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Ооим овог приповједаља и народне 1•радиције СЈЈу

жио оам ое иоторијоким изворцма и ,;штературом. 

Тако на пр: Срп. ДаАм. Магазинима, шематизмима боко 

нот., као и многим радљама, које о Боки домаhи и 

отрани писци написаше, као: ЈосиФ ЋеАчиh, Др. даэа 

Томановиh, др. ААександро Горакуhа, Симо Матавуљ, 

Томо .Крстов ПоповиЬ., Јован Навиhеновиh, BJIR Вр

чевиh, СтеФан Митров Љубиша, Герасим Петрановиh, 

Дионисије МиковиЬ., Ристо .Ковачиh, Среhко ВуАовиЬ., 

БаАовиh, ИвановиЬ., Франо ВисковиЬ., Павде Радимири, 

Никодим Мидаш, Ђорђе Стратимировиh, С·rојан Нова
ковиh, Младен Црногорчевиh, каноник Rојовиh, Ми· 

кАошиh, Ми.tутиновиt, МиАаковиh, Нико 'ЋоновиЬ, кнеэ 

НикоАа, Владика Раде, Ник. Дучиh, Ил. Руварац, Џекоон, 

Боно БоЈЈ.ирис, и многи други, који, било узгредно, 

било као гАавНо, о Бони писаху 11: расправљаху. 
Ја сам све то испитао, прегЈЈ.едао, са народним 

предаљем успоређивао,. те, nослије дугог и тешког труда 

и рада свог ову антроnогеограФоку студију 'IЭрадио. 

Поде, Вожо Радовиt1, за Itам:ево, DOIE Миха.јА Авра:мовић.. за Требесив, Тодор 
rојвовић зn Мо:криље, Раде АндриЪ., за Ратиmевпву, Rpcro ПоробиЋ,-з.а:М:а.ј.~еz, 
О. :Милутин Раду.ловић., за Савииу, .ilaзap РадииЈ.оввћ. за ЖА.цјебе, ЈЈ.у:Вэ. Но~ 

rџовиt., за д.аству и Пресјев:у, Андрија Ожеrовић" и tio:в. :мој о:rац, Јово, 
за Кут е, :који ин је у перо написао обпчаЈе и ненолико етни'lв:их особина. војејау 

овој радљи изиеоох,- поп Мижар М:устур и по:в. Мархо М:иАановић за Куибор, 

Вуво Цвет:вовић, за Ћеиоввће и Вмшић.е, Вовшо СеФеровић, зЗ. Вкјелу, хњез 
Пав.11овnt.. за Itрушевице, Јово Севуловић, за Јошиду и Камеваре, :Митар Чуввас, 

за :Мори:њ, Н. Ћатовпli и Ћ. Вучкови11. за Рисаи, Ћуро 'Вуровић, за Rривоmије~ 
Ј. Балабан, за Пераст, Н. Дабвновпli, за Аобро'lУ, о. Мnдутпп PaдyJ1oвnli., 
и поп Щпиро Мус:сур за Котор п Му о, Топи Л.азари за Прч:аљ, л. оп Ј оси n 
Вујовпћ, за Сжоливо, :Мато Фажо, за ТиВЗ.т, :вадуђер Јеротеј Пеж:в:овић. за. 
даству, Rрт:о.а.е, Ка11а'!, Воrдашић п Мрче)tад, :М:пт:ц:t. ~в~, n. 4УЏ1'1'ИЦУ и 
Браиliе, поп Васо КоваvевиЋ, nоп Филип Ми:вијељ, поп Јово ЖсАаљиli, учитељ 
Нико Ћуи:вЬ., учи'fељица Марица М.иsвје.љ, и Ћуро Ву:вотnћ, за Грбаљ, поп 

Васо Rова'!еnић_ за Маиие, AB'I:YB Нал.ос, ·за Вудву, о. Авросије Ра.iјевовић, · 
за Пашжровиће, поп fuиja Uоповиt.., за Поборе, Це'.tар Нова.:ковпћ, y'lRжe;r,· 
Сава Поnови& и :прОто М:ар:ко ПоповИћ, за Спич, а за нацрте Ћуро Ћуровић., 
из ЖАијеба. и_ ЈовО Aв-pauonвli., сврm. ВОrос.11ов, из Сасо~пћа. Овпщ\ n свим& 
друrи:ма срдачна хвала. 

ОПЋИ ДИО. 

I Преr.аед 

"Боком ·зову онај чаробни за.Ъев, у који се спу
штају и тону кршевите и врАетне горе јужне Херце

говине и Црне Горе.« 

Сјеверо-заnадни дио ·данашље Боке саотављају 

опhине · херцсгновска, рисанска и перашка, а југо

источни дио опhине: которска, муљанска, добротска, 

прчањска, стоАивсRа1 ЈЈ.астовсна, тиватсна, крто...ьска, 

Ауштичка, и грбаљсна. Јужно од грбаљске опhине 

долаiнi ,опhина. будванска, а иза ЈЬ6. најјуа~нији дио 
Боке э!'увицају Паштровиhи. И тако Бок!;, воју са

отављају петнаест опhцна, протеже се од Суторин!3 ,11.0 

Цмиљеве Улице и дубраве Дубовице, сјеверо-истрчно 

од Спича. Спада под политичко и судбено окрЈ~жје 

:котор сио. 

У простору шма 67395 хектара, од чега пореэу 

по.џожно 65546, и то: ораница 6510, . .tивада .. 303, вр

тр_ва 3 6(1 1·, винограда ·1 072, пащљака 3.0'711, и шума 
23~Mf.-:- Њ1 овом простору живи &7096 .. становника, 
од:но)'!х ј~ ,мушких 19008, женских.f8.0~8, православних 
2413.0, рl{)!\.окатолика 12777, а других вј~р<;>,исповједи 189. 

У в9:ки имају два града, Rотор ,и Будва, а вароши 
три: Херцегнови, Рисан и П ераст, а. сеАа око 116 по-
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дијељених на више об.tасти, према којима је распоре

ђена ције.tа грађа ове расправе. 

У Боки има 8 правос.tавних манастира, а исто 

толико и римокато.tичких, правослаi)!НИХ парохија и 

капе.<анија 50, а римоиато.tичких 29, правомавних цр
кава 210, а римоиато.<ичких око 110. 

Границе Боке с Херцеговином иду од Суторине, 
покрај Бајкових Rрушевица (Херцеговина), иза Сни

јежнице, гором Доброштицом и Бје.tотињом, пак хер
цеговачиим горама Ј!обаром, Гучиџом и Спасовим Rр

стом. Граница између Боке .И Црне Горе иде овим 

врховима и пАанинама: ВуковИца (Дреново Брдо) 945 м. 
Ј!овhенска Roca (Гомиilица 965 м., Пестин Град 1072 м., 
Праhищта 9!6 м.), а за њиџа у Црној Гори: Шти
ровниR, Ј!овhен (1759 м.), ЈезерокиВрх (1500 м.), СоАар 
,1038) и Rо.<овар (1607). Одат.-1е иде граЈ!ИЦа ц.<анином 
паштровсиом, све до Спи'!а. Од југо,эапада граница 
иде морем. 

·. Граница између Црне Горе и Боце реrуАисана је 
за Петра П. Петровиhа Његоша. (Тад је, no Жељи 
Вечног двора, у мјешовитој комисији ва границу, 
а то је би.<о од 1838-184!, био и руски савјетник 
А. В. Чевкин). Фактични посјеА републике млетачке 
узео се ка;о мјеродаван у· биЉежеiьу границе. Граница 
према Херцеговини више се пута регу.tиса..iа, а задњом 
и 1905. године~ а то све због поГраниЧних спорова, који 
су због .паше и ·сјече дрва чешhе бrrваАИ. · 

r .II.&J!иe ·црте вем:љишта. 
у пластици Боке највише nадају у очи ови мор

ФОАОШКИ еАемен·rи: Боl<оиотороки за..ив, уздужни ПЈiа~ 

нински вијенци ~ одојеци у за.tе~у. 3аАив се дијеЛ~ 
У четири међусобно в.езана басена, од којих је !Јрви 
Топао~ьски и...tи Невски, · затим ТиватСки,- РИсанСки и 
Нотороки. Прва два везана оу за једну веома дугу 
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низинску Аинију, која. се може nратити од Дубровника 

до Будве, и за коју су везане низинсие об.-~аота Rонами, 

Суторина, Жупа и Грбаљ, ватим поред горња два и 

валив Будвански. Топаљски и Тиватсии басен везани 

су међу собом до један километар широким, а два до 

три ки.<ометра дугачким канмом Rумбурским. 

Басен Тиватсии у.dави у друга два источна басена, 

Рисански и Rоторски, каналом Веригама, који је 2 до 
3 ки.<ометра дугачаи и '/, до 1 ки.-1ометра широк. 

Оба ова nосљедља чине једну це...ину, коју саставља 

веома кратка, до 1 'f, ки.<ометар широка· мореузина 

Пераштансиа, пружају се у г.<авном у правцу 03-ЈИ. 

Чини се да се у њима уиршта више низинсних Аинија, 

које су им и да.-1е ГАавни правац пружања. Једна од 

тих је уздужна, за њу је везан п.<анинсии одсјек, који 

се пружа од Rаменог до Мориња. Друга је попречиа 

и за њу је везано Граховсно По.ье и попречна ни

зинска· .<инија Рисан-Грахово. Вјероватно да је за 
ову .tинију везано. риоанско проширење овог басена, 

које има правац С-Ј. 

Дан.11е, Бококоторсии змив има об.<ин једног П.llа

нинсиог језера, које је с морем везано . само ДО !'/, 
Itи.<ометар широном мореузином RобиАском и које је 

· разбијене на четири басена. Тај затворени карактер 

утиче много на к.tимске при.tике ове обilасти, које су 

чувене својом б.11агошhу и .ьековитошhу. Б.<агост к.<пме 

јаче се ocjeha у Топаљском и Тиватском за.шву него 
у Рисанском и Rоторском. На такав КАимсни карактер 

утица.<и су нарочито ови геограФски моменти : одсјеци 
и п.<анински бедеми у залеђу, од којих су иајважн~и 

споменути одсјек између Ж.<~еба и Мориња, затим 

сјеверни и источни одсјеци Рисанског и Rоторског 

залива, чија стрменитост износи често по 800 до 1000 
метара висине на дужини од једног километра. Прва 

два басена и.tи за..ива закАоњени су од оштријих 
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ваздушних пАанинсних струја поред ових одсјена и 

равним пданинским повијарцима, нојн су у равним прав

цииа и равноврсно раэу!)ени. Од ових су најважнијн 

они на којима је врх Девесите (780 м.) н С!\. Јеремија 

(718 м), затим повијарац Врмца (највиша '!'ачка 760 м), 

који достиже у правцу СВ-ЈИ дужину од 10 ки.i.оме
тара и који оа истона и сјевера эаклања Тиватсни 

заЈlив. 

ДЗ.нде, из свега се· овога види Да су а·а кдимске 
и ФитоГеограФсRе при..:шке у БoKil највише утица.Iи ови 

геограФски моментИ: приморски карактер области за
творени карантер залива, равни повијарци и одсјеци 

у эаАе!)у, ступњевито спуштање херцеговачких и цр

ногорских површи према мору. Ови су моменти· утицали 

на правиАВО и:змењивање хладних ПАанинсних с топлим 

приморским вавдушним струјама. 

It.11Има и би.љии овцјет; Вока је присојна, брдовита, 
на мору, а с високих херцеговачних и цр!Iогороких 

брда сти·ји чист ваздух и мијеща се с ыорским. -
Има много живих вода, сннјегу .није трага, јесени и 

зими честе су кише. 

Најздравија је крајина херцегновска; а нездрав11ја 

оуљјеста у Воки: Ву два 11 СолиАа,. јер су та мјеста 

грозничава; sa'IJИM Сто.ливо, јер ·Га зими сунце мало 

грије; ·и Котор, вбог тјесноhе. Воде нема ROдiiRO је 

потребно; а.А"и оне, што· их има,- оне су .11аке, танке, 

питке и здраве; Водом оску дијевају : .l!уштица, КртоАи, 
Тиват, Ааства, депетане и доњи Грбаљ, а сва друга 

мјеста . имају данас довољно воде, само, што је вода 

у Котору, и ако је доста има, слана. Г дје нема живих 

извора, ту пију воду мртв11цу из чатрња, или воду 

морску иэ цистерна. 

Горе и брјегове оГОЈIИО је козји эуб, што је уз

роком љетној суши 11 ЭI!Мској попЈlавици. 
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Небо је над Воком увијек пАа.во, увијек ја.сно и 

чисто; Ra.o и Ауша љених синова; и по природи она 

је најљепша од свих српских крајева, и због тога је 

биЈlо љетииковац најчеетитијег владара оног времена, 

српског цара, Силнога Душана. 

Г Аавна морека струја у Бону доАази са југо

истока, а иде према сјевера-западу. Бјетрови су: југ 

и аападњак; катнад и сјевер, од кога особито Ри сан 

страда.· Он доАази изнимно, и то, над· у зале!)у настане 

максимум. С њим доАази туча (град). Поморцима бо

Rешким најтежи· је лев~нат, бива југо-исТочњак. 
Најважнији је југ, јер дуго траје 11 доноси кишу. 

Бу дуhи да доАази с мора,. носи обиАате х..<ааове, који 

заус·rављени и расхЈlађени од бокешн11х пАанина, дају 

обилат дажд. Он може да буде јак и оштар на неза

к.юњеним мјестима. нарочито пред Оштрим Ртом, Ву двом, 

Паштровиhима и Спичом .. 3бог буре кдима је оштрија 
у Котору, Рисну, Перасту, Морињу и Ораховцу. То се 
види и по димунима и наранчама. На пр. у свим при

морским сеАима опhине херцегновске н11је nонијеАа и 

не понесе студен Аимуне и нара!Iче, јер туда није буре, 

док у свим се.11им8. оnhине рисанске много пута Све 

промрзне и ету ден понесе. 

Да је поднебље блаже у приморским сеАима, види 

се пt> томе, што се врАо ријетко снијег до истих спушта, 

AOR по- ээ.горским вамете и за човјека висине, _.., што 
3агорци кад cal)y у приморје, неАе, да им је и nред 
куhом као код ватре, што рад' студени з11м11 доАијеhу 

у приморје и разне тице, као го4уби грињаши, што 

се у эагорским смима не може IIII одржати Аимун, 

наранча, nадма, датуАа и т. д., а у приморју све то на

предује и цвјета; што у 3агорју не може да успијева 

ни Аоза ни 1\lаСАина, као у nриморју; што воlше и др

веhе у Приморју раније цвјетају и пуnчају, него АИ у 

3агорју, чак кад горе ни ·rрага нема; што у Приморју 
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о Никољ-дану може да буде, а и прије, јагљетине, а 

у 3агорју ви помена. У опhе разАику у поднебљу из
меl)у приморских бо:иешких сеАа и эагорс:иих ocjeha 
све, од човјека до најмаље ·rравке. 

У 3агорским сеАима кАима је оштра. Тому је ГАавни 

узрок, што су ce.ila неsамоњена, на великим ·висовима 
и пАанинама, гАје дува бура, коју зову и "рисаика", 

јер доАаэи .од Рисна и ту најјаче дува. Бура је овдје 

жесток вјетар, обара стабАа, раскрива :иуhе, носи дрвље 

и камеље, пријечи промет по мору и копну. БјесниАо 

буре ваљда је осјетио и Хорација, да наше море назове 

turbldus Hadria. Тај је вјетар, са сјеверљаком, најсту
денији вјетар, јер дува преко црногорских сљеговитих 

пАанина, те повеhава студен. 

Бјетрови са запада саравмерно су ријетки; а кад, 

при невјера, особито љети, нагАо эадуву, брзо и пре

ставу. Мајстро .љети раэбАажује љетну ТОПАИну, ОСО
бито у приморским сеАима. 

Пред эаАивом у широком мору спуштају се у море 

"ош.мрци«, који веАику воду у ваздух носе, тако и на 

копну појављују се .цикАони«, који више пута ва 

стотине стабаАа из коријена ишчупај у, те вмике mтете 

овим крајевима наносе. Rривошије па:и много страдају 

од громова, јер су вми:ии висови, а и кише ту, по 

извјеmтајима, највише пане у Аустро-Угарској монар

хији. Ту се и свијег, а тако и на УбАима и Брајиhима 

одржи .по више дана, напада га и до Ј м. висине; 

почиље по св. НикоАи, а траје до 1. марта. 

Шуме нема ·много, има је нешто у Rривоши

јама, нешто у Сасовиhима, Горљем Грбљу и Паштро
виhима ; најчешhа су шумска дрва буква, · храст и 

ја сен, а маље ситногорице: мрсАин, драча, јавор. Рад 

бАагог поднебља, момо би успијевати виноградарство, 
вртЈЈарСТВО И воfiарство, ОСОбИТО јабуке, ШНПЦИ, .СМОКВе, 
дуље, а и како да не, кад је бокеmко поднебље равно 
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оном у Напуљу, јер, то нам најбоље доказује успије

ваље паЈЈ.ма, дату...1а, нешпуАа, четруна, ЈЈ.емуна, наранача 

и сваког другог воhа. 

Вино је бокешко румено и реже, аА није дуго

трајно. - Стоки је ·добра паша, зато је сир масав и 

смочан, а месо особито кусно. 

. Има много и АОворике, а и мамщrе дају энаменито 
уље. о'но је густо а танко. 

Бока је на ГЈЈасу због својих љековитих биљака, 

које се највише наАазе на Rрљој ЈеАн (у Rривошијама) 

и у сеАима Побори, МаИни и Браиhи, камо· ботаничари 
често эмаэе, т.е дотичне љековите траве купе и испи

тују. 

Оотаци од отарив:в.. Главни Ваљ.аа nредисторисхи спо:меницц 

у Боки су предиоторисаа rробљ4, познате urо.м:иле~ (тумули). Та
нва је ь гоми;nа» у Жањицама, даље гомиnе у Клинцима, r_омШiе на 

нртољско-луштичкој граници, у Вељем ПочивWiу; украј ње вВеља 

Гомила« у ГоmиЬкој rра:ници, а эа бријеrом, у граници лушти.чкој, 

је »Деоанова Гомила.« Знаменита је у Гоmиhима »Гомила ход 

храmве« (храсве}. или »Ива Марова Гомила.« Она се диже у 
попожају који је дал:ско од rошиЬRе цркве св. Луве к заnаду, 

sa t.0-15 минута. а за 30 минута од морског при;станишта 
Бјелила. Гомила састоји од стрмих страна, а има у врх sanoдa~ 

(платФорr.tу), који кад би још и:мао ва ивицама ноломат, ни у 

чем се не би разnиновао од обичног житног гувва. ~nатФорма 
је nопдочена веhим и ма.њим плочама од хојих неке бијаху 

Дуге као осредље поклопвице, до 1.50 м., mироке до 70 см., а 
дебеле 20 ом, Плоче бијаху међу собом унлачене. Нешто чобани, 
а нешто дуго ври)Оме, учинише, те се вапно измеi)у плоча 
потпуно орубало; а кроз дуги_ низ вјекQва плоче оу поло:мљене, 

ветањсве· и иsпэаве. Првјечвик платФорме износи до 10 см., 

а оа свију страва гомиле стрмен се спушта за 12 11:1., и више, 
по ч~:му пријечвик rомилипа поданка износи око 34 м., а пе

риФерија цијел:е гомиЛе на nодавку обухвата једно 100 :м, 
Сличних гоми.па имаде и у Грбљу, и у оnhини х.ерцегно ... 

