамзе 
Мушовића. 

Друга разура Требјесе 1789, и сеоба њених житеља 
у Горњу Морачу одакле војују на Турке 

Међутим, већ при следећем потресу отоманске царевине, у рату 
против Русије и Аустрије, опет су Требјешани, на проглас 
упућен, 14 марта 1788, од стране царице Катарине II 
Црногорцима и осталим Србима, устали на никшићке Турке. 
Позив је у Црну Гору и Херцеговину донио гроф Марко Ивелић, 
гарантујући Требјешанима, ако ствари крену лоше по њих, сеобу 
у Русију. Средином августа 1789, они сe спреме да ударе на 
Никшић помоћу црногорске војске коју им је, под командом 
гувернадура Вука Радонића, млетачког човјека у Црној Гори, 
послао владика Петар I , али им  гувернадур с главарима затражи 
да прво донесу турску главу у црногорски табор, као доказ да су 
већ отворили непријатељство са Турцима, што Требјешане јако 
онерасположи и нарочито доведе до закашњења које ће имати 
кобне посљедице. То њихов љетописац овако казује: «У мрак 17 
августа 1789 год. дођу око две иљаде Црногораца и Брђана, и 
приуставе се у љесу покрај Сливља, са стране Пјешиваца... Кад 
неколико Требјешана, поитавши, оружани дођу к њима, да иј 
воде, и сами с њима да иду к граду на јуриш, они рекну да на тај 
посао ићи неће, док им најпре Требјешани не донесу главу Турску, 
                                                           
5  Исто, стр. 15-16. 
  



која поврг све заклетве, вaља да буде печатом њиове озбиљне 
жеље закрвити се с Турцима. Овде Требјешани јако зажале на 
поглаваре ове војске, што им не вјерују, или бар што им пре о 
томе нису казали, па би дотле то извршено било ; јер тај посао 
требује времена, којега је сад свакиј сат скуп.»   
Иако  врло нерадо, требјешки посланици на челу са Милованом 
Дипићем испуне тај захтјев, погубивши првога Турчина, Омера 
Торину, кога су у већ у одмаклој ноћи срели, и донијевши му тек 
у зору главу у црногорски табор. «Примивши знак вјерности 
Требјешана - наставља њихов хроничар - војска зажали што је 
толико скупоцјенога времена изгубила и несмјевши у дан 
ударити на град, она поита к Требјеси, да привати међу се и  
попрати у Пјешивце и Бјелопавлиће Требјешке жене, дјецу, 
старце и бар стоку. Млоги људи и жене, не знајући шта се 
дотле радило,  зачуде се и смету се угледавши војску;  али кад им 
се каже у чем је посао, они, одронивши грозне сузе за своиом 
дедовином, узму из кућа тек живо и пођу међу војску. 

Сунце је већ огрануло 
било и Турци угледавши 
Црногорце и Брђане око 
Требјесе, онај час се 
сете да је ово посао 
Требјешана; но не пос-
мједу ударити на њи, и 
затворе се у град. А кад 
после мало времена виде 
да ту нема Московске 
војске, него сами Срби, 
онда они, њеки на ко-

њима, а њеки пјешице изиђу из града и отисну за Требјешанима и 
војском, која, закриливши жене, дјецу и нешто мало стоке и 
говеди Требјешке, баш се јуначки овдје показала.»6

 
Љевишке стране

Тако да су житељи Требјесе, оставивши све што су имали, 
поново били приморани на егзодус ка Брдима, гледајући са 
Планинице и Будоша како им Турци, уз велики  алак и весеље, 
пале домве у које се више никада неће вратити. То је друга и 
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коначна разура Требјесе. Пошто су се три године потуцали по 
Пјешивцима и Бјелопавлићима, Требјешани су преко Ровца 
дошли у Доњу Морачу, привремено се настанивши на 
запустјелом имању манастира Мораче, задужбине њиховог 
далеког претка по женској линији кнеза Стефана и сестрића му 
Никше, како даље казује њихов љетопис: «После две године по 
разоренију Требјесе, Требјешани су прешли из Бјелопавлића у 
Долњу-Moрачу, и ту стајали у празним манастира Успјенија 
Пресвете Богородице ћелијама, кое су од зла Турскога пусте 
биле, а црква затворена. Требјешки поп Раде  (Рафил) Симоновић 
отворио је ову цркву и њој, нашавшиј двоје троје кола црковни 
књига, служио литургије. Кaко се чуло дa се Требјешани примичу 
к Турцима, и да су прешли у Морачкиј манастир, тако је поитао 
и дошао к њима амо, из Сербије, из манастира Студенице, рођак 
њијов, Архимандрит Аксентије Шундић.»7

Како су били бројни, близу четрдесетак породица, а како у Доњој 
Морачи није било слободне незапоседнуте земље, Требјешани 
су, у трагању за новом насеобином, на крају нашли једно турско 
имање, уствари неколика плодна дола у врх Горње Мораче у селу 
Љевиштима на лијевој обали ријеке Мораче, и заузели га, 
пославши, тобоже као накнаду, његовом власнику колашинском 
бегу Сејамији Бећовићу, двије старе кубурлије. О томе њихов 
љетопис овако казује: «Обикнувшм к достатку и простору, 
Требјешанима је у Долњо-Морачком манастиру тесно и незгодно 
било. Непрестано мислећи о слободи и старајући се вратити 
Ерцеговачким Турцима и старе и нове зајме и, за двоекратниј 
пожар Требјесе и крв очева и браће, издерати им џигерице, они 
су (1792 год.) предигли из Долње у Горњу-Морачу, на границу 
Дробњачке земље.(…) По указанију Горњо-Морачкога Кнеза 
Радула Радовића, кои је радо желио, али јавно и с Морачанима 
самим није смио одметнути се од од Турака, Требјешани су у 
онај час притисли у Горњој Морачи колшинскога Аге, именом 
Сејамије, землљу Љевишта, обилну сваком згодом. Живившего 
овде, по наредби Сејамије, Христианина Ивана Боића, принудили 
су уклонити се и вратити се к своме братству у село Росуље.»8
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Изгледа да се један дио Требјешана ипак привремено населио 
управо у селу Росуљама, пошто се, како у народним пјесмама 
тако и требјешкој хроници, помиње да се кула сердара Малише 
сердара налазила у том селу, касније названом Бојићи, на Чепића 
главици на којој је било у почетку зборно мјесто Ускока и 
Морачана прије но је, приливом ових посљедњих, то постала 
Требјешка главица у Љевиштима. По доласку су становали у 
савардацима, затим у брвнарама да би касније, они што су остали 
у Љевиштима, поградили куле. 
Исте 1792 године, упркос побједама Русије над Турском, зак-
ључен је, под притиском Енглеска која је већ била послала своју 
флоту у Фински залив на домах Петрограда, између двије 
царевине мир у Јашију. Тако су судбину Требјешана одредили 
велики европски догађаји. Оставши на цједилу тим више што се 
Марко Ивелић није трудио да испуни своје дато им обећање, 
Требјешани су из Мораче су стали водити прави рат против 
својих душмана никшићких Турака, распаливши ослободилачки 
дух у самој Морачи и сусједним племенима, посебно у Дробњаку 
и Пиви. Њихов љетописац вели: «Поселением своим у Горњој 
Морачи, покрај Дробњака, Требјешани су стали на крсте 
Колашинским и Никшићким Турцима. Главно имање ови и сви 
трговачки путеви били су у њи под рукама. Одовуд готово свакиј 
кораклај Турски они су ласно могли видети. Осим тога још 
Дробњаци Христиани, жививши на Турским земљама, додавали 
су њима абер: кад је, колико, коим путем и с колико људиј 
отерано к мору трговине овога, или онога Турчина, или какви 
ортака. Лишењем начина к живљјењу Ускоци су смиривали 
бјесноћу Турску. Глас да су се Требјешани одметнули од Турака, 
и начувши да Брђани и Црногорци четују противу утјеснитеља 
Христианлука, да су стали на Морачу и задобили богате и 
простране земље надалеко се разнесе и привуче к њи млого 
храбри јунака.» 9

Међутим,  походи Требјешана, чију је моћ сада стало снажити 
пристизање других ускока, били су посебно усмјерени на 
никшићке Турке, љуте им душмане, како даље наставља њихов 
хроничар, доносећи, измећу осталих, ове догађаје : «После 
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разрушениа Требјесе, први пут су ce Требјешани побили с 
никшићким Турцима у планини Буковици, где je турска трговина 
пролазила, и ту су убили Амета Авића; ранили: Ошлар-oџу, 
Кадрију Луковца и Биједића; оплијенили су 40, а побили више од 
стотине волова Сукаћа. (…)  