всној, од којих оам ја rдедао ону у Круmевицама. Ту оу гроб· 
юще, колико са страва, тоџш;:о и оЭдол, ·као и оsгор, ове orpa ... 
}:.ене у сувом.еђи од четвртастих плоча. Hapon вели, да су у 
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' овим гомилама копа.пи се в:езнабошци још прије Христа, - ал 

ttaкo се звали не знају. 

Из ових предисторисхих гомила да се закључити, да је и 

у ВОЈ:ш, као и у Херцеговини, о чему је изuио др. _Дедијер у 

студији n Херцеговина•, стаиовало једно те исто насељење. 
Сад nрелазимо на важније антропогеоrраФске историчне 

-моменте, до осниваља првих. српских државица ·на 13ал.канском
Полуо~трву. 

Rра.та.1; историс:в:и преr.n.ед д.о осниваља српоRИХ- дрsа.за 

ва. Ва.11:в:а.пс:&о:м:. По.п.уостр:ву.- И.itupcкa периода.- Орбини вели, 

да су Боку тројански бјегунци, помије Дугог .:~утања насел:или 1 ), 
а друГи, да је Сицилија њена мати, јер да је ДионисИје, сиракјrшtш 
ти ран, послао васообиве опамо2\, неви је и старијом. сматрају. t->ao 
Ивановиh, који веп:и, да јој је поријекло кодхско3). Будву пак воле, 

да оу освовали·-Фсничани•), а Стеван Ви:эантинац1 дэ је добила и ме 
по Bov": ro! nрвој домовини 1f;>03ИНИХ првих насељеиин.а. Аnен
дини5) пан. миmљења је, да је ·Будва био једини град Ардијеја 

на :мору. Грци су_ тврдилиt да припада земља:м:а. ноје називљу 

nlllyris barbara«6) а и Лпв"ије је ставља у варварску Илирију,'f). 
Ри сан пан За Вардида и Плоурата (360-227 пр. Хр.). био 

је Itpajњa сјеверва граница краЉевства илирскоr8). Пераст, ве:пt 

Ливије и Јулије Цезар, да га је населяо jom прије Христа један 
огранак Идира Пирусти, и по њим:а, да се наввао Пераст {11 Pe
rustae, ge~s lllyr. finitimam partem IПyr·. vantant« или J>~d Cao
Sarem 1eg3.tos mittunt obsidesque dant. ц 9) 

1) Орбвни :o-il regno degli Sla.vi« Pesaro Concordia 1601., стр. 808. -
:м:оЖЈ,а на те:м:е.љу стиха 241. 1 ВирrиАвјеве Еs.ејвде: 

,..Antenor potuit medius elapsus Aohivis. 
Пlyrioos penetrare sinus a.tque intima tutus 
regna LiЬu"rnorwn et fontem superare -тimaVi,"' 

:t) Corner Fl. ,..Chatarus Da1matiae civitaз in ecclesiastico atque civili 
statu historicis doCumentis Пlustrata« Pata:vii. ·тур. Sem. 1759. co:rp. 1.; - Joha
imis Bonnae de Bolliris :.Descriptlo sinш et ш·Ьis Ascri'Vicum"' ad Aeliнro. · 
-Zagurium, concivem suum (Carm.en). -

3) Ивав:ов:аћ ".Della. dedizione della Bocche di Cattaro а 8. m, l'щр, F, 
1 е dell' antica origine di detta. citta. 

4) Zipfel, стр. 21. 
5) 1. с. 

6} ForЬiger 1, Bewan G. z. Geogra1ia antlca - Firenze BarЪiera 1872 • 
C'lp. 69\; 

") Во:БR и Бохе.љп 0.4 С. М~1:а-вуља, c-rp. 12. 
8) Memorie Storiche sulle-вocche di Ca.ttaro di G. Gelcicb, Zara., 1880 ств. :~. 
') Storia di Perasto ол Фраља :s.oи'ta. Висвовиъа. 
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Пломе илирско Евхелеји (јеrуљари) становашс, гдје су данас 
опћ.ине хсрцегновсха и рисаиов:а, а Ардијеји, гдје су давао оп
hине грбаљска, будвавска, пашТровс:ка., и на. полуотоцима Лу
штици и Врм:цу. Ливије и ПЈiивије веле, да бијаху »I~aboates« 
илирски оrранци, гдје је данас Црна Гора и И.ривошије. Пируотп 

живљаху У околини Пераота. Бока је и за вријеме Илира била 
земља гласовитих мрвара. Поморс:ко-тргова.чка вјештина старнх 

Илира очитовад:а се у њиховим Гусарс:ким нападаји:~-ш и пљач
nањима. Они су пљачкарили и гусарили по дал:матиноtшм и 
еnЈiрсцим обалама. и на тај је начин до-вевев:о много nредмета 
из оних зем~а. 

\_ _ Од остатака из илиро:ког доба по Во:ки вјероватно јесу 
гра1ине. Ове су обично ва усамљеним и стрмим висовшча и 
брјеговиЈttа охо давашњих сепа. Давао су у таквом стању', да 
ту YfШhe мало j'l гдје и траrа таковим граt,евинама, веh само 
им:е казује вам:, да су ту било. Такове су: у Полинову (Грбаљ) 
постаџ је :nКрстин град". Предање воли, да су га Турци пору: 
шили. У близини :манnотира ластовСiщr је био »Милиn~град«, а 
при м:о;ру, међу ртови:м:а Јазо:м и Тротеним, по дНЈ' Мрчева поља. 
а пр ама Спасу, је жал о Јаз, гдје је, :ка:ко предаље вели, био 
Шебе ~ад. - У правцу nait измоl;у Превлав~ и бријега Ду
:.tидрана,\ спрам Жељкова, уздизао со негда ва острву rр~щ 

Бобов.ац {Вобовиmте, Бобовач). То је био мален град {ГрадацЈ, 
за RО]И со мисли, да је да."'lеко древвији, него ли и нсгдашњи 

градоВя у Воки Рисав (Rhizon) и Столи (Stolium). У народу се 
nрича даје Бобовац поронуо од -земљотреоа1 ). За вријеме илирсне 

враљице Теуте Рисан је био главно мјесто у овој области.~) 

Теута у рату с Римљанима изгуби ове ве!!tЉе које је њен 
:чуж био освојио, и !!:!.Иром 228 {пр. Хр.) одрече се престо;rа у 

rюрист овога сина Пивсза, rюме оста само Бона. Од тад за 60 
година владаху домаЪн краљеви, више или мање зависни од 

. Рима., да: Римљани осигурају своје доб_иткс, оГрадиniе· пут од 
Аквилеје доДрача, кnји додириваше главне"далматинске градове, 

па иђаше nрено Суторинс, кроз Херцегнови, на Рисав, за Гра

хово и даље. -У Рисну је била ресидевција илирских краљс_ва, 

а Полибијо вели, да је Рисан био-- само Теутина престоница. 
· Рисан је био једини град у Боки, о ком се говорп још 

ttaд је Илирија цвјетала.3) Полибије вели, да је »Rhizinium ad ar .. 
1} :Михо.ъсви збор у Бови Которсвој од Млалеиа Црноrорчевића. 

;:) Spamers Weltgeschichte, IL Ba.nd, Leipzig. 
3) Memorie Storiche sulle Воссhе di Cattaro - Gelcich, сжр. 7. 
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duum collem ad sinum Oatharensem inвidens« био »civitas per an
tiqua Illyrici primigenii« 1 град у истину не велик, али јак утвр

дама "oppidum haud magnum quidem, sed optimis munitionibus 
validum.« .А Ливије вели и наsивљс га »opportuna urbs.« 1) Сами 

Римљани назваше зидине Ри сна »moenia Aecia. «2) У Риону је 

Теута задње дане овог живота провела (227-220 пр. Хр.)."3) 

У Рисву је било сједиmте ипиррког божанства Медаура, 

ноје се врло моћвим: сматрало. То је божаi!ство .аије:Во.м · руно~r 
гр:мило по ваздуху, а десном из ваздуха смрт mиљаnо. Држи 

се да му је био храм у старом Рисву, који је потонуо. Један 

пегат1 ком се имена не знаде, а ваљда родом Римљанив, коГ је 
Марко Авролије (161-180 пр. Хр.) послао аа коноупэ. у Нуми
диј)~, и ту затребав помоЬи од домаhеr божанства, подига~ м.у 

је споменик'). 

Из истога с·е натписа види да је код И»ира у Рисн~ по

стојало божанство МедЗ.урус. Ив Ћелчиhевих »Memorie Storiche« 
види се да ј._,. у IV вијеi<У nрије Хрис-rа било у Воки iпоред 

илирсних и грчких сталних насеобива и то на више ,·:мјеста. 

О тамо :најбоље свједоче грчки натписи ва гробовима, ~оји су 
у томе и другим. разним дјелима штампави. 

б) Римсхо - виааитијсхо ;ц.оба. - Рисан је, посЦИ:је него 

је илирски нраљ Гентије, н:оји се против Рима эдруЖио био с 

Персејем македонским, rод. 168 пр. Х р. од Римљава iпобијеђсн 
биv, nостао nреФен:туром, као .и УЈЩињ и Скадар; а nошто је 

вовачно 138 пр. Хр. илирско :sраљевство пало, тад се у Боки 

подижу: 

а). »Oppida civium Romanorum«. То оу римс~е васеобине 
Rојима · је задатак био, да парализују свю·у домаЪег народа у 

Воки, пао и да штите· интересе риъsске, било уэдржавањем: за

добивеве власти, било пјюширивањем.. Такав је био »Superbum 
Ascrivium« 5), који много касније доби име Котор (C~ttaro), по 

једној тврђави, коју у непосредној близини огради Јустинцјав.'). 

Други тврде, t'ao Момсен, да се Котору незна управ прво име 

1) JЬidem. 
1) Jbldem. 
З) JЬidem. 

,~,) :Мemorie Storiche su1le Bocche di Gattsro. Gelcich- Zara.-1880 сжр,' lЗ. 
~>) Плу'!арх 1 с. 32 144, ll<tOAOИ. 12. 16. - • Aa~epoV~ov. 
~) Memorie Storiche sn1le Boc.che di Gattaro, Gelcich, стр. 9. 
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»sed non constat de nomine antiquo«.l) Бехингt), читајуhн »Numeri 
sub ma.gistris militum « и (23) » Catharienвes ntra Пlyricum cum. viro 
spectablli comite Пlyrici«, тврдИ да је ова установа била име
нована »аЬ hodierna Dalmatina civitate Cattaro«, То нам свједочи 
да је Котор био и прије ЈЈ-·стинијава. Имамо вијести за »Acru
vium oppidum civjum Romanorum» 8), а nисци су мишљења, д~ 

је .iанашњи. Rотор на његовим руmеви:в:ама ограЪев. По рије

чима nоРФирогенита'ј »Ха~~о #ad-&(!OV'l:a LIIJea'l:E(!a ";Q кt:ОО«, про
излази,, :као да су била д~а Rотора~ један в:иже на Стировнин:у 

{rреда више даваmњсг Котора), а други ва висини~ на више оrога. 

Полазеhи ·од тога, даје тврђа,:Ја од Јустипијава подигнута, 

наавата Котор (x«'Z'1:'~o,), и увјереии, да сУ дивљи-народи били оо 
повукли у Диоклеју (Дукљу, Црну Гору}, произлази, да је град ва 

ниже онај, у ком се нађоше. латински споменици, Ascrivium, док 
онај на више, који је био на врху брда, имао је бити Котор, 

тврђава коју је подигао Ј уотинијан. Имена су се иэмјЕ:вичво 

употребља_вала, а мало по мало, nослије Јустинијана, Котор је 

· преотео име. 
По Сцилаксу5) била је и Будва »oppidum civium Homanorum«. 

А такав је биоvи Риоав. 
~ Рисву {Rhizin'ium) и Котору {Ascrivium) била је главна 

уnрава ordo Decurionum, служба у једно вријеме врло чаона, 

али послије, услед владина притиска, nрезирна и опасна, од 

које се и сами дскуриони ослободити пастојаху. У сена ту Му

нициnија предсједали с~· Duumviri jure dicundo - ]jVIR. Њи:ма 
је била повјерева админиСтрација градова .и судбена. страна. 

Њихова је власт била слична оној старих консј·ла у Риму; 

Сенат nx је бирао, и служба им је била само годину. Била је 
и служба »Judex ех V (quinque) decuriis«. Били су Ризунити 
слободни од пореза. 

О културНом стању, поред осталих, сведоче -нам моэајичнс 

калдр:-.tе 7 одломци пеnелница, rtомад кипа »Дијане Ловкиње((, 

ране, римски новци, развале тврђава, градива, остатци споме

вина, гробни обелисци, од н:ојих се један чува у Котору, OLiO 

30 сарRоФага, као и :многог другог и земљаног лосуl,а, што је 

:много од стра.в:аца, због немара и домаhег nотцјоњивања, од-

1) :МOmsen ad Acrnvium. 
~) Notitia Dignitatum I!~·A· Bonnae Marci. 1839-1853 П.35, 10,279,872. 
З) Страбо 1 с. 

'! Ј!Аивије 8, 21. 144 (1.). 
"Ј Memorie Storiche sulle Bocche ·di Cattaro G. GelcicЬ.. Za.ra, 1880, стр. 31 .. 



24 ПОП САВА НАКИЋЕНОВИЋ. 

нессно. Домаhи елеменат у Бови доби неки особити латинитет 

од кога се Котор није могао ослободити ни у Средње.м Вијеt>у, 

а ри:мсRо гра:ђанСiю право толико је старим Риэувити:ма! осо

бито Котору~ ··у кости ушло, да су створени з&совИ которски 

.па и других мјеста по Воци. 

Године 395 по Хр., пошто се римскО царство подијелидо 
~· источно и западно, Bcrxa потПада западном.1) Послије бива 

сеоба народа услйјед ноје Бока пострада. Теодерих, краљ ИсТ. 

Гета, осваја Боку 489 г. те nод њим остаје до 535 r. кад је Ју
сти~ијан· оте Ист. Г отима, те, да би је осигурао од н~вале дивљих 

народа, године 532 r:ради тврђаву -Kd<&Тaf(~ (Cattaro, !{ото р). 

Зна со да је Хриmћанство Котор примио у то днба, јер се спо

миње год 451. Paulus. Episcopus Catћari civitatiв {Histor. concil. 
р. 597), а исто тако један други {Joћannes) из 649 г. (iriвt.-oonc ~03). 
Из овог су доба визаН'Ј;ијшш -градови Столе (Stolium) - ~-coJ.V 
и Порто Росе, градови воје порушиiпо у IX в. Саралеап! или 
услед потреса пропадоше. Бал-овиh држи да су рушевине једног 

старог града иэ·над Пераста готсна граi)евпна. ИстО тако :.-.шс;~и 

се да су из овога доба и цркве св. Стевана на Штировнику, 

св. Ћорl,а на острву nред _llерастом и т. д. Стар~ Рисан је веhим 

дијелом потонуо у Море, тако и стари Ascruvium (Котор) nропао 
је нешто услед наВал.-е дивљих народа, нешто потресима, а нешто 
ложаром. Стару Вудву Сарацени порушише у IX в. 

Да ј~ Христова вјера веома рано била расnрострањона у 

данашњој Боки имамо неколино дохаза. Јулије паnа, ъ:оји је 

сазвао сабор у Риму 341 х·од., био је nозвао па исти елископа 
рцсанског. Нени писци 41Исле да је еnискошtја рисавска оСно

вана у вријеме св. Дујма, свршетком првог и:л:и нВ.јдоцније по
четком другог вијека.2) _Али са сигурвошћу со то не може твр

дити ј за еписнолију рисанску зва се да је nрви њсн еписноп 

био Севастијан \591-594). Њему је папа Глигорије Велики nисао 
два писма, која су се и до данас сачувала.8i Што се тиче епи

Сiюпије которске, аа исту се позитивно зна 'да је основана око 
nоловине VIП в.•). премда има вјероватних доi~аза, као по Ано ... 

1) Страбо 1 с -· П.rnнпје 3, 21, 144 (1. I) - Memorie Sto1·iche sulle 
Bocche di Catta.ro. (G. <lelcich, Zara, 1880 rод. стр. 31. 

2) Prospetto cronologico dela Sto1·ia de11a Dalmatia- Fablanich, с:ф. j,;!Q!;). 
3) Schematism1is sett status Personalis et' I-'ocalis Diocceвis Catharcnsis 

pro anno ::МCMVII. 
-1.) JЬid~m. 
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виму, да је ПСIОТојала у V в., а по Морониј~т у VI в. 1 ) По jo.zr.пoj 

биљешци У. РаФаели тврди· да је ·.Јован I, епископ которски, 
присуст~овао првом васељевском сабору у Ниаеји {325), на што 
Колети примјеhује: »···· почета~ которске епископије није познат 
нити за исту има доRумоната прије IX веRа(<,2) Карара: nCatarum 
(CattaroJ еЬЬе il suo primo vescovo nell' 877.3) Прије доласна Срба 
Во ку ttљач.каху Авари, но ји со населиmе у Будви и Грб;ъу, н 

Будвански залив бнјаше nознат под и:!'dеном »Avarorum нinus. t< 

б)~ Трrовв.ч:ко-:војиИЧRИ АРЈМ и тврђаве римохо-виааuтијсхоr 
врем:ев:а. - Главна приморска теста римџког времена ноја је 

ишла од Са.довс~ преко Ad Моvав (код Имотског) на Bigeste 
(Хумац :код Љубушког), Нарову, и одатле при;морјем ~а Epi
daurum {Цавтат). Од Епидаура иђаше на Суrорине, а одатле 

кроз Боку, и то најпре кроз ХерцегвовСiiУ крајину {StoJiunl), по
крај мора на РяСан, Пераоi\ Ораховац и Доброту lDulcidia. за 

Котор. Од Котора вђашо уз Шкаљаре, преко Тројице п Г.рбља 
за Будву, Ластву и т. д.4). Овим војничним: путем Бокэ.је дошла у 

непосредан додир са Далмацl'!јом, Епироьr, Енх.елејима, Травуња

нима и Дунљани:м.а, ro и:м: без двојбе довосаше велике користи .. 6 ) 

в). Твр~аве или градипе биле су: Арза (Punta d' Агzа), 
I\Oja "Се налази ј~•го ... источно Жањицама, испред Ощтрог Рта 
Овдје се налазило лонаца висо1шх 1-2 м., а у њима људских 

костију, ободаца и т. д.11). Друга је I'ради.ва била Грисполи tGri ... 
poli, GripuU, Grispuli), који је раэруш8н од 1'урана у _XIY в.~} 
Ако со може вјеровати локсюшну Француско му >Ј Bruzer - La 
- Martineire«, дапа.шњи отои св. Ћорђа морао је бити за РИ.ы
љано врло важна тврђава. 8 ) 

У Суторияп пак била је римска тврђава; зато се ваљда If 

зове Суторина (Sub - turris). Ту се војнич~>е и трговачRе про .. 
)fјенивал-е- и о.n.маралс. 