Попалили Рудине у Божићне посте.  Ту су Турске колибе и сено, и 
ту они зимују... У Дуги дочекали су Никшићке Турке, кои су ишли 
у Гацко, да сретају трговце, и убили су Суљу Оџића, Суљу 
Бакала и Мују Бибића ; ранили су Рамадан-агу Џуповића и још 
неколицину. 
У Утесу планину убили су Пашу Бјелића из Корјенића, који je 
ишао у Гацко за трговином. 
О Троичину дану убили су Меју Џулуповића у Никшићкоме пољу 
Сливљу, узели му коња и оружје и главу му оправили к Владици. 
(...) 
У Штирноме Долу, око Лучина дне, ударили на колибе Љуца и 
плијенили су њиови оваца, коња и говеда више од три иљаде 
глава. Ту се нашло много сребра, чое и други ствари покућние. Из 
шићара овога послали су Владици Петру ђогатаста ата Хаџи-
Муша Љуце. Овде је сердар Малиша убио Аљаша Бешировића. 
Рањеније је било с обе стране око 50 људи. 
На Кустуриној Главици убили су три Турчина и плијенили стоку 
Савка Њувара. Овде је од Христиана погинуо само један човек. 
На Добробожју поарали су Прекића и Њуваровића и плијенили 
његову стоку. При овоме су рањени : сердар Малиша и Илија 
Контић на Тополову више Жупе. 
Под планином Боровником плијенили су никшићскога Капетана, 
Османаге Мушовића, коња, говеди, оваца и коза око 4000 глава, и 
ту су Требјешани нашли више од 20 својие волова, остављение 
при разуренију Требјесе. Овде су били чобани Христиани, а 
потоме убитие и рањение није било ни с тe, ни с друге стране. 
У планини Дуги убили су Ибра Арјовића, синовца му Усицу и 
Барја Јагдића, грађане Оногоштске.»10
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Вук Лопушина, најчувенији требјешки и ускочки јунак 
Годинама се ређају слични окршаји, напади, похаре, подухвати у 
којима ce од Требјешана истичу Вук и Марко Лопушина 
Јокановић, сердар Малиша, Бошко и Лука Бућић, Станиша 
Кљајић, Милутин Балић, Андрија Дипић, Крсто и Симо Вујачић, 
сви ускочке харамбаше. Дешавало ce, али врло ријетко, да ускоке 
срећа не послужи, већ да изгубе и бој и плијен, као приликом 
похаре Крнова,  по једнима љета 1793, по другима  љета 1796, 
кад je погинуо нa Лоли славни требјешки и ускочки поглавица 
Вук Вукашин Јокановић звани Лопушина и с њим осамнаест 
друга. Догађај који требјешка хроника овако доноси:  
«Покупивши око 800 људи Бјелопавлића, Пипера, Ровчана и 
Морачана, Требјешани су и остали Ускоци ударили на Никшићке 
планине Крново и Добробожје и ту су плијенили сву градску 
стоку, волове и коње, свега око двадесет иљада глава. Плијен 
овај они су срећно дотерали до свое планине Лоле, гди иј е, 
уморне, морала измијенита застава од Пипера кои угледавши 
велику потеру и бојећи се да иј у овим непознатим мјестима не 
побију Турци, поплаше се и утекну, а Турци напру јаче и сву ову 
стоку отму натраг. Овде је убито и рањено око 20 Турака, а с 
Христианске стране 18 људиј Бјелопавлића и знаменитиј јунак 
Требјешанин Вукашин Јокановић. Рањени само само двоица : 
Требјешанин Бошко Бућић и Бјелопавлић Вуксан Радев из 
Мартинића. Вукашин је Јокановић био таквиј силниј јунак, да су 
сујевјерни Турци мислили да у њему два срца има, и зато, пошто 
су га убили, свега су испарали ножевима и исекли на ситне 
комаде, тражећи по внутрености његовој и друго срце.»11

У Морачи je тај догаћај опјеван у народној пјесми  Јунаштво и 
смрт Лопушине Вука, која има неколике верзије, а која ми 
je из дјетињства као величанствени ромор кроза живот 
останула, посебно опис двобоја измећу Вука и противника му 
Абди Љуце,  а кога ево: 
«Вук Ha вука ни поноћи неће, 
 Ама хоће јунак нa јунака, 
 Авди Љуца нa бијесна Вука 
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 .......................... 
Б'јеше Вуче, б’јесан и дугачагк,  
Б'јеше Усо и узак и кратак,  
Оде Вуку под лијеву руку,  
Maxнy Вуче ножем пламенијем,  
По обрви Љyцy доватио; 
Ману Љуца пламенијем ножем,  
Вук' осјече иза ножа руку,  
Оде рука преко мрка Вука...»12

Рањени Вук обара Абди Љуцу, али у том стиже Демир Кајовић, 
чију су сестру Зирку били заробили и повели хајдуци, испаљује 

нa Вука кубурлију и убија га, док су, 
по другој верзији, то учинила два 
српска одпадника. Гине и лијепа 
Зирка у коју ce Вук, уходећи турске 
торине, био загледао. Кад je по-
гинуо, Вуку није могло бити више 
од тридесет седам-осам година које 
је испунио многим подвизма. Према 
предању, надимак Лопушина је 
добио кад је, пресјекавши сабљом 
вола, рекао да му је то било учинити 
таман као ударити по корвној биљци 
лопуху, лопуру, лопушини или 
пушини. Сахрањен je нa мјесту 
погибије, осим главе кoја je окапала 
нa бедему Оногошта под Требјесом 
гдје сe била узњихала. Супротно 

ономе што неки аутори тврде и што пише на спомен плочи 
постављеној у подножју Војника на дно Крнова, Вуков гроб није 
истрвен, већ постоји нa почетку камените Лоле, близу врела 
под Црвеним ждријелом у некдашњем катуну Бауковића, сада 
Корита, гдје ce још увијек нa једној ливади, нa којој ce мегдан 
одиграо, уздиже хајдуков високи мрамор. 

 
Гроб Вука Лопушине у Лоли 
планини са Пандурицом у 

позадини 
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Недоумицу око године Вукове погибије ствара, с једне стране, 
његово потпуно одсуство из пјесме о првом боју на Морачи 
1795, осим ако се у том моменту налазио негде у чети далеко 
од Мораче, и, с друге стране, низ подвига везаних за његово 
име које свакако није могао постићи за кратко време свога 
боравка у Морачи, него их је морао направити још док су 
Требјешани били у Бјелопавлићима и Ровцима, војујући 
одатле на Турке. Знаменити немачки слависта Герхард 
Геземан не може нам у том помоћи,  пошто се у свом овећем 
есеју Вук Лопушина, објављеном у зборнику радова у част 
хрватског историчара Ферда Шишића, 1929 у Загребу, бави 
искључиво разним верзијама поеме о Вуку, међу којима има и 
једна турска односно муслиманска. 
                            Радулов гроб и Ђевич камен 
Ha пола сата хода од Вукова гроба према врагодолским врлетима, 
нa једној кршевитој коси између Пандурице и Шупље греде, 
налази се један други хајдучки гроб, звани Радулов гроб. Не зна 
ce тачно ко je био Радуле: да ли, као што једни тврде, Радуловић с 
Лијешња из Роваца, погинуо истог дана кад и Вук Лопушина?  Да 
ли, као што други сматрају, Синђић, такође Ровчанин тy касније 
убијен од турске страже, идући у ваљаоницу у Сировац? Да ли 
пак, као што трећи мисле, Лакетић с Телач дола из Љевишта? А 
можда je Радуле погинуо и од грома који често удара у тe висине. 
Пошто су већина старих људи, који би нa то могли поузданије 
одговорити, поумирали, тајну Радулова гроба, као и низ других, 
знају само планине. 
Постоји још један тајанствени гроб на супротној страни Лоле, 
ближе Бијелој,  на мјесту Ђевич камен названом тако по легенди 
по којој су се ту срели и побили српски и турски сватови па је 
ђевојка закумила Бога да је са својим несуђеним драгим и 
ђеверима скамени, да не би пали у турске руке, што се и десило. О 
томе свједочи грубо исклесани велики четвороугаони камен који 
је вријеме још више огрубјело, са три ужљебљене људске фигуре 
на површини и по једна са стране, док се на преосталом дијелу 
распознају шаре међу којима кружићи. Ради се очито о 
надгробном споменику званом стећак типичном за 
средњовјековну Херцеговину у чијем се саставу, како географски 