Ч Diciona.Xi'o d'- -~rudiz. Stor. Eccl. "tOM. XVI. 263. 
2) Фарлети VI. 427, Ecclesia Ca.th. 
3) Memor_ie Storiche sulle Bocclle di Cattaro, c'l!p. 37 • 
..&), :М:emoiie Storiche sulle Bocche di Cattaro - GelcicЪ., стр. 9.; F'ratн:· 

eвchi - Strade in DэJmazia (La Dalmazia 184&. n 8). 
5), :М:emorie Storiche sulle Bocche di Cattaro ·- стр. 10. 
11). Црвве у А.уmтици ОА М.11. Црпоrорqевића, стр. 10. 
'). Цр:iве -у l'рбљу од М.а. Црноrорч:е;:впћа (ћ.аспи:s ДаЈЈ.ИажинсЈtе цркве, 

1902, стр. 14.7. 
· 8), Diciion&ire Gcogr.1749 adPerasto::. Unes desquelles (Isles) appcllee Saint 

Giorgio;-le ROmain Ъatirent un fort et le donnerent а garder aux Perastins; le que1 
s'etant defendu vaШement contre quelques Pyrates, recurent par l'Empereпr Dio· 
cletien tottt le honneur et toutes les iшmпnites dont jovissoient le villes d' Italie. 
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Екоиоиске при4ВЕе 

Народ у Боки је здрав, множи се брзо, област је 

маЈЈ.ена, економсне прилике тешке и зато исељава. ТО 
је једна ствар. Други важан моменат је скора славна 

прощлост Боке, када су Бокељи би.ш с.11авни морнари, 

и када је богаство бокешког становништва би.<~ о· на 

свом врхунцу. Народ је навикао да живи и да путује 

изван своје отаџбине . .!Ьубиiпа је за Грбљане рекао (а 

то важи и за оста.11е Бокеље) : .Грбљани при хиљаду 
ра.11а opahe эем.ье по До.шма и Мрчеву По.ьу једу 

арбаюiiпко брашна; при десе·г хи.ьада мотика вино
града nију да.<~матинско вино; а при дванаест дубрава 

мас.<~ина даве се несмоченијем брањем, а о свецу с.<~аде 

дубровачкијем уљем.« Ово с1-ање траје још и данас, и 

то из многих узрока, нарочито због одилажења у свијет. 

М.<~адост бокешюi. од.<~ави много у свијет. Један се дио 
одаје поморству, а други (веhи дио) од.<~ази у свијет, 

у Америку, на аргатовање. У Америку и поморство одају 

се сви Бокељи око ваљева, док Грб.ьани и Паштровиhи 

поред тога од.11азе у Цариград, примају се за врт,'!аре, . 
кавазе итд. Тако су им и стари ради.11и. 

Помогну свој дом и род, ако их послужи здравље, 

а.<~и >Iноги п.11ате главом, те унесреhе себеи свој дом. 

Ако се врате, те донесу новаца, с новцем донесу нове 

идеје, индиФерентизам према вјери и обичајима, пре

тјерану с.11ободу, американски дух, па и ношњу и не могу 

се лако навикнути на ово наше. Од стотине добро ако 

их се врати десет, и то десет сва је помоh Боки, а 

они остали ни да путни трошак врате. 

Ако је више синова, дома oc·raje само један, те 

ако је у 3агорју, одаје се пастирству и эем.ъорадњи, 

а ако је при мору, эемљорадњи и рибарству, а и тр

говини. Rоји су у варошима, трговини, занатима, р·и 

барству и иду на науке. Од оних који остају код куhе 
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најбо.ље данас пролазе они који се баве сточарством, јер 
су свему цијене двоструко поскочи.11е. Овом се одају за

горска села, те се баве још и эем.љорадњом, сију овим 

и кукуруз, а са,.1,е крто.<~у. Не ра~а им ни маслина нп 

,юаа, а.11и зато имају ве.11ике заједнице (комуl!е), те држе 

блага и имају доста и хране и за nродају. Бар двије 
треhине од .њих не купује круво, mто вначи много, а и 

бо.ље их помажу они, који ОАУ у свиЈет него ли приморци. 

Приморци, као и Грб.љани, Паштровиhи, Будвани 

и Спичани,.баве со эемљорадњом, рибањем и трговином. 

3ем.ља им је тешка, да је обраде а ус.љед несташице 

радних си.11а набав.љају туђе надничаре (Арбанасе, Ве
ране, Црногорце, Херцеговце, Да.11матинце), те туђи 
ра,.1,е и туt1и односе, а и не узраде, како би треба,ю. 
Држе живога, ко.11ико им потреба ва куhу; житија 
вр.11о ммо сију; од винове .11озе имају користи: Нути, 
Суторина, Бије.11а, нешто Грба.љ, Будва и Настио, а 
други немају ни за домаhу потребу; мас.11ине у десет 

година тек три добро да роде, а и не раде око њих; 

ЪIЈЈ.адост их иэ свијета ма.до помаже, што све чини> да 

с.11абије живе, него .11и 3агорци. Они крув, па и месо 

и многу ,.1,ругу храну купују, што 3агорци све имају. 
Мвоги. живе од сама рибарства, многи, ус.љед ве.11иког 

војништва, отвори.11и су трговине, а неки опет унајм.љују 
странцима куhе. Спашће их од економске проnасти: 

задруге, које прона.11азе све могуhе начине санирања 

СЈiабИХ еКОНОМСКИХ ПрИ.IIИКа; ако се уздржи ,.!,Обра ЦИ
јена про,.1,аји рибе, уља и домаhих воhака; ако Бона 
буде напр.едовала, како је nоче.11а, а најг.11авније, ако 

бокешка М.llадост буАе· остајала код својих куhа, .llaTИJia 
се разних заната, радља ,.1,омаhих, nоморства, рибарства, 
настоја.11а, да буАе здрава, трезвена. Грађани и варо
шави баве се .трговином и од.11аэе. у чиновнишво; за 

многе се мими, да су богати, а кад умру, све им на бубањ 
иде; неки од.11аsе у свијет, а.ш се више не враhају. 
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IIмовиици, :мучевици и кметови. _: Скоро сви сељаци 
нмају своје земље, које обрађују, а има их који уз своје 

држе и туђе земље. Такови се зову »по.11овници« н.11и 
»држе земљу на треl>у. « Они обрађују земљу, а В.llасник 
П.llaha само порез. Подовника вову и ,мучепик•, јер је 
љегова мука труд у господаревој земљи. Rад би га 

вла~ник отпустио, ОА сваке питоме воћ.не му~еник добија 
два дије.11а а треhи земљи -господару, тако и за обра

ђену земљу, rрадњу међа и друго; док за сваку дивљу 
стабљику, двије су господару, а •rpeha мученику. Про
цјените.ыi добро пазе, да се не огријеше о радника му
ченика; зато, и кад љетину процјењују, увијек боље 

паае радника. 

3ем.ъу држе на »'rpehy,« каД је rосподарева и мука· 
н земља, само радник обрађује и годишњи рад око уэ

рађене земље удаже, те њему иде треhина, свака треhа 
од свега, а господару двије од свега. И једних и других 

дужност је, да господару о свом трошку донесу љетину. 

Има и кметова, то јест оних, који стоје на туђој 
Ryhи и земљи, као што је убиљежено све у посёбном 
дијелу ове расправе. Највише Rметова эа мде.тачко 

доба имали су Пераштани, Доброhани. Звали су их и 
"кметиhи. « Господар може увијек да отпусти кмет а, 
само треба да плати Rмету Rметово, а њему оствје 

љегово. У том се равнају по тому, је ли муRа го
сподаре~а, или не, и обратно, је ли км ето ва, све 

према уговору, је ли му дати земља на ,,подицу,« 

или. на треhу," и је ли побрао љетину, за коју се 
трудио оне године. То обично још бива и пресјече се 

по душевности и увиђавиости процјенитеља. 

3ем..ьа :кад се да )}nод кесим, « погоди се ко.л.ико 
прима господар, а све оста.11о оно му, Rоји је несимио, 

само да је врати у одређено доба онаку, какву је 
примио. А ако се нађе штете, ваља да плати, 11 да му 
се неt.е, закон га веже (обичај). 
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Заједничко зеи.ље •. - 3аједничне опhинске земље 
И.llll' .комунице• су све необрађене, као што су . и 
многе nриватне необрађсие, јер су неке незгодне за 

обрађивање, а другима су в.11асници слабе р:мише. На 

џоыетку су многе --земље запуштене због _исељ_ава:ц:.а; 

и одаRање другим уноснијим nословима (рудар.ству, за

натима, трговини итд.) -Но заједницама или Rомуни

цама највише се чува стокэ,. HeRe су заједнице својина 
појединих брастава, на ноје они сами имају право, .а 

не не црRвене, на које сва ·парохија и маде право, а и е не 

опет сеосRе,на Roje опет сво село. Еомунице сачињавају 
око петину цијелог земљишта у . Боки. 

ПАеменске заједнице су постојале обично Rад би 

који члан дотичног пАемена умро, те свој иметак пде

мену заједнички, до истраге, остављао, јер то се и 

данас доста пази и много цо.даже на .':!:'О,, .да с-аа имо~ина 

увиј ен остане браству, које се међусобно паэи.11о Rao 
браhа. Ако би DaR племе изумрла ИЈIИ дотични брат
ственик же.11ио, у чему би >!НОГО и попови· радили, тад 

се оставља.11о црRви, за душу, и то оној цркви, гдје 

почивају Rости оног племена. И тако су постале цр

ЩЈене земље, у које сељаци нијесу дирад!', јер .туђа 

мука губа до треhега, а црквена до· девет Rољена". 

Ненад се у црквеним sаједнiщама - земљама- р мило, 
·аА' данас све је то ледiща. Само се поређе обрађују 

племенске заједнице, а.11и њих је врло мало. 

Tpehe оу эаједiЏЈце сеоске, које су иастале: од. 
старина, ваљда још у ,жупанско доба, особи:rо эа Ду

mана и других Немав!иhа, кад је село пред эаRоном 

ва све преступе одговар~ло, дii.Rдe, морале се и гра- · 
11нце сеоске тачно оэЈ~аitИ.ти. - Ана би братсRи суд, 
ра,о~, крађе, убиства и дру~;l!х преступа, Rao издаје, пре
..ьубе, ЈЈ.ишио кога љеrове -земље .Ид изагн;ао, љегова 

би земља nостајала својином зајеДничком свега села. 
И ове вемље све су необрађене, ј.ер сељаци нијесу се 
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Јiако лоГЈiи погодити међу собом, ко . да их обрађује. 
У њима само косе сијено, беру дрва ИЈIИ ч.увају живо, 

аЈiи само за домаhу потребу. · 
Рад ових эаједничких сеоских земаља, ивмеђу nо

јединих oeJia често оу настаја.ш и погранични сnорови, 
због којих оу настаЈаЈiи nотребитим народни договори 

- зборови, који их мири.11и и надгЈiедаЈiи. - Rад се 

села не би могЈiа погодити, догађаЈtо се, да би ceJta 
преда~а то вемљиште опhини, ноје се наsва.ло ))комун« 

,)комуница«,' а временом су и опhине саме то приево

ји.l!е, те nостале (јер да се nодигну, биЈiо у њима ва

брањена сјеча др1щ и чување живога) •rановване .за
бране• или .брањевине«, над којима се стара нарочи·rо 

од опhине постављено Јiице, које се зове .шумар« 

И.I!И »дуГ ар«. 

. Сточа.рска хретаља. - Сточарство у старој српс:кој др .. 
жави било је јако раmирено. Пасишта љетва и эимиа били један 

од важних извора за дохотке цркава и манастира и осталих 

власrелипства. » 1'равнииаи тад nостојма. »Вио је закон« од стада 

два овна и два јагљета. и сир и динар«. (Дечанска хрисову.ъа 

56). - Душанова хилепдарсва хрисовуља помиње и 71 трав:в:и
чара«, нао државпог чиновника, који је куnио травв:ипу (Спо

меник 111, 30). Rонстанти:в: Јиричек спо:миње, како је турска 

уnрава нап.паhивала травнину. 

Срби, кад се најприје у Бону -_в:аvеп:ише. настаиише се по 
заrорсвом дијелу Боке, и прво зани:мање, ноје им. било, било 

је оточарс:rво, исто као Што и они, rсоји се ваставиmе около 

заљева, најпрво им занимаље било рибаротво, а једни и други 

послије· се одавали другим ·радњам·~ Немамо сигурних доказа 

да оу у средљем вијеку пастири из плавинских области дола

зили у Бону, нао што имамо за сусједне дубровачке области. 

Кад МлечиЬ..1687. Херцеrнови освоји и он је Коиављави::\-Iа

дозволио, да у планине, између Херцегновоr и Коиавала, могу 

чувати своје блаrо, јер Конављави, као што је познато, бијаху 

Саставни дио републике дуб:Ровачке. У юьизи провидвина ко~ 
торских налазе се о ти:м паО:тilрима разНt>- биљешке. 

Тако 2.3. XI. 1692. приступи Петар Врајловиh, ив села Дуба 
11 Никола Оребиh, из еола Страпца, оба послани од браЬе сво-

l_ 
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јих лв&ју· oeJta;- као и о,а, ..oeu ·Јаче-виц~ и БрохИiще, исrо ив 
Дубров&ЧК6 .државо_о мщtбо.и,. да. ИЈ! &ОТОр6ХИ прови.дsик доввоп:и, 

да поменута ова ЈIВ'I'ири сева своје бжа:rо чувати .могу па паt&• 

њацима Вервsвја :в-.nољица,. која.репуб:п:ици, изјав-љујуhи, .1& оу 
п.о:мевут-а. че'.fври села опре-.каа, .да :·пла~ју ttесим в~ пом:еву-rе. 

иопаmо, _на. :rодиву ~1 дуват, џо-~Ј tувјеrо:м:, да. поиовуте иапаmс 
неЪ.е -упо:rробљавати за. сјечу:_ .-;.рва{.ИЈiис ·шт-а. др~О у -ЊЈI:М& пре
дувии&'i'и, иэу.ае& ~сам. о -за. пашу. живоr; ·а, -ако -б.и жо пре ету пили, 

поt~а П о:rр<Ј!Го,.вазвщ• .губП1ко:к --б3&1'а,- ноје се: ватс.11е ва иопа

шаvа, ~.саМИ' ц :буду иlQот-}Южије ,.;~.п.есно -в вовчаио · Rааtњеви, 
према увиђаввооти, оамоr :которскоr,. пр.овяднива. Даљ-е .се обве
зу ју, ;а.а he п~сим цри~Ъ.ЈfВ;Э.ТИ У,,.w,естрм~~9е~~~ ;,~_q_§~цвма, 
ФискаЛ:ној комори у Херцегново:му, и то ува.пр~је.Ц ,сваRо~ ,пр,

во~ дана, . а_ ан~ би у 'l'О:М поrле,ду ма и најмање _ з~~-снили, 
гуGе сВ~ бharo!; кој_В ci~ затече" на· nомеаутим испаша_»а_. _~~е;-
.тачкп nровидВ:i~ ·до~ФИ-н доsволи им и нареди својим х~~_луци:ма 

да иr ... у~lrе:иирују. . .. . ':. ' 
· 'ratib иото ·nриступише· пред провиднnка которсиог '2. де-_• 
цoiltOpa НИЈt. СељацИ '-Матй;а Пе'!'ров, иэ-БрЦа п_ НИкоЛ~ ·'.n.~и~, 
из м}щи:ii8.;;_ДанмЬ"Ле за св.i:;ја. д:е·а _села п аа ~од~в~ђе~ '~а·Ј,~а:Пу 
по··'п'Јtаitини 'Bjo'ii'oTJIBи1 што им ре:tiублпа даЈе,_ ys гoztиti:J:њy хе
оЈtм · 6bl 50 . .ttyxa<a. 15. ХП; 1692. присту'пише 'npt>11И .. иlin! · У 
Котор, · .ttit ·МОле , tta паШу у 6Pity _ Гребеfl)'_, НпR<>ла. ·. G_~_б?'itJ~o~, 
из Iiострања и· R8b' Пув:оиоhник oen Пстраtt_е_, пхто ·им: ,П?О:~И~
ииЈси- Да]е --уз годиiПњу itо·сим од ЗО·-'реала и--51 tр'ооо_та; а'Ма• 
тиј-и· Јова.В:ову, ·из 0-еавића, дај·о и'<Јпаm13 ~СЈiа-во« :и· »Гa~дlfff~« 
и :е·црии ВрХ:"« ·за To',ItfltD:њrt 5 ду:Ка'Т:l· И_отОму осЉа>ку<t' &dj~-~~e 
доnг.зпi1'у НоВи 2''' \io,ja 1693., у име села дубровачких.• Kp&J
кflиlliupa'·и КаЬэила, доЭЋ'ољен-а. им ·паша ttpaмa ЦарЈrнама,- ~а· го• 

диmње 2 дуката. . · ' · 
Ка1;:о сео ВИД1R··ОВо су иопаmе праК"&-'Коиа-вли'Иа·,-: 1-R:·· исте

С'Ј Коаављани кесимили. Из Турсно и Хсрцоговин~ управ са 
Вајкових КрушевИца, и тада, па и .. .цаџаQ, ~илариu су nаотири У 

. села опЪ. ине хорцеrновс.ке, ва sи:м:иицу, камо сила.зс и Крив~-
шијави и Убљави. Силазе прије вег.о -зa.lt.~'i'e ·'Сније г,. а враhазу 
со по Благовијостп, јер, ток п·очае --~ора з_енив_~~ 1 :мораЈУ да гово. 

-. По о'ВчјОм ил' козје)l бравУ.i ''riл~Ьа~_и __ Су· o't.y со.чи n цвав
цику {67 пара;. Данас пак пла:h&ју по_ ,глави 1 ,круну. 