тако, једно вријеме и политички, у Средњем вијеку налазила 
Морача. Кружићи би требало да представљају небеска тела, 
свакако сунце и мјесец. Споменик, постављен на брежуљку усред 
једног дола, био је усправан, прије но што су га својевремено неки 
од мјесних житеља, мислећи да под њим има злата, обалили те је 
сада положен. То је једни људско умјетничко свједочанство из 
далеког доба у пустоши и вјечности природе планине Лоле.  
Постоји, идући мало даље к западу, још један велик камен станац, 
вал на коме се потсјећа урезаним стиховима: Ово двоје из Бијеле / 
погинуло од стријеле, на погибију од грома на том мјесту двоје  
биоских чобана негде 60-их година протеклог вијека. 
                       Први турски напад на Морачу 1795 
Напади Требјешана и других ускока, који су за њима стали 
долазити у Горњу Морачу, унијели су толики немир међу 
никшићке и колашинске Турке да су они, покупивши све што је 
могло носити оружје, ударили  с великом војском 30 јуна 1795 на 
Морачу. Дошав преко Лоле и Лукавице, Турци су сишли по ноћи 
врлетним стазама низ Чуке и Врагодо, куда их je навео Паун 
Рнковић из села Старча, љут нa своје сељаке што му нијесу, по 
договору, окопали кукуруз, док je он у Капи Морачкој држао 
стражу од Турака. Изненађани Ускоци и Морачани су се се одмах 
повукли у околне шуме па су Турци  у почетку заузели већи дио 
племена, палећи домове и плијенећи све што су нашли. 
Доспјели су до Ратње, десне Морачине притоке, загрозивши тако 
да ce споје с Турцима који су надирали од Колашина, али су се 
Срби стали дозивати и кликовати, прешавши у жесток 
противнапад.  Свакако да је томе увелико допринијела Морачанка 
Плана, невјеста Томаша Драговића, чије су мушко дијете Турци 
били бацили у Морачу, а њу повели са собом. Њена писка мајке и 
робиње: 
«Мене младу заробише Турци,  
Ухвати ме Париповић Зуко,  
Оте мене сина из наручја 
И баци га у воду Морачу,  
Морача га вода однијела, 
Јадну младу уцвијели мајку!» 



дјеловала je као најватренији бојни поклич нa Морачане. Сам 
Томаш устрјељује буљубашу Зука и повраћа своју отету невјесту, 
која убија Зукова друга, док остали нa повик ускочког поглавице 
Малише сердара, из околних омара јуришају нa Турке, враћају их 
и гоне уза Старче, Бојиће и Љевишта до потпуног слома и пораза 
у врлетима Врагодола и Рзаче. Отуда je и настала изрека: « Ласно 
је ударит' нa Морачу, но je мука изаћ' уз Рзачу. »13 Од познатих 
ускока у том боју погинуо je Драго Пејовић, а истакла ce, сем 
поменутих, три Бућића Требјешанина: сердар Малиша, Бошко 
харамбаша и брат му Лука. Бошко Бућић je, после Вука 
Лопушине, бесумње највећи требјешки јунак. Њега су ce Турци 
толико бојали да су га ускоци, и кад није био с њима у чети, звали 
и кликовали и у његово ce име одзивали, само да заплаше 
непријатеља. А Томашеву Плану, која је била родом од Крковића 
с Телач дола из Љевишта, Његош je у Огледалу српском назвао 
Српска Клоринда, у истоименој пјесми о бици нa Морачи, из које 
су мало прије наведени стихови. Клоринда je жена-витез из 
спјева Ослобоћени Јерусалим Торквата Таса. Иначе je пјесму, под 
насловом Ускоци, први објавио Сима Милутиновић у својој 
збирци Пјеванија церногорска и херцеговачка у Лајпцигу 1837, а 
чуо je, како каже, од ускока Леке Мастиловића добјеглог из Гацка 
у Морачу. 
Послије неуспјеха Турака да умире и поробе Горњу Морачу, 
борба ce пренијела и нa сусједно племе Доње Мораче гдје je убрзо 
Мина Радулов Радовић, око 1798, погубио силника и тлачитеља 
раје, Асан-бега Мекића из Колашина, подвиг за који je Петар I, 
владика и господар Црне Горе, учинио Мину војводом. Али je, 
пред турском одмаздом, и сам Мина морао да ce склања у Горњу 
Морачу одакле je, настањен нa Убоцу гдје је саградио кулу, у селу 
Бојићима, до под старе дане четовао и хајдуковао. Гроб му je нa 
Бучуму на Јаворју. 
                   Сеоба дијела Требјешана у Русију 1804 
Међутим, хајдукујући и бојеве бијући, Требјешани нијесу 
престали да сањају о својој сеоби у Русију па, како Марко Ивелић 
није на томе радио, то је требјешки првак Малиша сердар узео 
ствар у своје руке, путујући током деценије која је наступила по 
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доласку Требјешана у Морачу, четири пута у Русију да би једнм 
био примљен од самог цара Александра I. Сем тога, владика 
Петар био је противан сеоби, бојећи се да други не слиједе 
примјер Требјешана и да земља не опусти, па је запријетио 
клетвом, што је забринуло требјешке прваке са сердаром 
Малишом кога је управо владика својевремено био засердарио у 
Ћелији Пиперској. Међутим напори су на крају уродили плодом: 
добијено је руско одобрење, а владика је макао клетву, тако је 
почетком XIX вијека дошло до сеобе великог дијела требјешког 
братства у Русију.  
По Казивању старих Требјешана, њих je око сто душа, укупно 
двадесет и двије породице, нa челу са Малишом сердаром и 
Бошком харамбашом, кренуло крајем јуна 1804, из Љевишта, 
преко Лоле и Лукавице, у Боку да ce у Рисну нa брод укрцају. 
Пролазећи поред Требјесе, с тугом су угледали своје некадашње 
домове претворене у гомиле камења, зарасле у шибље и грмље, и 
са сузама ce од њих опростили. Поштујући задату ријеч, 
никшићки Турци нијесу Требјешане нa овом путу дирали, већ су 
их мирно пропустили и чак испратили до велике косе Трубјеле 
гдје су им требјешки прваци упутили ове опроштајне ријечи: « Не 
помињите злом што je мећу нама било, и останите с Богом, 
Турци!» Ha што су ови одговорили: «Да вам je све од Бoгa просто, 
и ајдете у добри час, браћо Требјешани! » Растанак заиста 
витешки мећу одвајкада закрвљеним људима и вјерама.  
Након дугог чекања у Рисну, затим мучног путовања бродом, 
Требјешани су дошавши у Русију и добивши земљу у Херсонској 
губернији на дан хода од Одесе, доживјели у први мах велико 
разочарење: наједном су се ти горштаци, ратници, хајдуци нашли 
у једноличној украјинској равници међу сељцима кметовима, гдје 
није било ни бескрајних видика, ни шума ни извора, како вели 
њихова хроника: «Људма обикнувшим пити живе кључеве воде и 
живити међу планинама, покритим вјековним љесом, гди снег 
овогодишњиј пада на ланскиј, чудновато се показало, видевши 
првиј пут толико множество равне, незасељене, без река и без 
потока земље. Но они су мало по мало почели приобикивати к њој 
и к јесени те исте године, по плану, построили од камена куће, 



покрили иј, по овдашњем сеоском обичају, шеваром, и прешли у 
њи.»14

Тако су засновали Славено-Сербское село у коме су убрзо 
подигли цркву посвећену Светоме Јевангелисти Луки, требјешкој 
слави. Истовремено су затражили од цара Александра I и, после 
неколико година, добили племство, као борци за хришћанску 
православну вјеру против агарјана на Балкану, и због своје 
оданости и вјерности Русији. Наравно да су се, већ по свом 
витешком менталитету, стали школовати и истицати, дошавши до 
високих положаја у државној служби и војсци. Управо, један од 
њих, официр Иван Степановић Драгићевић, рођен 1804, можда 
још у Љевиштима, сакупио је податке и и документа садржане у 
Казивању старих Требјешана, које je, изгледа на иницијативу 
Вука Караџића, објавио Димитрије Тирол 1842 у Београду.15 
Вјероватно је сам Драгићевић, што по причању старијих, што на 
основу докумената из архива сердара Малише, сочинио то дјело у 
коме се у приличној мјери мијешају српски и руски језик, будући 
да је аутор, који је тада имао око 40 година, сво то вријеме провео 
у Русији. 

Љевишта као ускочко гнијездо 
Ипак у једном  моменту постоји код требјешког љетописца као 
неки жал због сеобе његовог братства са родне му српске земље, 
жал који он овако изражава: «Јамачно се може рећи да су се 
Шумадинци бар годином раније прихватили оружија, Требјешани 
у Московију прешли не би, него би у недрима Србске земље, на  
мученическом, но по потомке животворећем прау предакова 
својиј, радо сложили и своје кости.»16  Други дио Требјешана 
остао je у Љевиштима да би се неки од њих, Лопушине, Вујачићи, 
Балићи у наредним деценијама преселили у мјесто Струг, одмах 
преко Јаворја на граници између Дробњака и Мораче, гдје су већ у 
сусједном селу Малинско били настањени Алексићи, старином 
Дамјановићи, проширивши тако слободну српску територију а 
тиме, својим подвизима, и ускочку епопеју. Но, ако су се једни 
селили, други ускоци су на краће или дуже досељављли у 
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Љевишта: тако су из Тушиње из Дробњака добјегли браћа Мијат и 
Антоније Котлица, старином Кучи. Мијат je био толики јунак да 
су му Турци, кад су га погубили у гори Туњомиру ниже Војника 
1801, извадили срце и понијели у Никшић тe су «кроз њега буле 
пиле воду, да им ce синови мећу нa Мијата.»17 Брат му Антоније 
ишао je код Карађорђа као изасланик колашинске раје. 
Из Превиша, такође из Дробњака, добјегли су у Љевишта и друга 
два чувена брата хајдука, Гаврило и Јован Шибалија, старином 
Пјешивци испод Острога. Гаврило је својим смјелим, поноситим и 
дрским одговором одвратио Осман-пашу Скопљаку, који је, око 
1806, био ологорио с војском на Језера под Дурмитором, и 
запријетио да ће, ако му се не пошље тражени харач, поробити и 
попалити  сву Морачу. О томе постоји једна од најбољјих пјесама  
насталих у Морачи Скопљак-паша и Морачани, јер се у њој 
изванредно супротставља слободан и достојанствен човјек, прави 
горски цар, обијесном човјеку, насилнику и зулумћару који нема 
никаквих граница у свом нечовјештву. Скопљк паша, навикао да 
се обраћа робовима,  овако пише ускочком прваку:  
«Јеси л’ чуо Шибалија Гашо,  
Јеси л’ чуо, je л’ти ко кажево, 
Е сам, силну војску истеглио 
Шњом починух на Језера равна. 
………………. 
Но ми арач шиљи од Мораче: 
Шиљи мени тридесет овнова 
За мојијех тридест пашалија,  
И тридесет јаловијех брава 
За мојијех тридест тевабија 
Мени паши вола великога 
Тридест ока вина црвенога, 
А четрдест жежене ракије, 
Двадст ока масла топљенога, 
А четрдст брашна бијелога,  
Оправи ми тридест ђевојака, 
Све сестара  морачких главара, 
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За мојијех тридест пашалија 
Па ми пошљи тридесет невјеста,  
Које  но су скоро доведене, 
Доведене а не обљубљене, 
Ни на десну руку пригрљене,  
За мојијех тридест тевабија, 
Мени паши твоју вјерну љубу, 
Да је љубим да другу не жудим.» 
Паша завршава пријетњом да ће, ако се не удовољи његовим 
захтјевима,  Морачу спржити, а Гаврила на највеће муке ударити, 
на што овај позива попа Драговића, јединог писменог човјека у 
племену, да му књигу протумачи, и овако  отписује паши: 
«О Турчине, Скопљак пашо млади! 
Ја сам чуо ђе с’ извео војску, 
На Језера шњоме починуо 
И дрвени чардак начинио; 
Али с  миром ту остати нећеш. 
Што ми пашо за овнове пишеш, 
За овнове и бијеле овце, 
Ја у тору ни шиљеже немам, 
Mорачани својијех не дају. 
Што ми, пашо, ти за вино пишеш, 
Боровина не рађа ми вино. 
Што ми, пашо, за ракију пишеш, 
Буковина не рађа ракију. 
Што ми, пашо, ти за брашно пишеш, 
Да ти шиљем брашна бијелога, 
У Морачи ни елдовна нема. 
Што ми, пашо, ти за масло пишеш, 
Ја се, пашо, на Божић не мрсим, 
А камоли теби да оправим. 
Што ми, пашо, за ђевојке пишеш, 
Ђевојке су наше самовољке, 
Не питају ни оца ни мајку, 
А камоли мене да слушају. 



Што ми, пашо, за невјесте пишеш, 
Момчад су се скоро оженила, 
Па не дају својијех невјеста, 
Сваки своју, а ја не дам моју; 
Недам теби ништа без камена. 
Што пријетиш да ћеш ударити, 
Не било ти за булину душу 
Вазда сам те кадар дочекати, 
А љепше те тамо испратити 
Из пушака врућијех крушака.»18

Осим што одсликава морачки слобдарски дух и високи 
патријархални морал, пјесма, коју је по свој прилици спјевао Лека 
Мастиловић, дочарава и врлетну горњоморачку природу гдје, 
умјесто винове лозе, заиста расте буковина и боровина, гдје се у 
ускочким Љевиштима по искрченом тлу могло засијати нешто 
кукуруза, јечма, елде и овса, умјесто пшенице бјелице, гдје многи 
ускоци привремено настањени нијесу имли својих стада, сем оних 
која би отели од Турака. Управо у тим антитезама састоји се 
умјетничка врлина ове пјесме.  
Гаврило Шибалија ce, носећи барјак на челу двјеста Херцеговаца, 
борио у Карађорђевој војсци нa Врачару приликом заузимања 
Београда. Иначе ce Вожд с њиме договарао о побуни херцеговачке 
раје, до чега није дошло због пропасти Првог српског устанка и 
смрти Карађорђеве. Док му je брат Јован млад погинуо од Туран-
бега, а бег од Јована, у двобоју у Сјеници, дотле je Гаврило 
дочекао дубоку старост и умро у Дробњаку, под Дурмитором, 
куда ce био из Мораче вратио. 
Из Горњег Поља, крај Никшића, добјегли су у Љевишта Матија 
Јушковић, Јоксим и Драго Пејовић, и Јово Туовић за кога пјесма 
вели да је седам изгубио брата док је дош’о Морачи на врата.  
Ha позив свог кума попа Љешевића из Пиве, Матија Јушковић je 
водио ускочку чету која je у Дуги планини пресрела и погубила 
никшићског харачлију Ибра Ајровића.19 И Матија ce, као 
барјактар, борио у Карађорђевој војсци и ишао са Гаврилом 

                                                           
18 Види Андрија Лубурић, наведено дјело, стр. 334-336. 
19 Вук Стеф. Караџиh, наведено дјело, књ. IV, Поп Љешевић и Матија Јуишковић. 



Шибалијом и Антонијем Котлицом, на договор код Вожда ради 
дизања устанка у Херцеговини и Санџаку, за што га je Вожд слао 
и у Букурешт нa састанак са Русима. 
Из Гацка су добiегли у Љевишта Драга Мастиловић с браћом, 
Јакша Абдаловић и Мијајло Попадић, а из крај Фоче, Трипко 
Вукадиновић, назван Чечовић по бегу Чечу кога je убио. Драга и 
Јакша су били побратими. Једнога je владика Петар I 
благословио за срећно добијени мегдан на коме је владику 
замијенио, а за другог, великог четовођу, пјесма каже: 
«Ниђе не би брда ни планине 
 Ђе не дође Јакша Гачанинe.» 
Joш много ускока уто вријеме и касније нашло je уточишта и 
живјело повремено у Љевиштима која су се у тенуцима турских 
похара Дробњака претварала у прави збјег. Ускоци су у 
Љевиштима живјели нa оно мало земље што су дошавши били 
запосјели, искрчили или касније стекли. Oруж ј е , новац и 
стоку су углавном од Турака  отимали. Никога нијесу над собом 
признавали, осим црногорског владику коме су сe у тешким 
тренуцима обраћали и пред кога су своје спорове и питања 
савјести износили. 