Као щтО су у опЬипи х.-ерцсrвооокој- Херцеговци и Ко~а
вљаuи. тако су у рисавсКGј и грба.~01е:~;i __ ·па и у будванскоЈ и 
па~тровској; Црногорци своје жИ:Во'·ва · Sймющу го нили, Ita.м:o 
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·и данас {у ГрбљЈ-•) гоне·,- ал:и због строгих mумсRИХ закона све 

то мање. По глави давали цваицииу,- rњој, по коэле и једно 

јаrње од стада и по једву оку 1\.l.јеmног ои,ра. Данас Бокољи, 

усљед строгих шумских закова;. рад здравствених обзира, ве 

гоне иигдје љети своју- стоку, .ако ве по эаrороиим сели~а 

Грбљани ша.љу у замјоиу у-Лриу Гору, јер оки опет црногор

ску примају ':на эимвицу. За-горска ceJia опhиве херцег;в:овоке 
шиљали су ва љетовање у .Херцеговину ·у Жвиње и· -Најково 

Крушевице, те по глави давали оку сопв и цваицвку (67 пара). 
TaRO -и Кривошијани- у Гра.хово. Даиас.пак врло ријетко. Узрок 
је тај, што се броЈ стоке у-мањио, те -ии лакше храаити. 

Важније иуАтурно би•е. 1) .noaa (Vitis vinitera), од које се 
овамо валаэе ове врото: 

Кратошиј~, којој су јаrоде црпе, њеио је најбоље вино. 
Сп~миње се и пјева у пјесм.и о нрсlmм: именима: 1) 

Сурац. Он је вивовит, добро роди,_ али ~ИIЈО блиједа, а · 
арњо објако. - Пл.авка.. НароД вели 8лоsа плави.а. сиром:ашка 

.мај:ка.а:, јер добро радије и. добро вино. Има је ибијеnе и црне. 
Јаrодо јој ситне и дугачке.- Кадарун. То даје пдод крупв;и. -
Ка .. цtвриј!Ј.. Њој је одуље зрно. Држи с~ обично по о.цриаа.ма. 
Скупо се продаје. Плод јој је ж.уткаст. - Мушхатио. Ппод_јој 

велика зрна, јагоде .црвеве. Има силни .мирис. Ријет~о се .ва
лази, јер слабо pal)a. - Ружа. Со:rабпо јој високо и јако. :Може 

живјети прева 1 ОО i'од. Доста_ ш ода из:м:ет~е, а грозд јој рије

дан·, а јагодс вацрвене. - Биоиа. Јагqде јој. ситне и бвјепе, са 

црнЈЈМ шарама. НајФиније вино.- .Бр.атиовц.иа. Ј агоде јој врупне, 

али су љутнасто. - Криваља. Јаrоде јрј'.врџве и дуrачве и би
јеле. ЛОву саде у метар разбијевој з=емљи, - прут за ЦО цм. 

повију, а 70 цм. у дубину. 

О:ко ље раде, берба и остало, све мо и друrдје. 

1) То је вино хра1:ошцј а, 
. које пр·е•еће; 

Пр~м:еrкуће док&Ћива 

све је иев:е ежрах; 
Неп иеће и: пре•еЬ~, 

в.еrа ввје сжрах; 

Иапвј ки: се доиаt..в:ве, 

н ева 'l& Је часr; 
Међу браћои :в, ,Аруживом, 

. ваца поштеи r.1.ac! иtА. 
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2) :М:аuииа, {Olea Europaea). Од ње-· у; Бони налазе со one 
врате.: .. Щу.тицаt .којрј је род увцјок зелен, уље жу_то ·и бистра. 
јако И· тврдо; :оситница«, њој је оитаа ПЈiод, дијепо уље и н_ај

бољи род; »цриица«, њој јо сродњн род, .. а уље јој мало I'рваво 
и превосочно; »лубардешка« мало уља дава, а доста и~а меса; 

10цриваља« иаа »баркиња•, она је добра за солити или у кв:t~ 

сину; и .глоrиње« то су дивље маолине, :којих уље за јестИiщ 

не вријодЈЈ, ахи је добро за кандwrо. 
Затим имамо- разна жвтија, вао: ttуџуруз {Zea mays), щс

вица \Tritioum vulgare), јачам (Џorde.m "\tulgare), љути врат (Lo
lium temulentum) h раж (Secale cereale). 

Ле.м.уи {Ciirus medica), че'l'рув (Citrus medica <;edra), варанча 
(.Citrus aurantium), наранча грка {Oitrus a.ur3nt;ium amara) и м.а.н
дарuна (Шtrus cineusis:. - С.моква {ficus carica) •. Код пас у Боtш 
имају ове врсте смокава: » Оуше][ицо« су најбоља за оушоњо; 
nтројке«, јер издају три рода, првом врло мало, другоМ више, 
а троћом ·наЈв1tшо; »дужице«, јор -оу дуrуљаст.о; ·»Фраицз:кано«, 

nпопицо«, :оМл:откиње«, јер су из Млетака овамо донесено,. 11 

»озиМвце«, јер најкасније долазе •. К овима још можом.о прибро
јити и индијску см::оRву (tious indiana). Све ове смоква изм.етн,у 
таЈtоз2ане .цвјстаче•, то јест прве смовве, којих је врло мало.

Треш-ња {Prunuв aviU.m). У Во~tи имају ове врсте: »Пл:авка « иш1 
»плавица•, долази ран9, прије других; .»бјелица«_, лдрвица« 

{кува се и чини се слатко); »щљаие• су вајвеhо и в:ајтврl)с, 

а тако и ,.рускавице•. - Вишња: (Prunus cerasus); nпрасква« 
"tбресква, Prunus. persica). Им.а:м:о питамо, ьприљепаче.« и ·»одљо
паче«, :објолиц,о« и о:јссовка•, воја су тврде, горко и руњаве, а 

долазе под јосов; орах (Juglans regia); .меидуо {Amygdalus ooш
munis); крушха (Pirus conlmunis); јабуии. (Pirus malus), хостањ 
(.Aesculus .Нippooastanum), хрто..tа {Solanum tuberosum), фаџола. 
(Phaeeolus vulg.aris), -Оуt3ан (Niootiana tab~um), ruuвв {OucurЬi"ta
ceae), .м.урве {Moreae), ..toвopuкe..(Laurineao), ~ешауАв, зерделијс, 

шипци спатки и љути итд. - Као у.красно. ·биље, то оу, nоред 
ЈI.емуна и вараиа:ча и л.овора; које п .кор-асно, још И· ове: Бо

рови lPjnus pinaea). ·Има их у. Жањиuи и Луmтици чи-rава. дЈ-·· 

брава. Че:м:преса има по свим крајевима Во.ке, па и лкоштеле« 

{Celiis australis), баzрен:а.· (Roblnia pseudoaoaoiaJ, храстова (Quel'
ous sessilifera), брuјеста (Ulmus), !ХаЕtuр?-Ьак {Brussonetia papyri
.fera), ..tuaa (Tilia mocrophyla), u..ta.raнu (Platanus), aa.ute (Palmacj, 
rorxo..te (Populus alba и nigra), треает...ьuке tPopul.us tremula), jad..tanu 
.{Populus pyramida!is) итд. 

14* 
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Aлll од oвitt ових украоин!t бнљkвl!. вi\Јвmdё '11f&JI;1t.jy у очи 
пмме. Највяmе ое иuам: Pho61\l:t dасtЈЩ~rа,плод мј;,с, 8а топлсев 
суХе јо'Ос:ви- сй.-ври, ап ПИје -uмао :велик и cottaв, вао на југу~ 
затим P]toenla: ~anat<ient!l&, Ghalll1oropu8 hun1ills и Prllschtrdia 

filit(!lra, 
Кроз ony Бову покрај э·&љеit& вt\.11:3"8~ со иэ•Ијеш.,.ио, :каао 

нх nрирода n-ooaдtiлa, lt"ОрИсш~, у:Rра-сне и дивље биљ.wtе, ·шtо one 
чини, да је бовотороки ааљев дolt61'8. jcдalt· .nиван n-риродви парк, 

0 чеМу се путвnк најбоље' ёа nа.рв.о лађе увјеритя.: м:оа:е. 

Во~ељу ве:ма· орећс пиЈ()ерitЬоrа домаь-~rа; а.во иу не ро-

дије дрво, бива м:аолина. ' ' 
Најпрви мл·иви, у којима вгtпи стари :мљоли: 1kас4нно, били· 

»ор-ајй«. Поnожај каfi&ла, пуњарицо, јато, бадњв., доњеr кола, 
и све исnод свода у МЈI'Иву, било као и у млив:у-,&рашненом, 
оамn без раСЈiаб~ иобило 'КОТВе И Пt>Л:уrе. Труnина -доЊt'Г ·nола 
насЛања се, преко оотавца, у један Ш)"ttљи -reaмeu:, у вому је 
једна· чотвртаста. гвоздена чапiа, и у- њој стоји оотав:ац·доњога 
кола. До »паttрице« је све исто r,амо што· се noмoьy--na-пpsno 

у илИ 'Ву бpam:aoltOм крета-о горљи :камен и :w.Jllio бpamito; ·а ·.овдје 
јо у UiшpиUy убоде ао једно 4 м. дуг~ гвонd,е. на врху Rota је 
Фењор, који- се s'oBe »iiНТИјервица•. - Ова ивтијерни~а'-помо~у 
Еtавиља (паnци) Rpohe дрвено, sелико горљо Jtoлo;·1tbje ·пом:оЪу 
»чеmља« креМ~ иа:мев й м:ољо масли~с. Да б'Gље- разјао-sим. 

ИМ:а једна пхоча у про>lјеру 1'/, м. У· хив9Лу (раsяо~ожи) 
ш)'с-тављева.. УЬkолО »плочец, ·у облику бuња, ограђоио· јо У 
·nanвy эа 70 цм. виоиие, nило, ноје је изнуТра, :g.a с~аве, обnо
жево плочаМа, -по је се- зову 1)1I.Уге-«. Пило· је -ва дну ·уже, а ва 

врху ш·пр-с~ По cpиje,i:tit: пЈi:оче ИЭЈй;у-бева је рупица у к-ојој со 
помоltу »оотанца« Убада храотова г-i,m.zta, која се зове nчou.taљ«. 
Он ј'О виоЬit 2 м.-, пр'ОмЈер му јо 2Q ци., - оа три оtраве окру

l'&о, -а с чсТ'Врто пдоонат~ Н& :тоi- отраии кроu m,упљвву везан 
је при чешљу »камен• (по сриједи) -rвовдсв.ом шип·ком, која. се 
зове «Удо:вица •. Заустаsљов:а ј-е и -на јодвоЈ и ва .другuј стран-и. 
Та удоВ-ица Иде кров Ш.упљу рупу у камену -и· гвозд-ене грлввеt 

да се- лијеПО Ирет·аТ-И може.- fipoмjep је Rfi:мeнy 1 м.., & Добљива 
45 ци. И повише · нмева, а нров :.чешаљ• иде а.руто гвожђе, 
~~оје се ис·то зове ~у~ь.И'Ца11 , да иамев ООљо при че-'Шаљ )Ј;риt.и, 

ј ор- иначе он ·би ро одва.лио. 
Чешаљ је одјељаа -тако, да па врХу има чстSрТ&'е'I'У капу, 

која пан с горње страНе има окруr~у, од ве-тог ЩЈВОtа, иr.и:у, 

а около њо зуб~ на -ком со наслањају четири ув-uрСт nootaв-
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љеsе ''Р'•вце,- које оу в~.ц,.це:_,_ aQJЦti'O 'tO аа-1тева IJQPJI+QPИ.i;' 
( обод) кQ:и, ПPIIII<>JI оу 11 ПJIBЧIPJIIMIIO· - Чощ"'а иrд1,1. YTI\IIIIyтa 
јо у јодву IUyпJI>!IIIY, I<Qj.,. ј\1 IIJIII rpe/IИ </l!, U0/13 I!PIIQBj~нa, 'fo 
с~ aQa.o .liaa-.aЊQjta• (!IPII•~aмaц), Чщu~ц. је уџuј"" од ;~pac•Oio 
Q<tрщаuи.м:е, QиQ rроџце .од _1'nещње. ,l:iИ , ч~r«црО;-011., .....- цери•ораји. 

IIQJI ... и ИPIIQ~&IIAit ОД I<YPOIIIIИ~. 1\.ро& I<OJIO су \')'ПО, а у pyna>ta, 
uo љyJiilllll иацощ, аа61Qев11 IIР"•овп цмц• (t<a»I'JJ>e), 

Кад се i~ .. <ttЧQЏИ. u_одц ар~Ьо ВЩtеао Ц(ЏIQ, а ()HQ до

моhу. »Цf'IJ:PJJ-Ilt«- nЦIЈ.Џјервицу«, а крqа _ц:_аопе .п.ецQ, уљубљцци 
qy naon•,-в~Ji-IJIOf •<rn"'-t to а~то рџм;9hу .-caaJJ_.Jit-~ :tереЪ.е ц~ло, а 

ово окреЬе чеwа,а, "Qји вучџ tс:ам:еп, ц оо ОС) в~ 10 !!18о.ЈЏ_ве, 

rњеч::и и ~оље, rдџ воде вије било, ~јt1.сто ~ '01;арр: WIQ;Ц!.-U 11 

ру~ам:а;. :Кр08 K&МQQ бв;џ:е Upo.мe"tByre двије ущ~окро'l," rр~_д~. 

ОбичЩI oq >tel.o 18 кц~р~>rа сажу!ЬаТ1\:Ј: .. ас!/ИИ!!. (4 стара= 
~40 кг.). СаМјl.евене !II&QПИI{o аоау СО ,!llpaa', "ora су паqщ 010р11 
тијештилц .под тијесаџ, аојп с~ зца.с »орај«. И оп је Qд СtРШа 

х,vаот~:ра. Сао~ој~ со од »ЈНiдо«,. кQја јо у земц.q праqврUЈЬ.она. 
На !ЬОј QY бuJia д11а цо срцјоди npomyЦJJ>oJa IIPIIOT&, а тро
угпаста, •оји се :ЈОВУ .лозе ц. С~е било на ~ПQду•. }lр.,;еђу ло~Ја 

в; пQ.ца. со;rади ICQ.rдИ, и у ЊИ:l'!tЗ .~раз«, а- цовищо »цобила•, 
којо·щ ;r.ијщnтипи. Орај nац озгор оњагу (iщьу даnао. На JIQ~ll 

сsацој jQm бцла »r.а:авииа tt, око -.ье вои_оu, те ое асти щщ {'.Ц:аЈЈвне 
меЬао, те помоЬу отаиге и вретева ове ЗЈоЗе ци opajn, боље 
завидавадИ', те_ се б~ље а у -!Ье тq;јеm~п.по~ . 

Qрајц. данас· не~_ц.. Ја оа-ъs. о:ао забuљежао по ва~ивању 

стараца:. Данас оу нове. ЈЈроте тјеСвоаа, а цајбоље су ~~~и.Цра)т~ 
лична 1'ИСtсЩЈа«, која су вајбQља ц в;ајцрактцчщlја. 

r УЉIIЈЏИ МЈIИВ:Р:МЗ Ј;"реба дЗ буде: СПГЦПђ, К(фi:М Qe ЦОСИ 
храв из UИ,!Ia у ь:още; пор-rава, rдје ~:~п.:ијева уље; .ча.брра«, 
ГЈ(је ое баца вода. џощто с~ у пост.авц с:купи. у~е; бујуЈI_и, ко
јима се пречарпва·'мраэ; ПQљ, ~ој им ое купи )'Ље; цс;t,11а1 :мјере 
ба.је, у ко)иха о~ оспр~ма уље, ~јешце, у које се -rQв• уље uтд. 
За самљет и и~!l]ещ"ат шtин иaco~t1IIJ&,. даје ое .уј·а~ 2 3,r. уља. 
Ако се меље_ ј~_дц :м.ч:пв, без ране_, џ. -в""щс:t1 храна с~ц~~. Саап;ом 
другу, што ПQМ&Ж.Q, иовча~.а 20. Кц су цостојад:и -~цв~ .орајц«, 
гоопо~ар је морао да доно~е трц ti:~apт~, тQ ј'от щtај, ч.ttj~ су 

:мамине, а од .nруштва сваки по 2 кварте. - Ако оу мазrе 

rониЈ1е маслqве, дав~а се и_ирија nрема далочиви, 1 или 2 
RГ. уља. 

Вадепице • .....- Ко је амао у Qтара вр.емсаа. у БQкк водевццу 
и.пи млив брашнсни, аа тоrа оу говориЛи, да има брод, и да 
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је запитао и у •најбољој :RуЬи- дјевојку, даnи ·би м:у;:јер тоnику 
је иориот од· :м:яива и:мао. НарОд--вели .нема помоhи -~es. ноhи,о. 
јер јо млин вавда норист давао. Мнивиnа се эв~ло:,- 'l~дЈе- Ј& само 
биЬ један :млив брашвени, а rдје два, МЈIИВ; тако· исто и »уља·· 

нице«, »Гдје је био један :млии уљани, а гдје два, _мnив·-уљави. 
· Проходи, акО су случајв·о кров ·туђу земљу пролаз~~' ова.Rи 

f}e nедаљ цекиiо:м :млетачким· плаЬ.ао. Оао млива'читаве· су се 
правде ·и распр·е водило; ооОбИ_то· OitO воде љети; иад.'ј_е требало 
љети и· яемљу вапэ.јати. ВиШе се Пута и крв ·проЈШ)еваnа. 

Млини се граде код· пото~а ·гдје и љоти и зиМй ~има воде. 

Најпре· се r·леда, да се uздубе канал, Ароз који ·вод_а.'_Може сло
бодно -доhи у јажу, :воја. је 2 м. дубоки проотор\о- у mирину-
7-8, а -10-15 м. у дуљиву; издубева јама. Ограђени :r·oк.ono эlt
дови rњилом, да неби капала. Рупа је или јажа мало стрме
н:ито поЛожена, да -вОда- всЬом ·снагом одлазити може. ·- Кад 
се јажа наnуни, има један -отвор ва врху, нуда вода у поток 

со прелијева. То се зове »прелијевало« или »приј·елав«. -на д~у 
паR јажа има једну рупу', кров коју одлази вода у простор, RО)И 

је· ·t м• висок и широк, а 2. дуг; а тај се простор эо_ве :опуња
рица«, Из њега .вОда, кроз рупу одлази у nбадањ-«, који је У врх~ 
широк а ва· дну узак, и туда, в.роэ шупљ_е дрво •_.паконица 
вода с'нагом удара у -доње в?дено ноло, које :креЬе сав :млин 
и меље брашно. . _ . 

Рупа на дну јаже зове се • которача«; величиве ]6 25 ц;м. 
То је камен пробуmеви, зачепљЭ. се чепо:м од сяовве. -или _бр и .. 
јеста, од дрвета, којим-је лако отчспљати и Заче~_ати ]ажу. 

Бадањ стоји према »Х-Оторачи•, а ИЗ)!~ђу _ њ·их налаз~ се _рП)~
њарица«. Бадањ се поставља на ст,рмев~ту пол~1У· Ду: )8 

5N6 м. Што је стр:мепитији, то је бољи скок, сваrа води зача. 