Јакша Гачанин и владика Петар I 
Ево једног таквог познатог случаја, како ми га је причала мајка 
Милена, по роду Драгић, која се одликовала великом 
побожношћу, која није умјела ни писати ни читати, али је знала 
напамет мноштво пјесама, прича и предања. Као да још чујем 
њене ријчи како је харамбаша Јакша Гачанин кад je, завољевши 
куму, ишао код владике Петра I тe га молио дa их опрости гријеха 
и дозволи им дa ce вјенчају. Владика пристане под условом дa 
Јакша приложи у манастир цетињски сто дуката, знајући добро дa 
je Јакши толике паре тешко смоћи. Не добивши благослов, Јакша, 
кад дођи у Љевишта, нареди куми дa иде од њега. Она крени, али 
чим изићи пред кућу, сједи нa крљу поред дрвљаника и плачи, а 
Јакша плачи у кући. Онда Јакша нађи и позајми дукате у Петра 
Вујачића за кога пјесма вели како ћера на товаре благо, и понеси 
их са побратимом Драгом нa Цетиње. Кад изиђи и стави дукате 
пред владику, овај изненађен, реци Јакши:  



«Окле теби стотину дуката, а брашњеник ти je од једне козе?! Ко 
ти их даде змије му ce нa огњишту легле». 

«Не, забога толико, свети владико!», закуми Драга, скинувши 
капу и поклонивши ce. «Легле ce, али не уједале», ублажи владика 
клетву и даде Јакши разрешење.  
А што сe клетве тиче, кажу дa су ce у Петровој кући змије заиста 
обретале нa плочи гдје сe ложи ватра и пече хљеб, или дa су их 
налазили у брашну, па чак и у дјетињој колијевци, али дa никад 
никог нијесу уједале. Касније су Вујачићи, пред сеобу у Струг, 
продали ту кућу свом братственику Раду Бећирову који je једно 
вријеме у њој живио, прије нo што je, поред ње, нa Требјешкој 
главици кулу саградио негдје око 1890. Зидина од тог дома 
постоји и данас, пуна заовине, изнад које се уздизао један стари 
џиновски орах који је дуго одолијевао вјетровима и олујама, прије 
но што је пропао и уступио мјесто једном другом изниклом поред 
њега. Поред ораха je у мом дјетињству постојала и једна ограмна 
трешња чије су стабло једва два човјека могла обухватити, али 
она се одавно осушила, сатрулила и нестала. Још од првих мојих 
повратака из свијета у завичај током 60-их, нијесам је више 
затицао. Иначе ту, нa Требјешкој главици, било je зборно мјесто 
ускока гдје су вијеће вијећали, за одлазак у бојеве ce окупљали 
или ce млађи камена с рамена бацали. Ту сам, као неки живи им 
споменк посадио, у јесен 1979, један хималајски кедар који сам, 
као обичну гранчицу, донио у вази из расадника са обале Ситнице 
из крај Подгорице, и који је од тада израстао у моћно прелијепо 
дрво. 

Други турски напад на Морачу 1820 
Разлог што су ускоци највише и најрадије долазили у Љевишта, 
објашњава ce близином Љeвишта планинама Лоли и Јаворју, али 
исто тако и чињеницом што у другим морачким селима ниje било 
слободне земље. Као што смо видјели, Требјешани су сe, послије 
разуре, двије-три године по Бјелопавлићима, Ровцима и Доњој 
Морачи потуцали, прије но су нa врх Горње Мораче у 
Љевишитима оно турско имање нашли и заузели. Изузев ријетких 
сукоба, ускоци су с осталим Морачанима у добрим односима 
живјели, временом ce орођавали, кумства стварали, 
једноплеменици постајали и све важније нападе нa Турке заједно 



предузимали. Њихове чете су кроз прве деценије XIX вијека во-
дили војвода Мина Радовић, сердар Мијат Дуловић, поп Андрија 
Драговић, Гаврило Шибалија, Мијат Котлица, харамбаша Јакша 
Гачанин, Петар Кршикапа, Марко и Јаков Потураковић, Драго 
Лопушина, капетан Петар Вујачић, обојица Требјешани, и низ 
других. Оне су залазиле су дубоко у Херцеговину, Босну и Стару 
Србију, уносећи буну и пркос међу рају, а страх и трепет међу 
Турке чија јадања и давије босанском везиру непознати морачки 
пјесник овако описује: 
«Ђегођ бјеше влаха ваљатнога  
У сву Босну и Херцеговину,  
Све побјежа у Морачу Горњу,  
Робе, пале, а сијеку Турке,  
Разбијају по друму трговце,  
Одјавише из планине овце,  
Одагнаше коње и волове,  
Похараше господске дворове,  
Раскопаше куле и чардаке,  
Поведоше буле кадуџике,  
узимљу их за вјерне љубовце; 
Аман везир, за царево здравље!» 20

И заиста босански везир Џелалудин, или како се код нас каже 
Џеладин-паша, предузима, септембра 1820, прави поход нa 
Морачу, пославши нa њу делибашу Ибра са, према неким 
историјским изворима, бар седам и по хиљaда људи, пјешака и 
коњаника.21 Дошавши преко Дробњака, ова војска сe, попут 
лавине, сручила с Јаворја у Морачу и, као и прошли пут, заузела и 
попалила Љевишта и већину села. Ипак су Морачани, нa челу са 
војводом Мином и сердаром Мијатом, успјели да одоле турској 
навали, очекујући помоћ од сусједних Ровчана и Брђана која je 
ускоро стигла. Велики одред Брћана од седам-осам стотина 
друга, предводили су пјешивачки сердар Мркоје Мијушковић и 
острошки игуман Ђорђије Павићевић. Убрзо ce ратна срећа 
преокренула у корист Срба: Турци cy са дно Поља Драговића, 
докле cy били сишли, стали да се повлаче лакшим путем уз 
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Редице ка Јаворју, али cy их Морачани претекли нa врх Алуге и 
ту им пресјекли одступницу у једном ждријелу, наваливши на пут 
букова стабла, те се то мјесто отада зове Засијек. Немајући куд, 
Турци су окренули уз дубоке клисуре Мораче гдје су тешко 
страдали, особито код ступе, ваљаонице Попадића ниже 
Љевишта. Бистра Морача je тог дана била мутна од људске крви, а 
кажу да је таква текла и кроз Подгорицу удаљену око 80 
километара. Турака je у том боју погинуло преко триста педесет 
људи, а Срба само двадесетак, међу којима два гласита Пјешивца, 
сердар Мркоје Мијушковић и барјактар Шуша Маговчевић, а од 
ускока Никола Крушевац. Никола je погинуо у почетку, а Мркоје 
сердар и Шуша барјактар при крају боја кад cy већ били примили 
Турке уз Љевишке стране. Како cy пали један до другога, тако cy 
и сахрањени при једној огромној стијени нa Артан долу, гдје им и 
данас кости почивају. Поред поменутих морачких и брдских 
јунака, пјесма у овом боју истиче Јакшу Гачанина, Петра 
Кршикапу, Ратка Зиндовића, Нова Шћепановића Купинаша из 
Роваца који је уграбио турски  алај барјак украшен маџаријама у 
злату те од сиромашног сељака постао врло имућан племеник. 
Иначе задобијен је велики плијен у оружју и коњима.  
Побједом од 27 септембра 1820, Морача je званично постала 
саставни дио црногорске државе. Послије бојева и турских 
погибија нa Морачи, опјеваних у више народних пјесама22, 
настала je и остала чувена ријеч: 
«Заклели ce Турци нa погачу  
Дa не војште више нa Mopaчy.» 
А сам Џелалудин-паша се, према француском историчару 
Сипријену Роберу, од срамоте замакао, свакако свиленим 
гајтаном, како се то већ радило на турском двору. 

Убиство и освета Јездимира-Бећира Требјешанина 
Ho, иако Турци доиста нијесу више ударали нa Морачу, рат међу 
њима и Морачанима ce настављао. Тако je поп Андрија Драговић 
погубио колашинског злицу Мурата Ђурђевића у двобоју нa 
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22 Поn Драговић и Марко Таушан, народна пјесма. 
 



Сињавини.23 А никшићки Турци, предвођени Фазли Љyцом 
Ибричићем,  убили су и посјекли, око 1820, код Драгилова Вира  у 
гори на дно Лукавице два ускока, Малишу Томовића Стрелицу и 
Бећира Кљајића  Требјешанина, који су били кренули у 
Бјелопавлиће да набаве ракије и вина за Лучиндан, требјешку 
славу. Као некад Вукову, Турци су сада Бећирову и Малишину 
главу однијели да их ставе нa бедем града Никшића из чије су 
околине обојица погубљених били некад ускочили у Морачу: 
Малиша, назван Стрелица, јер ce одликовао у стријељању, испод 
Голије, а Бећир, коме је право име било Јездимир, испод Требјесе, 
у доба разуре 1789. Кад je с родитељима, Станишом и Мaром, која 
je била родом од Мијушковића (сестра Мркоја сердара), Бећир 
дошао у Морачу, имао je већ петнаестак година, па je, дакле, био 
роћен око 1775. Како су Турци били посјекли,  Станишиног 
прађеда Јездимира, једног од требјешких првака, то Станиша, кад 
му ce роди син, даде овоме таман прађедово име. Али, да би 
одвратили вјечито кивне Турке од помисли да им ce пркоси и 
заварали их њиховим, турским именом, младог Јездимира његови 
назову Бећир, име које му, потом, остане. Само име Бећир долази 
од арапског Bäk i r ,што значи првјенац.24

Ипак, судбина претка задесила je потомка, и сад му ce глава с 
Малишином невољно враћала у завичај, док су им трупови остали 
нa мјесту погибије у Лукавици. Међутим, ускоци, знајући да их 
Турци чекају и спремају им напад, нијесу се одмах усудили да 
зађу дубоко у планину и да потраже двојицу погинулих, већ je то 
учинила, Бећирова сестра Capa, удата за Трипка Чечовића. Она je 
одмах, чим је глас о погибији неко од чобана донио у Морачу, 
понешена братском љубављу и забринута да јој брата и пријатеља 
му не разносе звјерке и птице по планини, уз помоћ двије-три 
жене љевишке, донијела Бећирове и Малишине трупове кроз 
кршеве Лукавице и Лоле до на домах Зебоца гдје су их 
прихватили ускоци  и снијели у Рзачу нa почетку Пољанске горе, 
да би их ту погребли. Capa je морачка Антигона. Питао сам, 
почевши писати овај рад, љета 1980 у Љевиштима, Трипкова и 
Сарина праунука Новицу Чечовића, старог тада преко деведесет 
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година, дa ли зна који je од она неколика гроба у Рзачи, Бећиров? 
Нa што ми je он овако одговорио: «Лако ти je знати. Дa лијепо 
један дан изиђемо горе и раскопамо, па онај гроб у коме не буде 
главе je Бећиров или Малишин.» 

Десетак година иза до-
гађаја у Лукавици, син 
Бећиров, Раде, приста-
сав за чете и оружја, 
покупио је са својим 
братственицима и дру-
гим Ускоцима, међу ко-
јима познати јунаци 
Јаков Потураковић и 
Шундо Бајагић, чету ко-
ја сачекала Фазла Љуцу 
у планини Ивици, ог-

ранку Сињавине куда се, у пратњи двадесетак коњаника, враћао 
са великим малом из Језера. Ускоци су из засједе скоро 
истовремено оборили плотун на Турке, али Фазла није убио 
Живко Бојић, како наводи локални пјесник Вуксан Марјановић у 
својој пјесми Сестра вила старијех ускока за Морачу и 
Љевишта пита, објављеној 1937, него је, како вели пјесма 
Освета Кљајића Бећира из много ранијег времена, млади Лазар 
Поповић Требјешанин. Он је први пуцао на Фазла Љуцу, 
погодивши под њим коња да би затим на Турчина који се нашао 
на земљи, плануле друге пушке, док је, у општем загону на њега, 
Раде уграбио да га посијече и донесе му главу у Љевишта гдје je 
окапала нa коцу нa Требјешкој главици.25 Фазлово друштво je 
цијело изгинуло. Кажу да, кад је глас о Фазловој погибији допро 
до старог и слијепог му оца Ибра у Никшић, овај заплакао 
слијепим очима, рекавши: «А вик’о сам му, залуду, дa не дира у 
ђавољу колијевку». Његош je, иза тога, поставио Рада за 
стотинаша и даровао му токе. 

 
Стеван Бећировић пред крај живота у Љевиштима, 1969. 

Ово су ми често причали моји стари, посебно отац ми Стеван и 
брат ми по другом пасу, епски пјесник Радован. А Стевана, 
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рођеног 1882, питао сам, кад сe већ сасвим ближио крају живота, 
је ли добро запамтио ђеда Рада? «Јесам, како дa нијесам!», 
одговорио ми je. «Био je више састаро, ево к'ово ја сада, прешо 

осамдесету, али јак и 
држећ. Ја сам тада имо 
седам-осам година, и 
већ чуво козе по Стра-
нама. Е кад je то себе 
било! Али, памтим ђеда 
Рада ко дa га сад очима 
гледам. Он не бијаше 
млого висок, али силан, 
крупан ко друга два чо-
ека. Имо je велико чело 

и густе, чипе брке. Памтим му и велики ожиљак, ко попруг, про 
десне шаке. То му je било од ране задобијене у Ивици. Кад су 
дочекали и плотуном с коња обалили Вазла Ибричића, онда су сe 
сви загнали дa га посијеку и, сјативши сe око њега, неко je од 
нашије у тој гунгули, неотично доватио Рада сабљом по руци. 
Али Раде je уграбио дa посијече Вазла, иако je, међу толико 
ајдука, jош био дијете, младић од  шеснес година». Освета у 
Ивици извршена је негдје око 1836. 

Трбјешка кула у Љевиштима након обнављања 2005.

Погибија Смаил-аге Ченгића на Мљетичку 
и турска одмазда над Дробњацима 1840 

Те 1838 године црногорска војска претрпјела је велики пораз у 
бици на Граховцу где је погинуло девет Петровића  мећу којима и 
рођени Његошев брат Јоко. До таквог исхода битке увелико је 
дошло учешћем у њој с турске стране великог јунака, гатачког 
муселима Смаил-аге Ченгића на чијој је сабљи  затим писало да је 
посјекла девет Петровића. Наравно да је Његош настојао да 
изврши освету над њим и да у исти мах смакне великог силника и 
тлачитеља херцеговачких Срба, што је учињено у септембру 1840 
кад је Смаил ага дошао да купи харач по Дробњаку који се 
налазио у саставу његовог феуда. Дробњаци су успели да, 
посредством дробњачких првака Ђока Маловића, Шуја Караџића 
и нарочито војводе Новице Церовића који је био у средишту 
подухвата, увуку Смаил-агу са његовом пратњом од 400 коњаника 



и пјешака, дубоко у своју територију до на Мљетичак, овећу 
зараван на  високој обали ријеке Буковице, гдје разапео шатор. Ту 
га је ноћу напало отприлике толико српских ратника међу којима  
половина Ускока и Морачана предвођених војводом Мином, и 
погубили га са више од 70 његових друга, пославши му главу 
владики на Цетиње који је том приликом изговорио оно чувено : 
«Дође ли ми Смаил-ага, дође!» Идућег мјесеца су Смаил-агини 
синови, Дед-ага и Мехмед-бег, да освете оца, ударили са великом 
војском од преко 3000 људи  на Дробњак,  попалили га и у боју на 
Бојовића бари иза Борове главе више Тушиње, посјекли 120 Срба. 
За то вријеме, као и у ранијим турским похарама, дробњачка нејач 
се била склонила у Љевишта, још једном претворена у један 
велики збјег.  
Тај догађај, опјеван у народној пјесми, је предмет највећег спјева 
хрватске књижевности, Смрт Смаил-аге Ченгића од Ивана 
Мажуранића, објављеног у Загребу 1846, који даје потресну слику 
судбине хришћанске раје у Босни и Херцеговини под турским 
игом. Наравно да се један дио Мажуранићевог спјева одвија на 
обалама Мораче, а за сам лик старог духовника узет је, као 
прототип, архимандрит манастира Мораче, Димитрије Радојевић.  
У наше вријеме значајно остварење на ту тему дао је наш брат и 
бард Радован Бећировић Требјешки о коме ће касније бити ријечи. 