11 
:мдин б·оље зато меље. Бадњи су камене цвјеви. 1 м дуге~ 

Има их 5-6 ноМада, - од којих један с· другим· су добро сљу
бљени1 да неби кападо. На врХу 'је ш:ИроR 0•60 цм., У дну ·0·16 

цм. Стари ra, да н·ебИ :капао, саотав.iьа'Јiи јајиМа и памуitом, а 
nослије тиrлом и гњило:м, данас цемевтом~ Цијеви te за бадањ 
добаВљале с· RоРчулс. На врху се бЗ.дЉа постављuа гвоздена 

periieткa, да се неби дијете или грана. у њ уваЈшла.1) 

1) К)'Ье и·а"К ва :мЈЈ.иНе, то су б:&rАе позе:мљуше, У сувом.еђи. а. нехе· и _У 
ваnву rра.}јеие, без nрозора, а сахо једна враrа. Мјесто прозора би.1.а по ВОЈ«а 
ру;па. да се види nрс-:ма млиџу;У 8ВАУ је бИА& рупа. :аоја се ава.а.а :-naљera · 
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д>е!<ОIIИТО биље :· 
Жу:гица., то се зове трава, ~tојом се Аијечи боАест 

истоr имена. Та трава. расте по ПАанинама.. 

Ма.п~уран,у ~tувају, те дјетету воду од тога дају, 

а.1<о ~а дроба1< боАи. - T;>.!<Q исто ~tув~;~ју Аишће Ааво
рово, нара.нче, шљеза, манџуране и ~tа.момиАе, те дају 

дјетету да. пије. Подущпице, то је траuа, ~<ој а. даје цр

вене ја.годе. Том тра.вом Аијече боАеС1' око грАа; шљеа 

привијају на. .рану. Трава оо оzња, 1'0 је трава против. 
огља.. На...ази се у пољу. Попонач пију жене, ~toje бо-

- Авјес је п.m вров био хра.сrов: rреде, а nре:ко rреда "D.ilau-.ec., :soje се зову 
:.пра.ввјеви«, а. успоредд са правијеRЮ!а б11.11D је :.m.ље31е« на· врхј, -а ·од 81!И.Љ13 

до љеrа. билб је једно дрво, воје је ва врху виласtо, и vни·и вit!a.Jta поду
пврuо ra шљем:е.- То се авuо :~-со-ва«. Kyha, хоја вије има.аа "с:о.Ву«~ сЈЈ.або се 
1жч:уиы.а, јер су жис.аи.Ш, да Ье се бЕiэ :Ље прова.аити. Тежила. је' n:o· 4......:5 :ввин· 
та.tа; :I&A бil је донијели, чци.1& се ro86a. О :-сови« се у :sући вjemuo Оружје 
п одlећа. 8. -у ж.lв:nу :-каnтаРи« (мјера).· А сад ~ајде:мо нan}riljeд. 

Шље:м:е са nраввјеиииа спајаiв: су ,.:м:&хази-~,~, хоји се зову и :.и.абр)'чв«, 

Нијесу б1i:.1.И вао .џвас. Давас·с:у на дну виластИ, и са rи:м ввЈ.аilа ·rp.ae'Ji:J.aљy, 

а на врху; вао c:tona кољсха, п_рв.ъубе се на шље:м:е, те није По%ребИо данас 
rвоадеа-вх сnона,- .док'--nрвје без јаких чавв.ла није "кабручс· иоrао·'сжажи, 

јер је просто био·пр.пс.&аљан, :вао пuица, на праввјен 11 шљеме:-П-овипiе к-аб.., 
руча су ~·аиове«, na xuo11a. 

А с&А ·вратимо оо ва бадаљ. - По више два од бадња 110двrиут ј'е _ка~ 

ме ии свод {volto) у вапху, :кроз :во ји имају двије рупе, во је се зову· .мивиеие 
рупе« и .ра.иаба рупа«, 

"-Дје.!ОВИ:испоА свода су ови: дрвево :во.ао од стршоввие, састоји се од 
дрвета, Soje' се еове- .тру:пина«, проијер јој је 50 ц:М, а толиво је и -висо:ва.. 

На љој :u:a три rвоэдеиа о6руча, да неби исttу:кЈЈ.а (ircтpjecn.aa), а у ·љоЈ ва
бјево је ·t6' ·nepaja, _:аоје су .мбеле 16, а дуrе 70 ц:м:.,· Itздvбеве -:вао пuа, те 
их аову и .пuи·«; - у- АОЊI!М дије.tу rрупвне, при земљи, наАавв се један 
sохц· rвоа:ђа. у об~у- т,рь&ут~ врх воrа боде у рупу '!етврТастоr r:вожђа. 

иоје је у дрвщ, :које _ее 10Ве .вобвла•, а оно rвожђе, воје спаја rруппву с 
оних чerвpтac'IIDI ·rlio81:'", мве се поста-паце;. - Rобџла је 'lетвртаста, 2 м:, 
дуrа, ва •Рају пtуп.ља,:вроа :коју рупу И"Ј,е дољи ирај дрвета, које- се зове .ра

с.&.аб•, ·- а с- ropљnr :крај ех и~е :ВЈЮ::I свод, :вроз .раслабву рупу«, 

.Оставац•-~е--оmоtрв с11а-.-о по rодиие, да неби Јюло испало. -С rорње 
стране IO.!a је дрво, :аој.е с~ зове :-nре-с.!вца« Он&. је зrлобљена са rрупивох 
и- наt·прес.аицв имају .ua rвоаАе&аЈОбруч.а. На- врху nрес.~вде·1111!& rвожt,е дуrо 
80 цм. в ospyuo. Око је ка врху у ,облвв:у ч:етвртастом, јер т.у се удијева. 
n.лосваrо rвоађе, вrвpolli.O 6 в Ayro 40 :цм. (дебе.ао 8 ци.}. 3ове се .паЈtрица«. 
-. ОВа прес.&.ица. :це ароз :-·11.1BBCI1'' рупу«, ироа коју се валазn једнО шу:а.ъе 
дрво. воје·Се вове .rрана4, а аров вету u.аа&и се оuет једnо :мало nроврћ.спо 

щ.tов:ово дl_)во, soje се вове ;.рувавац«, - Ово11о :~-ру:к.авnа« наЈ.аsе се комади 
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л.ују од матице; имим пије RO ()<мује од tt\168 и RO 
Има задуву; дивље"?Сраставце-уnотреб..ъују протИв гроз

нице; 1<y1<oeuuy траву <:О.&е И Пр!!ВИјају tta '")'дарЦе; 
сок од "IJICeucкojaceltВ.• ције).е, те Шекскика, ЈФје б<мују 

од уцш, 'кап..ъу им у уво, да им прође; nрахом ~tщoвu;'lt 
пооtшљу ,tjeЦii ране; Bo,IJ,a,_ у којој се варила жуhеница, 
nије с& riротпв гроэtЈице<; Au>e, то је · би..ъе n.tана!Юко; 

АОВ.:еi-- -брашненаr камена, :војв су од ·:ареЈiевао а Аоба'I.Ъај:у -ее иа 19&&а&.lд, 
па • вз ,&ocse._ Наш• стари обХ'!ВО rорљв кам:.ев довоuли ва .Смара. Оп је 
од једиоr И..tи више :sомада, а уrАаб.ље се на оно rвоађе, :воје се зове -.irаврвца•. 

Rpoa б&Ааљ, реsосм.о, иде вОА&. _На. ARY љеrа ~ма је-1-ао g;yu.e Ар во 
:воје се аоро_·~авО:ивца•. Она. с.а.уав аа Jijepy - скаrу воде~ -- nре:м:а '!ОМУ 

се rради _шира ил уаа. ' 
Кроз .1111:вовиц)· удара вода, хад- се јааа пуштn ва па.ље аодеаоr :во.tа, 

а ово, пре:в:о прес.~ице, а поиоЪ.у nа.uрице, вреt.е rорљи :каиев 0,1 :млина, а 
на жа:твоr :коша жито паАа у рупу xopa.er :в.а:мева, те ra ов 1р.ља .по АОљем 
ва:мену, до'В ra савеље, па саЈLf>евеиа. хроа ouop, :која се зове _,метало.с, иаиећ.е 
у поЈ.. - A:so пав ие.ље 10руnво, тад се са :tрас.аабои« дов.~ во.1О сnушти~ те 
и rорљи Rа.иеи прибАпаи t:e доњему. те еитвије хе.ље. Та.&о и об_ратво, ав.о 

:меље ОАВИШе r.IITИO. 

ПОА је ов:оло оба rор:ља ваиеаа, у вапву метвуt, а ОДЈојен је,.раз,Рје.љен, 
r.aje житџ пада. 

Врашно се хупu паљеи. ПаАица, воја је уђедева .в;роа .р~аб« виmе 
свода, еове се ~1южва«, а :исо:ОА ље друrа, :којом се по~ае и cпym:ra раслаб, 
одаосао ,..воАеио вt:м:о«, зове се ~по.Ј.у!'а«, 

Сва је ова дрвенарија од храежовоr стрша. 

М.аив се иежупи, - вато ra треба ааљми, а ва:&а се са је4~ц q~руr.аи:м 
дрвои, воје ее зове ~ваљуrас и.ш ~оваљ.у_rа«. -- ODJtpи се вахев_ва,щфщааем, 

а васијеца се а.&аtои, во ји се зове ~ош:sр_б«. ~ 

Повиmе ropљer вакеиа сtоји ~:som«, иас.t:оњев иа Ј,Ва _ nотЩiр.а,ч._а са 
страве. У ље•>· се 11еЪе zиТо. На дну хоша је дрво mупље~ :вао :в.~>уа, ~уда 
исnада жито. То се зове ~nотвошпицас. Ода.т.tе' је једва -па.~;ица, Ј:Оја.,.~~ "\)ве 

~'!аката.ао« •. То је труп, :воји јеА.ВИИ :вра.је:м.. стоји У nопошввдв, ~ Al),t~. 
11& оrрадИ, :воја-АИјми по.а од :м.tииа, Rpoa т,ущциц-у у.дареца..је-јеАаа.др.у,rа, 
:воја се nасАа.ња на rQрљи :вам:ев MABBCII:l, ту; :sа:во се он ospet..e, ta11.q. он rp,ece 
'l&&ата.ао:м, а. оно риља у пот:воmивцу, - ~'rата, re ав:жо ис1щ~а. Аво хоЬ~о. 
.аа иање жито испада, јер .ве може МАИН да освоји.- тад ra •а.ао извуч:емо -
и о6ра1:во. 

Rам0н је пов.риве11 mтицоv, :да ае пада пРашина. Исnод ових х.аииu 
брашно је сЈ.атво. 

МјерИ.!И .су на старе (60 :sr.). ј}Ио брашна, sоји :млину при.пада, зове 
се 10 yjail" (У в.ума три уј:ка). Ујаы сrариисви, по стар)' сuкљевена. брашна' 

био: од Ћурђева до Ми'tрова~АЈiе, 1 ове, - а ОА Митрова АО Ћурђева· дие 
2 ове. Уја"М се зове, јер_ се од сжаре уј-има.ао, уаим:мо. 
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ке>ј~ rове,<Јету П{)Рвуку,iу. кроз груди, кад се раsбо.11и; 
ашеиач, то је трава, која се кува и оном BO,IJ,OJ\1 крв 
':'исти; лщщура, која се :Mehe у коме>вачу (pattиjy), да 
нам "про ђ!~ каша.ъ; aoвuua, К?ја се ttyвa 11а.о чај. Сл.ужи 
протиџ назебе. Љубича (цвиiет) сушп с,е и употребљава 
з<а Ацј~,Ч~е 'Хаш.ъа. 

ь~~О, - Рибарство корi!О'Ј'И &ке..ъу и у ФН
знчком ПОГАеду. 

<:За Бонеље рибарство је од веАике евономске важ

ноdf!!., особито ,.i,&~;~.!J, кад су нам мамињ;щи остарје.11и .-. ,,.... -' .. 
и пакрж..ъавил.и,. а вииоrради переноспором- вара.жени, 

а ФИЈ!бkсери помијежу. Приморцу је гл.авна xpaira риба, 
и тре}щ дио Бонеља )tране се рибо1о1, а< и · л.ијепе "ко
ристи-·и:•од продаје имају. • 

. _t_'f' б~~еmЈох ваље.. у 11 иэва.к м.еrа .uаде овn. риба.: Дуп•ии (J)elphiЩdJI,e), 
1:Y.ЉJUi1i. (~Ьщ:Щiае), :ворљаЧ:е (ChelouЩa_e), :вуuце, .&аб ре, бра-ад.внв ~~r~ae), 
:зyб(l.жци: .. <P.ristФomatidae), три.ље,. барбуu (Мullidae), шпарв. (Spari4.ч), бJltlle 
(Вох '111iJ!a!1a), сuпа (Вох salpa), yma,a (ОЫаtа melanura), паrри (Pagri vul· 
,gares),: арбуНи (РаgеШ erythrШi), шкр:~lluще (acorpenae), шs.у111а (~oщ'J:Ie.r), .-о· 
карда (Scomber· coliaв), жуљ J;Гhynцus ihy_nnџв), J.yц·(Euthynus pel~y~)t ЈЩЈ&Ч 
(Ze.џs~f&Ъer}, ша.ур (Tr&cliurus), J&r.IYIJ (X.iphias gladins), пр:в.ьеnетуше (GoЬie· 
-sociilae.)~ _rауии (Atherпidae), ципо.ак (Mugilidae~ •е.воперве (Gadidae}, иаrу.11е 
{Pleurouectidae), беа:у.~е (Cyp~inodontidae), сардеЈ.е (Clu.peidae}, jery.ae (:Мu· 
racuidн.e), иорсаи пси (Cti.rchariidaeh Jllao•ra.e (Scylllidae}, раае (Rajidae), rо.11.уб 
{Му.ЦОЬаtiв aquila)~ ра~ rА.авоиош~tи (Cep~alopoda}, пу.z.еви (Gaateropoda), 
шsО~аши (Couchifera), рfЩП (Crnвtacea.), аввјеаде (asteroidea) итд'. 

}Јародва uав ихеи& '!ИХ риба јесу ова~-. 

Кавuа, то је риба;· вОја, sад ее иава~и :иs хор·а, сј&.ји· ее :ва'О сух:о a.a&'fo, 
а nре.аијева :к:а-о rpi0013. :.:..;.:фиrа, :вма врекрасву боју.- Киеа.-Йа-преврасну 
-бо-ју-; ,~,а ее, од ип.:иве ве ·JtOae ваr..tе,t\ати • ........; Три..љ, то је ·pirбa., ttoja :мијеља 
боју,' AO:I ве уrине, :SSA ·се иавуче ва мора. - Авет И.!П СФој ·мијеља боју 
П})аиа оној морспr диа, и тuо се спаси ОА. rрь.бежа trро&Ај):Љивих риба. -
Ковач, ирохјељује· 6ojy·npav.a ,tоби rоАвие. - IIoJ.eтyme, ·Ј:оје'""'!ову и коsот, 
~о су рибе, воје Jto[y· пос&авивати. - Уставвца, 1;0 је риба, 'Воја се Аа:во 
.заусжавити xo'ze. - При.љепаЈ:, то је pliбa, :воја се првљеп.љује. - Прасица. 

- Оиуmа; ·то ј9 :м:а.а&." риба ОА јата. - Брал,ашчић. - Е8'1."оr.tавица. - Трља. 
- Пао бужор. -- Ч&ч&. - rерица. - :Модрац. _.-Жути r.аа~оч. - Иџа. -
R-&ња.ц. - -Права upja. - Еје.uц пау&. - Пијерка. · - Rа.лаии мамо'l, -· 
Иићуи . B.IJI 61!.-р'дуи. - ·MopeRa "U&11:A&pa. - Ја.ра::вr. - Пас mпадуи. - r .il3• 

мља. - М:ашиа. бје.Јица. - Цјщоuјеrа. - П раса-ц. - Смот. _:,. То:вар и.аи 
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.Имена юiјважнијих рибарских .Ла.t1а су ов.а.: A&yr, 

rајета и гуц. 

Храстово дрво, јер је ·најтврђе, са.ста.в.iа г Аавне' и 
теме.iiю ДјЕ-.:.ове риба.рскихлађа (коАумба.;успiфеднице, 
jttчa ребра ·irобочна и·rд.); бу:Ковина није' д,обра, јер .i.а.но 
испуца . .llaђe се све ка.трамава.ју. Пана..!, катрlы.!'и чавАе 
треба да има ;увијек ·при себи свака Аа.ђа риба.рсilа. 

)-io.l. .-:- r.a.tЩ.O'l;.MP&JЉ. - l'рАобина •. - Yp~ara. .И.!И уи.,;а:rа. -·- ЈlубВ:и. -
Ш торијун. Ок је :м:рхаст. - Га ун. ~ Јlуибр_ав. - Буква. _ -:- С~а. - Шпар. 
- Ва.рбир.-·...:... Ч8.н~вца, -. ПрљаВвца. - IIIJ6;aи3~t.··.:..... ItаиЗ:Точ обичНИ."·
ПузАатво •. - Оrрц. - Во. - 1\.аиеиица.- ·- ltопито &АИ ;x"Onirr•·ai. :_._ Даља 
1t.а.и Да~у.а.~. -~ -Ошч.урО. - ._Мушо.11. :&ЈАН. ;џушља.. - Муэrава~: --:-, ·Ђ_.бић •. -
Костјер. - Rозица. - Шваиn. - ХАад. ·- Бра.)![бура'!, - ДуАФИЏ (АЈПИВt 
пуваАо). Он је црн. Виши веrо ·:во. - ТуИ. Ов: је боје sеА6ве.- _f'П8:Ј.Охбић 
:иАи nаАа:миАа. - Шко:ибар. Он је боје-эеЈ:еие. - Инr.11еа. :Оп ·је боје Ве.1еве. 
- ОрФаи. Он је нажуж. - Сардела. 3е..t.еИЕ&е~а. - Pa:s: а). Космu. Цр.љен. 
б). Бабица. Црна. в). :Кар.ао. Нацрв. r). Јастоr. Цр.ъев. А). Ра:вобвч:u-и. Црљев. 
- Ввскавац. - Ш:в:рвЈШВа, Ова је мри.аста.- Jlorpљa. _То је врс~а пmрипиие, 
а цр.љ·ева. је. -- Морина. Ова је mарева :sao эм:вја. - Дабииа.; Ова је ·црна. 
То је риба од rреде.'-_ Пеmикаи: Боје је бијеле,- rрепrпав. Ва.ы. i'a дрвје"Ј:t 
као брава. Ако је већи, ваправвт се ·може маа· за rусала~ ..:..... Paza. 'Ова је 
ш:в.ура. По љој пиа пуца, :-- Јlуцерва. П.а.авепа. Јlвјепа, :в:Ц је од 5· 6 1tr'.
Rацеmпив_. Он је као n-еmииав, само д:вцје драч:е на хрбаз:у. - rpyj. Ов: је 
1tao r.Jiaвop. - Ожбра. - Гроздовац. Прам:а· по.!оЖају, iдје жtви, ":tane је и 
боје.- Кери.а. Она је црна. Аво· има у љој 10 :в.r., r.iaBY би' .ЉЈАСЈti-заАО· 
жиАt. - llвд. Он је :вао mпар. - АрбуРеж~- Црљев i:Э.О паrар. -- Драrана. 
.Жуто·бијео~ао Јаво убоде. -· Траџа. Зелена. -' ca.Pary..aa. Као са.рАЫ&. -
Го.аок. Њих. им:а сва:ве- боје. -· Мачву.ља. Њих. вма: сва:ве·боје. -- -Ћусжра.: 
)!одро-дрвева. - Јlабра. Сва:ке.·боје. - Rаљац. в-а npy!toDe сваiё-боје.
Црље.л. Црв. - Јеrуља. - 3кија. - Гера, :вао бувва. - -Шuр_а..: :Дуrа.ч:в:а. 
К.љун од ycra Ayrauв. - Несј~меља:в. Боје црах~ ваши. -: Трвuа.·.Црвеиа. 
- Ба.рбун. Црв~нији ОА ~p:иr.te. --. Па-сара, хао,,.шст. :- :МркО:ра,,.s~. шn-ар. 