Непријатељства међу самим Србима 
Негдје у то вријеме погинуо je Јакша Гачанин нa Малинску у 
Дробњаку, од стране неког Копривице кога je Јакша неком 
ранијом приликом у чети био разоружао, јер ce овај хвалио дa je 
бољи  јунак од Јакше. Копривица je изненадио Јакшу у једној 
колиби док je сједио увече поред ватре, одложивши џефердар 
покрај себе. 
Бивало je таквих немилих случајева мећу ускоцима или мећу 
њима и старосједиоцима које су затекли у Морачи. Тако су Ника и 
Никола Бојићи убили зими на Јаворју код оваца Станишу 
Кљајића, зато што им je овај био ранио и разоружао рођака у 
свађи око земље. Смртно рањен у стомак. Станиша je успио дa ce 
осови нa кољена и да, прије нo издахне, убије оба Бојића, тако дa 
су, сјутрадан, снијели троја носила с Јаворја у Морачу: Станишу 
низа Стране у Љевишта, а Нику и Николу низ Алугу у Бојиће. Тај 



случај ce помиње у једном писму архимандрита Авксентија из 
манастира Мораче, од 23 јануара 1822, у коме стоји: «Ја у Ровца а 
глас за мном, ће ce поклаше Боићи и Клаићи и погинуо Станиша 
Клаић и један Боић, и зову дa ce вратим ја из Роваца.» Па, 
болестан и разочаран, додаје: «Ја безумни мученик Авксентије у 
безумној служби, а безакону народу.» 26

Нешто касније, пред своју погибију код Драгилова Вира, Малиша 
Стрелица je убио у Љевиштима чувеног хајдука Милоша Лисова 
који јe био добјегао однекуд из Босне и толико се осилио дa je 
стао наносити нa част и образ Љевиштанима, рекавши дa би 
свакоме од њих жену облежао, а дa му ниједан не смједне ништа 
учинити. Они ce, тада, договоре дa га ce ослободе и изаберу 
Малишу дa то учини, знајући сигурно дa га он неће промашити. 

Драга Мастиловић je, дa 
освети брата Леку, убио 
Петра Срдановића из 
Косорића из Дробњака. 
Ову освету ми je мајка 
Милена, праунука Дpa-
гина, више пута овако 
казивала: «Сиђе брат 
Драгин, Лека, у манa-
стиp морачки па уљезе 
у цркву да сe прекрсти 
и помоли Богу, а при-

слони џевердан напоље уз дирек од црквеније врата. У томе 
наљези некакав Срдановић, па узми они џевердан и измакни ce у 
крш више манастира па озгор, кад Лека изићи из цркве, зажди из 
џевердана и уби га. Послије Драга неђе дочекај и погуби брацког 
крвника и узми натраг они Лекин џевердан. То ce чудни. Онда 
владика Раде, који je био заповиједио Црногорцима да ce 
својевољно не свете, пошљи перјанике по Драгу да сиђе у 
манастир. Он сиђи, а они га свежи у синџире и стави му нa ноге 
букагије, да га, идући дан, воде пред Господара нa суд нa Цетиње. 
Кад перјаници увече заспи, јадни ти Драга скочи, поткупи у руке 
оне синџире па, таман онако под оковима, крени из Доње у Горњу 

 
Милена Бећировић у старости у Љевиштиима, 1969. 
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Морачу. Иди сву ноћ уз Осретке, про Љуте, нa Пожњу па у Старче 
ђе изби у расвит зоре. Ту му ковач Петар Тувегџија разби и скини 
оно гвожђе тe, кад ce Драга поново докопај својије крила, за час 
излети у Љевишта. А Господар нити га више зови нити шиљи за 
њега перјаникe.» Кажу да je Драга и по снази и по висини био 
прави људски горостас кога су чак и године једва саломиле. 
Живио je тако дуго да ce мислило да му је, кад je умро 1877,  било 
сто тридесет година. 
Позната je у Љевиштима и погибија ускока Тодора Бајагића од 
стране Ода Мештера (Попадића). Били ce препоријечили Тодор и 
Јован, брат Одов, тe Тодор гађи и смртно рани Јована у стомак, а 
овај, онако рањен, Тодора у ногу коју му сломи. Јован умри, 
Тодор прездрави али ce чувај Ода све док га овај не дочека једног 
јутра у Залому испод Абдине букве, гдје Рзачки поток слази у 
Љевишта, и ту га уби. Крв за крв, али Бајагићима остани неподми-
рена она Тодорова сломљена нога, тe ce Тодоров брат Шундо, 
гласити ускок, спремај нa Ода. Тада Одо сазнај да Крушићи и 
Бојићи потајно раде о глави Шунду па му то нa некој жалби 
пренеси тe Шундо избјегни опасност и опрости Оду. Одо и Јован 
су били синови Мијајлови, а прозвали су ce Мештери по томе 
што се за Мијајла кад je, пред бјегство из Гацка, убио неког злог 
Турчина, рекло: «Наљегло Type нa мештера», то јест: наишло 
Type на  мајстора . 
Потомци морачких ускока у каснијим временима: Глигор 
Мучалица, Сава Драгић и његова погибија на Мојковцу 1916  
Проширењем црногорске државе српско-турским ратом 1876-
1878, осамостаљењем Србије у коју су се многе ускочке породице 
одселиле, учвршћењм државне власти у Црној Гори те 
успостављањем, послије Берлинског конгреса 1878, односа са 
Турском, хајдуковање ускока и Морачана почиње увелико дa 
опада, али ипак траје све до краја XIX вијека. Истовремено се 
Љевишта празне од ускока да би у њима остале само неколике 
ускочке породице: Бећировићи, Драгићи, Мештери, Мучалице, 
Чечовићи, Јакшићи. Бесумње најчувенији љевишки хајдук из 
познијег времена je Глигор Мучалица, унук Драга Пејовића, за 
кога кажу да је донио тринаест турских глава у Морачу. 
Мучалица ce презивао по надимку датом неком од ранијих 



Пејовића који није био човјек разговорљив, но  стално ћутао, 
мучао, па тако остао Мучо, а породица Мучалице. За разлику од 
тога Муча, Глигор je био речит колико и храбар, што свједочи и 
један његов разговор с књазом Николом у Никшићу. Књаз је 
угледао Глигора у војсци, сиромашки одјевена у некакво старо 
сукниште, па га, мало подсмјешљиво, питао: «Глигоре Мучалица, 
ђе ти je ордење?» Ha то Глигор извади иза паса некакву мараму 
пуну ордења и смјеста одговори: «Ево га, Господаре, но  немам нa 
што дa га ставим!» Књаз одмах нареди дa ce Глигору даде 
најљепше црногорско одијело.  
Иако су потомци љевишких ускока у новим приликама престали 
дa четују и хајдукују, они су наставили дa војују у свим ратовима 
које су Црна Гора и Србија водиле за ослобођење Балкана и 
стварање Југославије. Након Вучјег дола, одликовали су, нa 
Пржиштима, нa Скадру, нa Брегалници, на Дрини, нa Мојковцу, 
показавши ce вазда достојни својих отаца и праотаца. Ево 
неколико примјера: нa вијест дa je избио свјетски рат, Радован 
Мучалица, који је био веома гледан млад човек, налазећи сe нa 
раду у Америци, јави ce у добровољце и крене у Црну Гору, 
носећи добровољачки барјак, али им ,  кад стигну под Медову, 
брод наиђе нa подводне мине, постављене од стране аустријске 
морнарице, од којих се брод запали и потоне са свим путницима. 
Прије но су потонули, Радован је спријечио револверским 
хицем несавјесног капетана брода дa бјежи, а путнике и посаду 
остави caмe пропасти. 
Неђељка Драгића jе, док је косио у  стрменим Папапратњачама у 
гори више Љeвишта, ујела змија у пету, али он  је уједено мјесто 
косом отсјекао и одмах кренуо с војском нa рат, љета 1914. Кад 
je, потом, нa Дрини био тешко рањен у раме и вилицу, узео je 
гусле дa запјева, рекавши да то није ништа. А Сава Каров Драгић, 
унук Драгин, ишао je и пјевао у витешком заносу пољем 
скадарским, не марећи за турску ватру с Бардањола. Тако ce 
понио и нa Мојковцу гдје je, као официр, погинуо нa Божић 7 
јануара 1916, а с њим из Љевишта млади Јово Бећировић, међу 
деведесет бираних Црногораца који су тога дана принијели себе 
нa жртву за свој народ. 