- ЉубљаЈ, т_q_.-ј.е брапцин. -. Орца, то је АВ-ИИrра. - ОапРИА.~·--. ~е.аун. 
НЗ.ауж. - Мач,в.а, :као кучwt..- rв~ра, :s~o c~va.pи.~ta. -. Щљур,-:ваQ ~ар~а. 
- У.љиrа.н, _ПQСВ.а __ риба. - ОбоАвица, nоена риба. --Сим..б~ -поqц-а ;:p.-б!tt 
Ив.аче зову и ИОЈ!ШЈD• - Кркавац пqсва риба,- То је __ м.ушв.а обо~а,. ~ 
у Во:ви ве јеАу. - ~убац и.Аи 3.tба~ац.. ....... IЩ.r&p. --дер:ва.--~.-~о~
Ћабра, вао ЦИПОА. -- rо.АиЬ, B8Q цццо.л. 7 ђ~ои,1ор,- рв б~ -'М 4В&о_,';r:"г~i'Р,Э.. 
- Јlуипа_р. - ~ар:ит.ља. - Ж,бory.lla. - 1Ј~r~в._---,_џ}щQр. - л~~-'-'l~';Ј~~.
Шnyr.- liрста.ч:_(эв:вје&Аа.). ---:-7 ·А.:миЬ.- Rацт.о.р.- Џ"~ЩЈЬаm (tp,""Jб.).-,_QJJ је 
црн.- ;ж.утуrа (~оАуб\, Qв је жут. ---:._Г&р'1_В~а. - _К_о.~, 7,-~р ... -: .. &б• 
иорс:ва.- Јlица,- м.шјехо. - 1\.урјај, р,иба ОА арха. Y.ott"-,e,·pбe. се ,~:Qay 
ова:м:Q .с'l'руrачице<, 
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Риба.рске справе, то су .м.реаюв ·аотеzа.че.и стај;iчице, 

zaвyuape, сај><)маие, · буква;рв,. аа.йм.u<)грв, ·туњаре, буцв, 
рички, -.врше, rzapamaaџ, --хлијеш_та- и ·-,ости. 

Као и ·у· свој 'ДaЛ:МattЦi1(.!ria и·-'у Воки најважнији.јь лов 
сарДела. ·ЈОШ эа .-и'&јпрВе ЈЈладе мп:етаЧ'во Лов с'ардеха:·-биt' је- нај-· 

ввам:е.ииrији: При источним- обалама ·.Јадранскоrа ·.мора • .В&жноот· 
ри()ања ·.сард:е.Dа .,постепено је .рао-ла::. -,'l'a~to, да ј13 прс;.видвик Дан~ 

додо 1808 •. познатим заковико.м..- :rом ри.б~њу_!.~ртвов.ао. скоро
сва~о ,друго, р~9а~. :И Аустрија_- npenopYч.a ~~0~9; лов 9ардела 
и ово је_ једини лов, који се рацИоаалво "Н"оди -у ВОки. највише 
их доВе под аt_tЦетилевсвом с:Вијеhом, ва C~jOTJt'qc·т И-х_пр:riМа:м:е 
помоћу 'сВјеЬЭ.iнща,· а прИје помоћу луqевине {бсiрОвййе).- Имају 
и дввј<i·Фабрике· у Мулу п Вијелој, које прilпрбмају 'рибу (сар
деnе) ·У :ковсерву, а,:сви је приморци и соде,_ Tl\'je :иовват.а.uод 
ииево:м, nC..t-aн:e рибе«~ :коју у редове-соде,- у б.~!l~_ица~-~ј-:~оје се 
зову Ј)бщrсu-це•. 'l'уњевиве се врло :мало лови, ље се до.сж~ лови 
У сјеверв~ј Дад::мацији, окОло Задра. . - s- , -'··'' 

Риба, коју Вокељи не употребе у куhном uотроШRу; 

про;.;.ава.ју је, да. намакну Qвоје друге потребе:· Љети•их 

с,оАе као сарде..1е у дрвене суде, који се зову .би:жице«, 

пли у Аиы•еие кутије; може се такођер посоАИТП·1 пак 
сушити на. сунцу ИАН надити на диму. 

Да рибе сачувају свјеЖе, неке доносе живе у ри

барниЦi на пр. јегу ље, а. :.ако исто и ш:Ко.Ьке, је
гу ље, раци, неке ч'ува.ју живе у нарочитим вр'mама 
(шкриnине, Зуба.тпи). Rад преносе у кошине 'рИбу, метну 

на дну МЭ.АО' траве, чувају се сваkог Ayna.it;a; овеhе 

рибе, на.о туњ, оДмах nреко трбуха отворе, те ·крв исци
јiч;е i мртва. се риба добро чува. и у ..1еду; а са.рде.11е, 
ка.о Што у ·друГим мјестима; тако и у Воlш оне се соЈ!е 

у .ба.чвица.ма и то бијелом соА.н. Множина со..1и у дешава 

~е, ,:';'реыа укусу потроша.ча.. Гр& во..! и неманију, а Та

;Аијан. ма.ЈЩју. И пош'rо се оа.рдеда у бижицама посоАи, 
више се пута по.11ијевају са...1амуром, те· тим. остра.њују 

у:Ъ~ 1 јако погиб.ъено stt рибу. 
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Приреi)ивање и коиоерв11рање оарде .. ш уДа.tмацпЈи 
први је аапочео t 861. Вархакец, а те ц 1872. моrао је 
да отвори прву '1\ворвицу у Варно..tо цод Трста.' 

Не:ке. врсте риба, као угор.Еј, .i<!ry..ьe, морунt~, раже, 
го..!убе, суiПе се на суџцу и 1<&,1\е џа дпму, оботl!lще и 

сипе је;щоставио ое суще Н&. сунцу; пак, мщјl! т<>-,111• 

јепо п.риреi)ен<>, прим<>рtщ има доста смопа эими у свој<>ј 

рибарсtt<>ј ·куhн, пад се преко зиме не· може lia море. 
Има рибара, цоји су од Аржаве приnознати, којима 

је риба.рство искључиво запат Цедво 500 породица), а 
други дове оА пригоде до пригоде (преко 6QO поро· 
дица), а треtщ оА эаба!'lе (200· породiЩај, 11 четврти за 
домаhу потребу (300). Иако се из свега види/ корист 
је вео~.ииа Воки од рибарства. 

Sаиати. - Боке.ыr су даваЛи чувене мајсторе, :којп 

су градим• куhе, цркве, мостове итд. по Херцеговини, 

Црној Гори итд. Rоторани су эида.щ Немаа11Ьима маоге 

эа.дужбине, а тако и по Мо~.еткама, IПто сам све овна. 

чио. Ryn<J на Премаци знатно се цијеН!ме, као щто ее 
и данас цијеле. Данас се одају мајсторисању, б11ва зн· 

дар с тв у, само мајстори из крајине Но вене, То су: Мо

крињани, Мојдежани, Rамењааи, Ж..Ьеб.ьани 11 Пресје

чани. Ра.де по Боки и Црној Гори. Иду .ьети, кад 

посврще своје домаће помове. Остају по 3-4 мјесеца, 
обично од У с крса до МаАе ГосПQјине. Нцти имају сЈюје 
организације, па Н11 мајсторског језн:ка. Данас се про

редиАи, .јер дјецу не уче, а старt•ји uомрАи. 

Поред зидара, у Сааовиhима П>Iа кiыајиса (4) 11 
nymitapa (2), који одАаэе по Бщш. На nеко..!ико мјеста 

1 Приређује се о•а.•о: Особиtюr иож:&liе• .utrиe се рибв: мава, а с Љо• 
и црвјева, да се. риба с:rав..ьа у сuаиуру, ОЈЧ.а се nepe у хору в C.l&&e нu. 

особите реmетве, од :в:аЈаисане, возпе жице, на :воје е;ж;оји :восо по.Ј.о.иеиа, а 
репом rope о:вреиуrа: Та:во се сужи 2-З ca:ra, па. се суха cra&bl у та~е,- rдје 
ари ииЈ•ивије у .ље. Тај ва успје,:.:а сто-ј:в у тох, што .сеје поrоАЈЦа щщва Njepa 
Фриrаља, воје се обав.ъа ca:ro• у руци. _Пос..щје се С'tа..ъа.ју у АЈI.,-е,в:е :вуrије, 
које се -ва 24 сата иа.шјевају опет ФипИм, сировиж у.ље:м:, те се ·затворе эа
В.лоnом, воји је- -косптером омазан тамо, rдје се с..ъrбпо са вутијом:, 
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има опанчара,, :ковача, ceA.tapa, · кројача, Ato·rapa, дрво
Аје.ьа, :•ROOapa и др. •Завв.•мија, који обично живе по 

градовима и вароiПииа. То .су обично странци, а наши 

с е Аанас -тих эана.та· ;стиде . .: 

V. Насеља. 
1. Пощ~жај в тип. градова в вароши. 

По.аоzај вароmи. У Боки имаде градоеа и варощи 

пет, а то су: Rотор, Пераот, -Будва, Херцегнови и 

Рисан. Сви су на мору. 

ПоАоЖаји ових градова п варощи потпуно су ва

висин· 6д nАастичаих особина и комуникацпја оре -земље. 
За .ав·фоnоi'Мгр'а.Ф<~ки значај бонешких градова и ва

роп!и вiшша је <iИЊеница, да су по свом 'no:.ldжajy си
лаз~щrа из, 11вабр,щщх нредјеАа. Т.iј пАа!Iиасии.!5е.:i~м 
има .своје nрегuбАи, и 1;0:. из Х_ерцегов\!ве бедем се 

ЈЈАаниасин просијече щтз Суториву и, сиАаэи .аа Хер

цегнови; ив Гpax-olla 'УАпјеже се· -преко '1\р11Вошија за 

Рисан, nв Цуца nр1жо ораховачких n·Jialll!нa у П<!раст, 

п з Цетиља !односно ЊeГyltta) пј>Ещо Ловћева за Ro'rop, 
и из ју~о·западног дије4а Црне Горе nреко Побора и 
Браиh"' за Буд!'У· Ови су,.градови и вароши од ,важ

ности ва унутращњост, јер су их везиВ~>.дН о морем. Тај 

су ЗI!&Чај ·км&Аи за Немањаћа, за ·Ва..tшиhа, Цраоје

вИhа, rtaи n за Петро!'l'иhа династије; -а Херцегnовога 

по,аожа(ДобР,о је Тврт_ко, краљ босансi\И, уоЧио, те га 
о.н. ту н.екоо~.ико' година прије катастрО4113. К?совске 

оградио .•. .Ове. су варощи и градови. по· с,вом по.южају, 
и . као мавне- отрв.тегичке тачке ... 

Поред ових, има и других Фактора, који су ути· 

цалн на поо~.ожај вароши н градова бокенiнИХ, а то ј е 

инсоАаци}а и те\Rња, да м зakAone од ощтрих ојевер· 
них ,вје'!;!)ОВа3. заiо су. покрај мора од сјеверне стране 
па подножјима виооиих. П..!анпна. А на тим су се по

Аожајима развиАе, јер nитаље воде би.tо је од ве.шке 
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-важноети На развиЬе љихово поред ЗГОАНа':подожаја 

утицаде су и разне вдасти. На пр. Херцегнови је 

·Твртко подигао, да парыизliра трговачки значај Ду
бровника, а Rотор (Ascrivium) Римљани су подими, да 
тако исто пара.шэују значај ондашњег Рисна (Rhizi
nium), а Мдечиhи опет Перасту дају nривидегије на 
штету Rотора, тако исто и Будви, као и да их, што 

веhма, причврсте себи, а отуђе од уnд·Ива зетских, 

односно црногорских господара. 

Тип. - Хсрцеrвvвп, то је миоЖива просутих куhа, ис

nреоијоцаних са зидинама старога Хврцеrновоrа. Ипак · опажа 
се, да су главним дијелом ttyћe хонцеитрисаве увдуж .главне, 

дР2.К~Вне тесте, n рама Игаџу и rо~лој. То. је управ ~о~ и дио,. 
вароши~. а пошто се од М('Ра до l'Лавног државиог nута прошле 

године оградио колни пут, ту he се бе~ двобје мОру бхижо 
подиhи покрај лута најновији дио вароmи, в:амо је всћ пе:ко

лихо куЬа ограђево. СтЗ:ри дио вapom1t налази се измОђу зи

дива старога града (аа Мпечиhа). У њему С"у свп јавни уреди, 

а напази се источно од новог п најновијег дијела вароши. Зову га 

»град•, :више држав~е тесто, а испод ље дио. који се зове Dцита ... 
дела"~- Град је :м:nетачко-далм.ативског типа, док ~ови и најновији 

дио вароши, то су куће, у којима су оrавов_и и трговине разпе. 

У новом дијелу вароmи је трr-Чаршија, коју зов~ ... испод 
мурова«, гдјо се врши цио варошхи промет,.- а ово тог трга 

су трговине при зомљп, а ва подовима просторије за ставо

вање. Од овог трга, кроз IСОГ је истодобно и главни сока& од

ваЈа1У се десно и .пиiево.тијеове искри:s.удане, стр:ме, покалдр.м
љене и ~тупљевито изведене улице, У ,в.арошком старОм дијелу 
званом .гРад« налазе ое два трга, онај "пред опhином, и овај 

код цркв"е ри:мокатоличiiе св, Јеронима. Kyhe су У свој вароши 
ва два, три· :ката orpa-t,eвe, -куhни прозори редовно прама мору, 

улици и авлији {ако је има:). На 'врху бре.жуљка налази се твр

.lјава nШпањола(l:, а према мору ј~ Форте мар {forte mar}. Око 

:куhе залазе се у новом дијелу вароmи вртови. 

Овакав је и Рисан, само што вем:а эџ:дина, јер је старог 

Ри сна одавна нестало. Рисан је .при мору ва једној -мало уэ
висујуЬој се ,р.авни. КуЬе су прооуте у облику једао1' четве
·рокута, од ног су куће само при мору збијеве, гдје је Главни 

промет. све вароши, а зове се nГабела•, ниже које је И при-
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стаВ:ИШТ('·• бродова; -,а ,п ·.паро:2ВјОRа црв.ва св. Петра и Павла; 

око: 11уЪа оу вртови и .бamir_e ј то нам је доказ, да су Турци у 

њему е а ;ttyro ·становали. 
Док је· Херцеrнови .и -Ри.сан овакав и nод Турцима био, 

- дот.пе :.Пераот,· :Котор -в Будва јесу вароmи (градови) ·Правог 

ри.мс.ко-дадматииско-мnетачкоr. т.апа.1) -Н~лазе се у стијешње

иим по.пожајn:ма, а под кршвим брдима, при обuи морској. На 

брду' је тврђава, или ва обЛяжЊf1м брежуљку~ а под брдом ва 
подвоају је. сама варош, само што Будва протеже се ва ·пол:у

.. отоку; кој-и је изданак.· брдског подвожја. Љихова је осо

бЦва ·уске и стр:м:е улице; на · расКршhи:иа јесу N.aJie пјаце 
(rраrови), а на вутови:м:а тих тргова· завјетве ваnелицеt гдјс 

IJ)Ia обично СЈIИКа: ВоrОмајк~ и кандиnо. Опасани . су вели
аим бедемима, на- којима имаде по двоје- или троје врата 

(Ko'l'op в .Будва), док Пераоr није опасЩЈ бедемим:_а •. У Перасђ' 
је главни -rpr .&од св. НиКопо, а у Вудв~, гдје је ._православна 
и рикокаrохичка цркв-а. У Котору nax има више· тргова: оп

Ъ.внски, св. Госпође, ·св. ТриФу·ва, СВ;.- Николе, трг од браmва1 
зелени, оружја, дрва, погхаварства- ит.д. Све су куhе од ка

. :мена о грађене, са много прозора,. а више Сп ратова, што у Ко
тору ·чини, .да оу ·улице још и. мрачне, 

Овај тип тешво Ъ.е :ова три мјеста и промијенити, -док од 

њеrа, и ако још Имају доота љегова,· отступи.пи .су Херцегвови 
и Риоав. 

• 
2. Положај и тип се'па.'· 

По.ц именом cen:a ОВ;_дје се разумије скуп од 1-ЈО и више 

вУЪ.а, .. ~оје моrу. бцТ~ и растуреве. То сељаци .ова)lо_шњи, вад 
оу у СВО.м.-. селу или :у "'близини-, р'аауiЦ:ију nод се_лом својим. То 
су _обично в.асељ~ ~апих rрупица од ~суЬ.а, и.ш; некопико...расту
рев:их куhа, али .У оба ОЈlучаја, працад_ају истом племену или 

братству. Првоби:r_в:о име села носи им~ ___оног пл.ем_ева, које ту 
ставуј~~- На примјер- одјспак · [lecтopиh.i у Ку"Iи:ма, зове се Пе
оториliи, јер у истом п.п:ем.е Пеото~вhи ст~нује; Мариhи1 јер у 
њ~ М~риhи ст~.Вују. ит~д. Зову се ·и по положају, на пр. од
зiоМ~а ЦР6.оз~:Ка у'-~у_ТИ:Ма зове се, јер т_у се. земља преоијеца; 
а нека :ОПет По поднебљу, :као Топла, код ХерцоrвовоГа, јер ту је 
'f'Qnnot ~'1'~·! .. ,~то -·,~У све, ~ буде го_~ор о именима, разјаснити. 

.1)·RаСе.ъ& ·cpttc:sП aexa..r.a св. L :.Апропоrеоrра.Фс.ки проб.аеu бал
&ав.~оr_ по.1уоожр:вас LXXXVШ. ОА АР· Ј. Цвијиii'а. 
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Сваки.., дакле, од. оввх о.ztлохо.ка· сељани эову--,;се]Јо .. -., и то; 
док су -У самом: оепу. На Ii:p(t.М:Cp ,цuк -јо једак ив Иемориhа у 

Кутиыа, он he реhи, nja сам иs Песториhа/1-; _. али кад йвађе И3 

сел-а, на пр. у Херцеrнови, тад пеЪе роЪв :oSa сам и-з ПВ:Отори
hа«, веrо :о]а оам из Кута•о Тим. вtћ. не озНачује -о.пјел-а.н·-·Кута 

- Песториће, него у:арав- оно-, mто се подразу-мије -под имево:м 

R.ути. Atco пак отиде- даље иs олhиае, аа np. у К<tтор, тад ЈЈ&ће 
реhи ви 'Dja сам иа Кута•, него »ја сам из-кнежиио- Кута«, или 

Dja сам из барјак& иyjcttor«, а !lај-о6ични.је·-јја сам од Новога-«. 
Кад рече 11ја сам: из квежи-не- Ky·r.a• ве рму,шје само- ова на

сеља, која оаотављају село-- Кути, неr.о:· к Пресјеt(у и Лаотву, а 

ве кад и Caoonиhe, јер све то' -сачи:њава јсдuу ,-кн.ежи_ву (гда

парију), бива, то је одломак опЬ.-иiЈ-е{ ·којИм управља'·о.дм.ини

сr-ратив~а nлaO'I' 1>:вез {rлавар}; ·-е;\' јодвtt:м sлк -двама- uристав-им& 

(помоЬвицима), чay·m~:u, пандурима И а:ра.м.баwом (Ових ·д:вају 
задљих је- власт у rрашщџяа њихо.ва- еез а сзично оруЖifИчкој} 

п једНИ)! процјепитсљем јавних.:Ш)•мски·Х и пољt:Жих tu't'eтa.·Aoo 

пак рече: »Ја сам из 6ај)јака,&ујскоrt\·то з.нв.qиј »Моји с-тари 
nод владом: млета:ч-ком стуnаху ·У в-ародву војску·-, ЈЮд ·барјак 

Кута, те и ј-а са~ од тог барјака«. Обично је npqд том -војском 

Gио барјактn.р, а за њим ступапа је војска.. Вод бnpje.noJ.t Кута 
била је још, осим' Ky'l'tl1 -Пр_есјеке, Ласт:ве и G~оовпЬ.а,с и· Жли

је6и. Даtшi!: барјак је. обухватао више се.1.а; -неrо квеmина. А 

ано рече nja сам од Новога« то значи »ја саи иэ опhин.е -хер .. 
цс1·новачке«, под којом, осиr.-1 Кута, има још доста села. 

Ова села првобитна .називају 11 11 заоео_ци«, а и »одломци«. 
Ја их називам· 11 одјсљци«, »одЛоМци«, »засеоци«, а села н~зивам 
оно сЬе одломке, који састављају село у -шИре.м С)iисЛУ~ а то 
просто ·заТо, да ми 'Се нё доrодt1 збрка/ и дЗ. Ми је лаКШе ову 
рllдњу Обрадити:, а и ради тога, јер ·поред све-га ·т·оrа:, што је 

nрво6ит:е.О' ·сел.о .:неколИк-о куh8:, гдје се населио, 'ИМа и други 
nојам 6 ·ceny, а то сУ сез.tа., у којима се -наСеЛИ 10 :Виm·о .. брат· 
отаnа, ноiИХ сУ· куhо, пј:пi у osy~y ,: i-ши р&От_урене, и ту није 
веh неколИко· RуЪ.а, 1rего'И до 100 и вrtlnc. ·на Iip. село Убли 
има •yha \'Ч7, Тудоровиh 97, Ка>(ено SS 'итд. Овдје морају се 
узети у -обзир културНе прилиКе'· и :мјешовива ра~аих насеља 
{Срба, -ТалИјана, Турака итд.), -кОја- је у::КПвула 11 ~-ниШтила пр
вобитни {у ненолпкd} појам о селу.· 

Иnак ова села ве -одговарају iш издалека селИМ-а у Србији, 

јер су овде мала братств:а. Се-.nим:а у Србији одrовараЈ::е би оп ... 
hинс по Воки, од ко!Их је веhина, као Муо, Прчањ, Стd:tиво, 
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Ластва. ДОброта;. Тиват,.,,мањ_а. .и ПQ. бр9ју.становнищтва ~ ~о 

простору,.; од- срi')дњnх сепа.у· Србији; .као што he с~_..видјоти 11з 
посебвоr· дијела-.- оне моје студије. 

а) По.:а.оzај с&ла. '-·:Pasлnt(yje:мo п·рим.оре~tз ·и sагорсtш 
села. У кОрјево· висоRих б-рда, областо; -ва Више мјесrа, про.

дИре--")fоре, а озгор брда qине иал~ удолице, и у -тим у.ztо:ш
цама n ва- nодаожју највише, по ср(щини·м:ање;-а-па врхувај

мање, налаЗе Cd- сеха арu.м.орска.. 

Qсобина зю·Орсии-Ј. села, Као Rpи·в"Olttиja, "Уб8.ла, Ледев:ица, 
}Клијебаt МО~tрИ:ва, Bp·a:иlla итд. jec'I'· та~ да. су веЬ.и~ дије:IО)l 
на висОкИм зара.ввпма; оПиољеви:м одасвуд горос'!'аОвим горама. 
А ииа Й пО страпаяа Плав ива o.itJIOмaнa · сеоских, ·.n- то о.бично 
у заВјетрини·. · 

ОваКВа су yonhe no Воки Сва.- ce:ia· прияОрскЗ. и загорска, 
ч~ј6 објЗ:~њење поriуниЬу овим: ЛушТиЦа и. Кртоли то је cttYn 

Ниских равнИца n брјеговЭ., изNеђу којИх се налазе Села'; села 
Доње~ Грбља просут3. су оД- Биrова до Вишњева, уЗдуж Дола 
(поља), а· Горњега Грбља," косом Планина, које друже Лоiзhен 
'с Rоловаром; врх Будве леже по брдиМа ·села: Маин ока, Враиh
<ша п Поборска_; а паштровска· се С'сл& nоре~ала по брдима и DO 
6Јщашцима, стрменима -и по равнивама, више и ниже царско 
тесте. ·Сва со села бокешка:, колико nри мор ока, толино загОр
сна, ва.пазс у близини бујви-х. потока, мзвора, у за-вјетриви. 

Странцу. је тешко одредити .гдје почињу и свршавају нскv 
прнмqрска· села,_ јер J>yhe ивмеi)у сыа при .м()ру· иду без_. пр•
·н~ .ца, __ У _малим групама_, а ·има еола у Itајима је један _ди~ нуhо 
у _једНО)~~ а други дио у друг~м селу. Грапицu- тих седЗ. могу 
-се _једино познати_ по. натnису, али ~вкаt~о по иојем nри:родпЬ_:\I 

знаку. Такво би било на пр. граниЦе изМеђУ Ј ош1Јце и ·Вије.дс, 
и_змОђу Вијеле и Ва?шиЬа, између Савиве и :Мољn~е,. ;I измеђ:-· 
Тоnле и Игала итд.· · 

Одло~Ци. у;гор1ь.им_ ~е,ловим~;t д~~rtщрсиих сел~·раздијељен11 
:QY од загорсашх планц.нСц.~м.. nадинама _и _одој~_цима; ~у С ј' пр н
родне r{)а.нице. То су rорњ.и. дјелови ,на пр. села Вијеле, Јо

_шицо, :М::ориња, Ластве, О~9лива, Baomиha, К~:~:~енара, Н.умбоl):l, 
Ће:вовиЬ.а,_, ~ут а, Топле, Иrа:~а итд: · · 

Џолаж_ај .<щ~х сеЛа, ,било прим:.о.рсних, бш1~- ... загораких, -
..вао ~ самих I!радо~а- и вароши, завцсан је од шiастn:ке,.јер хр

.бати пл&:&ПIЈСКЏ: и џадnве вајRщде на п-О.'Iощај _.утичу; аатид 
ма,њ~. увал.пде и у_доли~е из3tеђу ~панинр.. Н<=\_ поло~ај при~~_ор-
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ских села поред осжалоrа утицuа је и мо река обала, затим 

извори, тврдоhа и .сих:урв_о.q:r аемљаmта -~ эnвјетрина. 
И ако је веЬи дио Бове 6оrат ивворим:а, ипак ов:и ~>у

hам:а mтете не наносе, као ни ударца валоnа .морских, јер су 
xyhc од истих обранбевом зидовима сачуване. Нижи дијелови 

примороrtих села ва Малој су висини над морем, док горњ11 дјо
лови, као п сва загорска ccna, уэдиту: се над морем, К<ШО је у 
посебном дијелу ове радње ·за- овако. означено, 100 до 1500 мт., 
а ва неким врховима по Кривошијаиа и више. 

б) Тип се.11а. - Многа бокещм сед8. су_ правог разбијеног 
типа; цијело сехо, в поједини дј~аови његови имају куhе 

знатно растурене и б~а икаква реда •. Таква.: оу нарочито села 

у брдима. Села су покрај мора· и државиог пута, а И1'>1& до

ста кућа и по странама и бријеrови~а. ДјеЈiови су села 
један од другог јако удаљени, а· р~от8~љ~ју их долине. потощ1t 
брежуљци, косе щ1.анивске и брјеrови •. ··· Овај тип је последица 
првобитног насељавања, јер су се првобитно вассљавале nоро

.цицеt а то су обично јединице и зам:ец~ оеха, од нојих по

стаје село. Ови оу вазда гпедми, да и.~ буду куhс растурене 

с тога, да :им земља буде око нуlае, а и да буду даље од пута, 

јер наш нэрод држи 1 ано му је куh_а_ уврај пута, да је ва пола 
т,Уl,а. Ову растуревосt' ~tyha ·у_ отарцм вр,Эмеви31а подржавало 
је иссљивање, по:морство и р&тов_ање, __ а· данас особито исе

љпвање. 

Поред тога има ипак д6с~а- Сена, ноја се приблиЖују эби

јсном типу. А то је бш1о диобом породица~ Гравањеи племена, 
досељивањем, ради положаја, вод&, Као и_ ради гусара, који су 
често 011а села пдијенилн, 8. и радИ' хајдука иоји су их роб или 
Због последњпх узрока збијени су н&Пр. оitупови :куhа у Ублнма, 
Браиhима итд. 

Ал~ поред ових села, им:аде · села Покрај мора која имају 

куhе nоредане покрај :морске обале и држ&ввога пута, све на 

низ једна до друге. Овака Су ce.u:& ва 'Пр. 'ltастеластва у Паштро
ваhима, Доброта ·и :Муо код Котора, ДОње Столпво. У овако

вим со.1има државви је пут истодобнО и )Улица. 

Нека од ових села, ttao 'Каме:в:ари у оnhнни херцегвов ... 
e1_toj, Морињ у Рисанској, Пор:rо Росе у ЛуштичRој, Прчањ 

нтд. своји:u .жипо:м приближује се типу далматинсво-млотачких 

нароmи. На nџ. Каменари, то је скуп од тридесет куhа, С\10-

дсрно оrраl)ених, које се налазе у дну стране гереке, о јодне 

п друге стране возноr пута, при мору. Тај је пут уједно и 

1 
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)т;~.ица к_роз тај скуп куhа~ улица врло правилна, шир·ока 6 м. 
Осим_ ов~ улице, п_оотоји и друга, Itoja селу даје обАих крстаст. 
бива, дијели га у обдиву крста. Ово задЉе улице дио при мору 
је раван, широк 4 '~., а ов:ај други: при страни Ј-'зак и стрм, 

тако да је оrрађен велики број стеnеница, уз које се иде (на пр. 

у Лецетанима, Прчљу И др.) до ·главне црнве која је ·обично над 
селом, у стр~ни, ва лвјепу видику и узвиси ту, -издигвут,у по
ложају. Како се види, ова села приближују се топу далматин

ско-млетачке- вароmи,. а у аекоЈшко и селима мачванског типа, 

јер су удице у ФОрми крста. 1) Ryhe су у Овим сели:а.rа са више 
спратова. а :много прозора. 

Многе нуhе приморских села при оба."'и :.щрској, а·. дуЖ 
државвог пута, чине гдјегдје скуп од 4-5 rtyha-1 алi{- :ИХ 

има које су :меl,усобно и по 400-500 #I. удаљене, као, щто 

их има, као Мељина, и по 20 у једном скупу. Ниједна од ку1._а 
приморских при мору в~је пачињсна прије 18-200 год., јер 

скоро ови они се-љаци; који данас жи~е при .мору1 они или њ:И:
хови пређи, живјели су у брду н по ~"'трава:ма горским, јер npil 
мору нијесу омјопи од rycapa, ми пошто њих неста, особито 

да и:t неби у отра.н.ама и брдима хајдуци nљачкалп, силажа:жу 

11)1уЪвији сељаци постепено на море, те при мору оrрадиiЏе ли

јеnо к~·lае 1 около којих бијаше и земље дорта. То су воличав
ств6ни дворови, у малим скуповима, а п јако растјrре:В.н, l<pa .. 
ђе ви у вријеме кад је Во ка· била и:м:уhнпја. 

Исељи_вање.м становништва из страна и брда на море -ir 
куhе су се у странама проре,циле, где су с~упео било, а гдје · 
растуре-не, то и још растуреније. '"-. 

Зато се добИо један лре.'Iав из зби:јевоr у р;tзб~ен~i ти~, 
даrше пре~rаэ из старовлашког у шумадијски, или из шумадијскоГ 

у старовлашкn ~ип. 1) ТакОве су куhе ва пр. у Баоtuиhима, МОј· .. 
дежу, Ћововиhим.Э: итд., :као што сам из.Јrожио у посебноМ ДЈtје.пу. 

Узрок је овим овим типовима пластика земЉiнitта; море, 

ствичка предиспозиција вашGг цародз., . разни подитички: мо_ ... 
менти итд. 

~. Ryt.a, двор и ов:уt.иица •. 

Ryfie оу редовно ошюљепе авАијом (двором), а 

често и зградом (опуfiпицом). Двор је увијек ограђеп 

1) Др. Ј. Цвијп:ћ: :.Насеља српс:Ких зеЈt:а.ъа« LXXYII. Срп. Itpa.љ. А:иа
дюшја, Кљ. 1. 
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·у прИморскйм селима эидоЈI.{ с ~Ј'~Ч~~ ~и.\и без ње~а 
'1сувомеђа). Овај двор, КаД у ,i1>,~>tћ}f,!f>J рпичу, с_ТОЈИ 
.живо, зову га .обор«,, џ оп.. ј<:> <;јб~~нр у, ?уво~еl)и, а 
зид низак. (0.11. 1.1 .У Gпичу •II!J>ЋpJ.\1\.д.JI)~jkl!ид достигне 
висину пода, иди и мадо више, .Щ18f.ј0'1?!\Мор.~ •. У самом 
· дво_ру, г д.Је обично држе•· ,!фва,<·'iiШ!аэИ- о&''i'Цвијет-њак«, 
nремда може да буДе 'J'iiбJI'Иsy ;Ј.Ъ'Ър'i>.':"€вё 'iiyhe нијесу 

, -.- ;, ,-~~~~"-~-~·1!1"."-"""i'·-,яч~-'-''-~'-·а- ---:-~.· 

у авлији, веh вене и о1'?,;.\':'1~~~~~"1!;.;'1"''~~~];Д:шзу. 
У авлији (двору) гдавно Je..,.JW.~, .• ~lii-J~/ja; са неко

АИitО других куhица, .којих ,ц~Ф'II!!!t',l,\1-~;.~pojy. Оне 
служе за разне nотребе· -домаЬе• '!-дВ4;t~а оспрему 
хране и nиha, за· деmање и воhнва'ВЮ'~~ћјј,,ншвотиње. 

Ryha, то је најбоЉа зrрэ.д~.и~-~[~~!~~Ј:~~~је шира, 
но дужа, по средини цэмf.iј)у ?fiJ,'tiJI~k,I'!,,;~,MJL•" ,коЈе су 
.окодо, . без одређеног нpa!II!I'-•;o(qtr-·џ_r1щ~i.".' "' '"' 

Ове се куhе граде -на !>ljei}.'I<)'.,!J',!!;I)~>-·~··npиpoдн 
стрмом, ади ту стрмев, прије щi> DГ~•~Ii'p.~J срезују 
и учине да Ј' е све равно '~""''Ei·''fie-'6ilт/-к;yhэ;_ · · и l остаде 

) ' ......"-. ' ' 

зграде. Обично настоје~. да,,~~.;·.~,~~-"'t З~~~~тр~~~и, да 
је бдизу живи извор_ !1.9д\:; ,~1>'1}?.:;Щ,Тq "'Jf~; .!:\'~;~~ много, 
јесу АН путеви R тој R)':1Щн!\\1~Ј! .. , .. ,, . _,, ... ,,.... .. · 

, И 11yha стајаЬа, и: све. друrсе .. вгр,~,. q_грађене су 
.11ијепо отесаиим каменом. у•Ћре,чу•• Kj:ll_a..je, qбично на 
један иди два спрата. С~Л;ацкоб'И'цi:с:N'~'6дају, Rоји нн

јесу при мору, да им ј~'Куhа.'~'r~ај:)~:'д~~~~ од буке, 
прашине, ~мрада, нё~IЈР;~~1~\ ~ !-.?~,~~~~~~Т~А~~--- Опасно. по 
здравље и по морц . .3!fc'ff> .. Н,\IP.e ~~~-Jf~~~~A\1 нуhе б~иву 
пута, јер ве.11е, да је .(1'1> 'tM· :il'~~i~Jijj,, !l да НИЈесу 
мободни .. 