Стеван, који сe налазио поред Саве у тренутку његове 
погибије, често je тај догаћај овако причао: «Нa Никољдан бој 
бисмо и Швабе сломисмо, али они нас сломише нa Божић. Колико 
бију њемачке гранате, све крше гору која по нама пада. А велика 
зима и снијег, уватили и смутили облаци, небо ce не отвара. Ми 
кроз онај содом, таман ко сјени, више ce од мука готово обезна-
нили. Ја ce, ко у сну, између некије букава ћерам с једним 
Швабом. Oн ми нешто под њински збори, од чега ја само 
разбирам ко да каже: «Не, не! ја Чек, ја Чек» , а држимо пушке 
уперене један a другога, док моја прва плану, а он ce свали и оста 
у они снијег. У томе нас неколицина, избисмо нa неке 
брежуљкасте пропланке ђе Швабе сприједа нa нас оборише 
ватру. Погоди зрно Саву у прси, ама ко да га гром уби, паде 
ничице, жив земљу не дочека. Ту одма Драгиша Лалев (Драгић) и, 
мало подаље, Алекса Бојић, командир наше чете. Ја викнух: 
«Алекса, погибе Сава!», а он ce залеће па му сабљом пресјече 
кајасе и узе му сабљу и капу. Они двојица овицира били су сe 
завјерили да онај који од њиг жив из боја изиће, изнесе грб и 
сабљу ономе који погине. А, богами, Сава je по сну знао да ће 
погинути. Прича нам нa дан пред смрт: «Снивам ноћас пуну врећу 
ора(ха), па ставиг руку да узмем од њиг, кад оно месо у орасима. 
Поста ми, неко ће од нас погинути.» И би тe судбине тe погибе. 
Ми, пошље, падосмо у ропство.»  Кад je погинуо, Сава je имао 
преко педесет година, био je средњег раста, црномањаст и имао je 
обичај да ce, кад нешто важно прича или тврди, куне у посте. 
Сабља му ce још чува у кући његових потомака у Залому у 
Љевиштима, а грб je уз посљедњи рат некуд изгубљен. 
Преостала војска с Мојковца je, по наредби министра војног, 
распуштена и дошла кућaма да би затим највећим дијелом 
доспјела у ропство у Мађарску и Аустрију. Погинули ратници 
остали су несахрањени. Шваба je била строго забранила свако 
кретање а, сем тога, био je нападао толики снијег да ce из дома 
ни.је могло изићи. Ипак су Стеван и два-три члана породице 
успјели да, наврх двадесет дана, отишли нa Мојковац, нашли Саву 
под снијегом и сахранили га под једном буквом нa Бојној Њиви, 
мјесту погибије. Ha букви су усјекли велики знак у виду крста 
захваљујући коме су, тридесет година касније, кад су по кости 



дошли, ту букву и гроб пронашли у великој гори и мрчави која сe 
за то вријеме била дигла по мојковачком разбојишту. 
Сјећам ce, као дјечак, кад су послије прошлог рата, Стеван и ујак 
Вука, Савин син, једног прољећа донијели кости ђеда Саве с 
Мојковца у Љевишта. Кашетић костију - све што je остало oд 
негдашњег човјека, али му ce име, већ деценијама, гласило и гласи 
у свој Морачи. Кости су недјељу дана стајале у цркви у Пољу 
Драговића, прије но су сахрањене са костима отаца у гробљу 
љевишком. Баба Мања, која је била родом од Пековића из Сврка, 
повијена под теретом година, бијаше још жива. 

Бард Требјешки 
Битку нa Мојковцу, као и низ 
догађаја и личности из морачке, 
црногорске и уопште наше српске 
историје, опјевао јe пјесник 
Радован Бећировић који је, као 
младић, у мојковачкој бици 
учествовао. Радован je рођен 1897 
у Љевиштима, од оца Hовице и 
мајке Сулумије, родом од Кекића 
из Бијеле. Новица је био 
Неђељков, а Неђељко Радев. Осим 
Неђељка, Раде je имао још два 
сина: Илију, оца Јовова, и Милију, 
оца Стеванова. Неђељко je умро 
млад пред сами бој нa Вучјем 
долу, а Новица остао иза њега 

јединац од године и по са мајком Круном, родом од Пековића. 
Иако je, убрзо по удаји остала удовица, Круна ce није преудавала, 
но савила живот око Новице и подигла га. «Била je велика 
побожница, сто година јe живјела, увијек је све посте постила и 
Богу ce молила», причао ми је Радован. Новица ce с ужом 
породицом рано одселио из Љевишта у Горњу Бијелу, више 
Шавника, гдје je Радован одрастао и провео највећи дио живота, 
сељачке радове обављајући и пјесме састављајући. «Пропјевао 
сам од мука у ропству у Маџарској, куд нас одведоше послије 
Мојковца, мада сам још к’о дијете имо у себи неко надахнуће », 

 
Радован Бећировић Требјешки на 

насловној страни свије збирке Стабљике 
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сјећао ce стари бард у нашим разговорима.  «Своје прве стихове 
сам нa плочи записиво, јер ce онда немаше карте ни лаписа, нo кад 
чувам нађи оштар камен и rлатку плочу, па онијем шиљком урезуј 
п'оној плочи који је Морача углачала. Или, касније, нешто ради, 
коси у Крнову па тури косу, да починем, и запиши оно што сам 
косећи смислио. Исто тако кад некуд отиди, ваздан гредом 
маштај. А бивало je, нарочито уз рат, да чујем глас ђе ми говори, 
или видим руку ђе пише по зиду, или ми ce усред подне утвори 
чоек, к’о калуђер, и каже ми убиће овога онога, и они га заиста 
убију.»  Овдје стари  пјесник мисли на многобројна убиства која 
су 1941-1942 у Црној Гори починили комунисти, звјерски се 
острвљујући, попут усташа, на своје жртве, ударајући их на разне 
муке и бацајући их у јаме безданице. Разобличивши и осудивши 
те страхоте у поемама Ђаво у Црној Гори и Јаме, пјесник је 
навукао на себе мржњу црногорских бољшевика који су похитали 
да га осуде на смрт, али је неким чудом ипак остао жив, како сам 
каже: 
«Бог ме сами спаси од крвника, 
Од комшија од солољебника.» 

Моја прва ходочашћа у Острог 
Кад je Радован већ био у зрелим 
годинама и чувен пјесник у народу, 
посебно својом Мојковачком битком, 
Крновским легендама, Погибијом 
краља Александра, ја сам тек нa 
свијет прогледавао. Сјећам га сe из 
тог времена кад би љети код нас у 
Риђи до у Лолу  гдје смо издизали, 
однекуд избио нa коњу доратасту. 
Имао je у замишљеном плавом пог-
леду дубину планинских небеса. У 
то вријеме почињу моја ходочашћа у 
Острог куда су ме  први пут од по 
године у колијевци, да мe крсте, 
родитељи понијели. Затим мe je мајка 
носила или мe нa коња стављала, док 

сам поодрастао и могао пјешачити. Наравно да су за дијете од де-
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сетак година, колико сам тада имао, тa пјешачења по цио љетњи 
дан кроз планине, била напорна, али сам нa то, већ одавно, сасвим 
заборавио. Уствари, тјелесног умора би, послије неколико дана, 
нестало, а све друго je заувијек остало онако како сам онда 
доживио: и ране зоре у које смо из Лоле кретали про долова и 
камењара испод Црвеног ждријела; и прво сунце низа Журимове у 
чијим сам литицама замишљао да живе виле; и мајчина молитва 
сунцу нa истоку кад нас огрије на врх Лукавице; и планинска вода 
Драгилов вир нa улазу у Куцку гору гдје предак би погубљен; и 
пут кроз гору из које узлијеће орао у љетња небеса; и други 
поклоници који, као и ми, иду са стр’ом (са страхом) про 
планине или ce отуда враћају; и бијели лукови моста нa 
Грачаници у Жупи под Мараковом, гором тајанственом; и врлетне 
стазе Међеђег које, ближећи ce циљу, освајамо у дубоком по-
подневу; и мајчина брига да ме путем причама и пјесмама раз-
говори; и мирис биља испод Острошких греда у чијем се 
подножју бијели манастир, а које запљускују луче смирујућег 
сунца изнад чевских планина; и Чудотворац у златној одежди под 
крстовима у ћивоту у цркви-пећини испуњеној мирисом тамјана, 
појањем и молитвама.  
Бескрај планина и небеса, дана и сјаја, прелазио je у један други 
бескрај. 

1981, 2007 
 

Све фотографије, осим прве и последње, су Комнена Бећировића. 
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