Земља је обичнр" ~кg ~Khe ч~~~е. ~?"'а и оциједна. 
Врата и прозори и куnио пр~~ ~и:Чно су окренути 
јужиој страни, јер ве.i.е; 'да ~'Т~~е досађује сунце 
и да су 11yhe сухе·. и· Чисте: •11р'а\.)».•<ва•r.давЈ~у Ryhy, а и 
за друге зграде, да је су1(/'. и рр.Аnдна, да може яздр

жати неноrоду времена. Удавак nред двором и у г.11авну 
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куДу_,,f7", Э.,,,Гд.\1/1'~6 Н В(\С,. Д!!Ор,_ IIOП.!O!!Щl ј~,., lGJ!• 1.) 
З~дц ;p!ljE\TKQ С}!. у,,самој куј>,џ,· веh 11 изва'!.;f'аМQ_Ј: 

дв(lра., а, ·.>Uiог.и:ма ј<:~ мидо, ,il.~ ~у Ду, и иа са<?вим, от~:~р~ 
р.ец_у_,.мјеf?!I'.У···~Аавна, Rуhа.,,общnю је, ду.г'l- 10 •11, а щи~ 
ро.ца. ~/ '!·; а!(О ,~,.на ,јеЈЏ:IОМ спрщrу, ':'исока 7 м.-, .а џа, 
двама. 1~ м .. ,. . , .. _ _ · . 
. ·. ~; .Џ~~~~P~--J?i~1 1\fflB .У~;!А~Ц~,; да _Q~_~jai~_oc~~ ,Лt~~~~ ,·~с ~~ј_~-~~ 
страве, а в са де ове, па и· одасВуд; ·има их у np}iaeMЉy, обично 

.!' ·; .'.i!c;;r ·'··" •• \,,;_-• -•·; ,_ ;',:Ј ·- ~ .. 1_. ··'-~··:, • , • 

2 ва прочељу, а по Ј&:Цаи са страва; na првом: спрату;, ва про-
чi1Љу ... 4, · & 08. t.tpa!ie 'По '1, ri --~РОтивВе;-~раВе···6бИЧиО· :йиједан, 
пр·емДа и.а· ПО rдјевоји Ba.liloввjиJ.t-· КуЬ.ама~~ На. ласт~вцама 

:в.рова·Им-а :обично :по један {сл.-3, 4,·5.) Ови ·_оу .про_р9ри __ об~}ЈЈЈО, 
1•10 м. високи, а 1 м. а и мање широки~ .. ~,_призе:м:ЈЈ?у,,в~--ЈfР,9! 
зор~ма, _су . rвоsдеве р_е_ше.тве. . . _ . _ . . ' 

З~дови с.у у:·~уъ.ам·а· р&вви. 1 !1ат_9СИ {тав_ави_)' вао··~'-~реде, 
прије обИчно бихи оу· оД Х:Растов& иЛИ :буRова ·дрвеТ·li~ ~ ~( -".i(aii&O· 
обв.\.i.Rо Од- јелОЋitВ:е. ДаСВ'&·(штиЦе} су yc'Re; ·сухе '_iЈ·:добро в~-' 
мјеmТеВо, те ИЭмЬl)у њих ·ве ријепо ootajy руп-е; Кој в -ое цаџу,а-е 
прашином:, i,УбРетQм .и~и ведом, _Да: буде чпст- ~атос, ,_П_fi'PY 1_'& 

пред: Бо~и~,_,Ус~рс, крсио .Ј\I:ме, :ц ~рамовиу; .сл.а;вr~ _а ~-:n.~e 

јо~ п:;:;~_-~~ ~тв~рају и~~1тр~,_ ~-~Роха су ·~ај~ањ·~-- t::rs· '~., 
а вио-он&· 2 м. СтеПеНице· су у овим 'Kyh8.:>4a ·до hpйor ·с-прltт&;
ако- су- у 'вуhИ обично'·-од дрВета;- .n9R, ако су с двора, _а' .. 1'О- је· 

у:-луштици_, .. обИЧВ.v од ·камена. -на другом Р.У спрату увијек--о-д 
дрвета. И једне и друt>е су простране и до.п:ожит$; _то.-јер~ ЈЈ.,_ке. 

за пењање. Од овог отступају оне :куће_, ~r:oje ое __ разд~Q~~е, .-'fl·Jf_Y 
эбо:r_ -~едос:t:а-r.ка џрqотора,. с~сџени_це бивају_ уске и отр1'4~~ ,УНу
ТаРЊ~ зидови Ryha с'у о~реЧени и боја.ziисани. ~ патОси·- вИсоки. 
сТране -пpa-StipЗ. 'и --·'Врата, то јест пра:гьви су :обично!. io)t до
маiега, а и O;i; ·каиева ·с Rорчуле. -Праrо:ве- зову- »от-р.а!lе1· а и 
"вратвицо«;. 3атв.ори пр.о_sора, с двора, г,nје ИХ:-~~~' ~~у с~ 

»ШЩ/ра.«. и ,qвц су. обично од јехо.вnЈ~е, ~а с,та~~,;у~:r~-~ бор;о_м 
эаонвиреца. -.И је.два и_друrа пои_~эава су уље_и,_ пан ~ојад_исана. 

· Да ве би иУhе поотрадале од потрСоа, _ихИ. аКО 'је слабО 
эеМљиште, против ни зидови веза ви· ~У ·rвo3;lr.eвD-м:_ ШВ.п-iс&-:М;:L · 

КуЬе--ёј• о'биЧИd поириВеnс куnаъiа {тиr.Џ:аМа). 'Кро&оВи оу 
виО·ов:и, о'\).аЭпога;-да во 6м: у-вућама капмо; и да. у n~!lнровљу: 
будо. више~_прОсжора •. Нене су :куhе и ппоqом nокр~веНе_, а неке. 
11 сЈiамом (у Горњем Ораховцу). 
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Rровови су на ластавице, а рјеђе на· пади.Љ.он 

(padiglione, шатор). Rров на АаставиЦе јест, 1Сад се два 
ужй., противна зида, заџрше у виду ·-трокута; _а она 

друга два противна зида заврШе de ВОдораnнО· прама 
основици трокута. » Ш.ъеме« се ·noioatи -'ft6 ;врховима 
трокута, тако п двије греде, које се зову' ~rt .. aњe• 
прама шљемену, на о'ним дВама ''86,ti:ij)'aaiПui\'!!lli»,'Oвимa 

· · ; ·_· .. : .. '·.l.l\.,,'1!1-~reJ.h-~д..-U-.н 

се _nоложе. Тад се ма~и~ . rре~и,~~~1,. et~r,~!'; зову 
»м~џази«, спаја ш_љем~ са.ПА:.tљама,$*' џ,~еЈЭЏ. малих . 
гредица стављају ~е. жЈЈоне (дру,геi~М\1\'k'сШ~ се i<yc 
пама покрива. То· је нров· ва· Ao&O.ТI\ВИI\ei'Pi!lfll\'iВyha ва. 

.ааставице покрйвева. 

_ Ryha на падиљон и~r.леда ~:llili!~'~1 ~'t\'W'i!й~ови 
сви џоврmе таR~, }.~ .. AQ~~j~:,~<?P:#* !РЈ~~~~ifМ~~р·ама. 
По пов.рршии, врХО/!8: рви;х;;,{ЩАО:Щ·~<>Р~G;m!!;~~ч~r,llри 
греде, које се да•.он.рајевим_а,:је.г.ilам<Ј<,~Р*Ј!Ј!;!!Р.сте. 
Из крајева, гдје се те· rреде е'иај~у,~~~i.Юва 
подигиу се у вио ч~тирn Гре;г.ё; '1\'дјё' ce>'f'li'~~Y'~пoje 
и учврсте, тако, да,_ о~~ г~~~e_\,,?~,?f~~.,·~~il · i)f\има 
зидова, направе чe;r~pl),,;rpo~yta, .. ,,,"Л'","!',-9 . ,. ~а
казима, .а ови опет .. ПQ.!ipje,<IBв!l/, ЖвО~!>/;~;· _ . ·~у:рама 
покрива. Ово је кров ка цabu.ь<>><.o{eJ!,.,5),J;Iвg"'C}!.sЩIQ!!OBИ 
у обАику шатора ·(padiglione);·•a.·. овамо.·,i\о~·-:архи
тек:туро:М талијанс-воЈdi· .- .. :-·_,_': .. .- ·. __ · :'_- _-' ·'\'i.·.нС>_-Ј~О~--Щ~ћ:>.·_:·:· 

Обје ове врстесе сПајају, И д~Ј't J:lii.\\We'.lr6ft6ltlm:Циje. 
Г дје на куhама ве;dа други \}Пра~;·т~Д ~(«3Mr:.i:e, 

да се Дио, по средини,· :ва двама про~И!fв!Ј.~'.~У~~,аи
довима, подиrве у висини другоtr· c!Ip~>: .. lf'IJtaнo- се 
куhе покривају на оба йa'ltiiiЊ .. g~'oвh'REVкfM' !!е~и се 
да су "ма белеедер огра:~еие«, ,'~'u:i!~~;,~,;~~:·~~· тuг 
>>беЈЈ.ве)\ера« Аијеп ноrЈЈ.ед. ,_,; ""'с-:~-,- .. :·· '·'"'''· 

Све су скоро ове кvhe пет()(\е-!ичl!-~,,.)l,о~ик(): у .nро
сто.ру при земљи, толико. и ва спратов1tиа,_ бИва, овеtш 
простор по сриједи куhе, а са страна по 'А'Ва омања. 

L.__. 
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Простор- при зем.ьи зов\! се •коноба•, а ва спрату 
"таеан•;•-а испод_ крова ьаодкрое:.t.е" (сл. 6). 

У t'Јlавнок простору по ·ориједи у ковоби jr сто, 
гдје· с~ једе сваког дана. Тај• простор с.ауiки, а и јест. 
пр·о:Ааз IJ,o степеница, }s itoje се• · улази на први. 

спрат; зато се и зове .аортuк• или ;,:..ооии><•. Ови 

простори са. "Страва у ковоби ·зову .се собе (><~ре). 

У- једвој'оје·'оопрема дома.hих разних је.стЈЩВвх.отвари, 

те је зову .ou~aeшra «; испод пдоча у·.овим 4ИОПевва111а 
вма.Зе се јаме, за човјека висине; ·а·. 1·~ м, щцрщ;е, 
У њиlliit се оспремају љети разна јестива, •Аа.ее ЈОАРЖе 
у студени. Ваљда су некад мужцле; да: с~ }Ы~дма. ·.од
.<упежа. сакрију, па и драгоцјевости домаhе (сд,,,7)•,• 

Оне друге собе у ковоби. јесу за сп&1!џње,._дщ1Ј1>1'\~ 

чеља.ди. · По зидовима је иввјеmен.о неколико с>џша и 

икона, а по крајевима су понамјещтеве.0толцщј., ()бичнg· 
је сва коноба !ЮПАочава л1Iјепом ПАочом. , . i ' 

· .На· сnрату су такођер са стр;ша . по. 2 џо(l)е;-: а ·по 
сријеiЈ.в. једва овеhа, ·-која је· главна. .соба у къЩи· и. Щ\ј" 

љепmе украшена. При зиду, са источне страве, ·у .. Р,ој. 
г.tа.вној. соби -има некодико ищЈна, у једном ИАИ две.)lа

редовцма поредавих. То су обично икq.не ваба.в,.,.!Ще·!f~· 

Русије или Грчке, но има их, што. су их олика.,щ,,,Ј!; 

српски живописци. Ово зову .икокостас•, испред.;\<~\'· 

је каидиАо, а под њцм сто, за кој!fМ се јед~ о.б~ща" 

нима И кад пријатељи дођу. С једне и др;уvе :!Јтр;.ве
иконо,ста.са налазе се врата, за собе,.као и .чИ;Ј;>~,џи«, 

гАје с.е џ,е~ад вјешало народно чружје. Џо "ЗМR!!ИМа 

с друvвх страна.; виде се и с.шке бивцщЈi; ,цp)l,;opcRII:X: 
капетана и бокеmких једрења~tа, 7 .c,.t;>~e. и ..• mнroca. 
срh_ског .,. {боквшког) паморстџа. . ,Ца<;)\<ОЛ(I" по.,, :1'1\Вi)JIY 
поду), цр>r,эиду, су стщице, а,у,и,ек,>r~о~.ку_hа.'\а., 11а .вид

вом мјес:rу, по једаи столиh,. и. иа. .\Ь.еМУ пр неџоЈ1,ико 
старих КЊIIГа. То значи, да су старц те куhе били 

свештеници и.ли капетани поморски. 
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У ·собама ца ··бttрат.у еу постеЉ'е:sаопријате~ и ~а 
старију домаhу че.iьа:д•'Иое'l!е..;е су·објтне•ЈМодерае; во ву 

их· ·"нревети!!, .. а и• ,;&д~р~.;· Вщце .,Ј!,i!'в"',щ",[IРсте.ьа 
виси при виду no,deдRI/.1! иџ~иа,,;,И·.tИ~,Ун§ЈI~;со,би по. 
јед11а столица, :.или.·по)tQјн ,с:rа.ри"А~·~о-~ ј~ нај~ 
обиЧније ;домаhе 1ПоЈ<ућс.твљ,,,. 

'1.\!ЈсйМ _'!<рОВОВа ·са·>куПОЈ1.1ИtЈ ·ЩoЧQ!!tq)!I!)И~>111;•;,HpOB· 

од .с:л~ме". 'iRрьв • о~•ооа~е ~~);le.&~~i."f:I"Gтaви· 
ш..ъеме;' <RО.је;•бе 'иначе••во»е.• Jr.>IOI>)''I&'~.\t~Щj:JI!Ч' пре
прије чи 'се· lipyhe .ВВ&!ЮЈВ"mИОјт1\< 1ia. Jll~><"!· рас~
ПiЈОQТре•'СА'\Ј.МЩ .. '1ЈtОја:>[сенПреВеШ8. W[J!I'IIP.JIIII't~~ЦМ, а: 

пруhё·nритврд1NАикою;;·&о;.се··•Каже.чопdu~<fiУii.У"· 

Овај :·кров моаtе•. д<а<':без>•ивм~еи траје>~iЏq~,.. rо
дина; Слама· ~е: до6ро ··збијена. иа ·tетl\омиnщr<јЩ!iЈЈ!iiУшта 

воду,'iiи· сnијег:•· Qвт јз1 куhа ·тоПАијар~>~ .која 
је' nокривепа."rИгЈtом. 

Пеhи не .дрmе•. уопhе по куhама.'\!'''Б~ 

•друГа• эtра<)(а ·'У''двору јест 'кухuЊ'аl; ~~11чно 
IIOpeд' нуhе, алИ од t<уће много мања,''~•·к~, од 
камена· ограђена:· Дуга је. n<> прџ'iliицИ<rЛ:!~•!'• 4, 
а вимка,:ој21,• 3.:......5 'М, -Понривене '•еу' к~~;:;П;'!О· 
чама;' Има један или i\M •Прозор& · Н8.!~Х~-<1АИМ• 
њафi.'Они оу у· зиду ограђени, ·ТО je<>тJ•:'Gc'I'!UiЊef,IOI·Je 

iпуn.ь.нна, која -вdДИ'нtt kров, Та·је шупњliНа·че'Јiвртмrrа, 

и · ilsдигнута им· Кррмм 1 м: виоине; · 'Г.дје JIJIIII~!I'paнa 
имају' малени отвори, кроз: које •дим'И!!'А'&8Щ·;&•9В'Гор• је 

покривеяа: са кунама"ИЈ!К плочом -(c.i1."8)~···"'' "'''""-"'·'·'''''''" 
Овако је код бо.;ы1х, а. у средљим к~а!о\:1\ 'ft{\

.iи'гну 'некоiИко. купа 1/Л:И ri:Лоча на 'крову;;·те 'Щ!Ы!Рту 
шупљину иэ.~.а.Зи д11м. Та" се _врста ДП:МЊinШ' з6111!" ~ви~ 
дuиiича • или "фоzук «. ·У некима пак Имају ·~рата;• RЬја 
се из 1<ухиЊе једном дуГом па:Лицоi.t подбdЧу'ју;'ii' кМ' је 
потРебно и' затварају .. п Та< 'се врста дliмп/а\Њt\1 '' зi>ве 
,; б а:џ.а « • 
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. йo,.(';jiipo:Шi.Ii:tнИjиx· јi!''lф.'иЊа 'у Истој куlш; 'И i<Y 
у' :К&iюбвl' ''Обично тВ:;(' је'ЋонЬбА раЗДе.ьiта н~· Д!нiје · 
jei\Нitite' По.iЮ:вИне: И je\!.lili''ii''Apyra 'врста кухиЊа"и:м'а 
or$нiптlii' које' је''нодf 'нeкiiJ('ti;i' тЛа!;hздПГ~уто, а' код 
н~R'Иz: -uiL' 'cai.l:oм тА'у. 
· ''ifbln .у "самом двору· Имају н' •-"\i•ati'li-Шl•. То· су' 
э'гр/Џ.е ''веiАИчиiiе · као·-'и кухпн;а, са~ о 1rrro су ·вј>.Лб' мiiАИ' 
riрЬеорЧйhИ; ii тл.е није· шinA'oчk#o. ·Ту •.стојИсвmr'о, у>љ<iЈ 
и' жито, ·као· и р,авни ·пољски алати,'' а·•прп· мор,-'•једјја,'. 
вес:.tа 'в' •Др.' ·· · 

'Ос:Им овоГ, код сј>едњих· гавда; имi•:у двору«јЩ.:на.' 
мiiЊа··куhнца; ·-танођiф <'>А ·•камена, 'у 'iiilt!ify · гpal)&iiaJ' 
Ту ·лежи cтORII., а исnод крова ·RокошиЈ , . · ·' ·:,'А 

. Код богатих .ова је· куЬица ван.· .двора. у :•баш(!'иащ', 

а. и бог_а"ијима и сиромашнијима.: ван •двора је ''»OOUN!&PI!;• 
гАје• леже праоад. То је куhица 4 дуга и щиром, •а> 
висока:. 2 м; Просто' nоп..1очана и у сувомеђу •aГp;l!.i)CIIa\' 
ИсџреД ,ове •куhице има омален. nростор, ощю.ь.ев :мrei)Oiif 

које крајеви спој ени су са11tуhицом. Та је међа :виЬфi81 

t'/;<iif.. 111 у· том простору има ј<\дна ,каменица, . корит.о-;• 
у • ком: се" сАијева храна прасадма; Тај се- nроотор ЗОI!,е 

,,обор• iсл;• 9\. . . :г··''f' 
Ова је' куhиц'а покривена· куnом' Или iiлoчQ~. , · :.:" 

• -'7 ... ·~··---+ 

О':ваЮ.И<Јудворови (авлliје), куhе изграД'е·(окуhЉищ!'), 
по се:.tима све Боке. у вароП1ЙМа Пак ·11'·ГраДоЋИма'10\И' 
су"модервИје, 'али 'у ГАавном и оне'· су ноте, '«ЗЬ•И, 6\'1'6',' 
КОје О!ЈИСаХ, само, ШТО у варошима ГЛаВНО је, да:$у,д<е 
куhа,• а других 3Гра<да около куkе ·м мо им«, Јер >йi!<'ifpeбa . 

:·•.'У Ау:mтици<се'рамикују куhе: од овй'Х d'Ор~.·1'11М';· 

шта·. 'У приsем;ьу ·су им магаsиН1r,·. У'' коноби;: a''ki1710tfi>aтy 

(поДу) је •куХиља у једној соби;' а Y"дpyг>~Ъi-'·ttPM+opm.ti>
c:raнyjy ··--, ПО'А'у домаhа че;ьад; Rо1Юба 1!ме>је»у .rto.1a 
разд'ијеАЈена,'ј једној ПО"-ОВИЦИ'На.i.а11И•И'М!ј06 ·1\IJIIIH у!Ьо&ни;· 
а· у другој •осорема мрса, 'Жита и• у;ьа1 У ,Другој ltyhи1 
поред ове:, је'ста,ја·важиво ·и за <Щјено:' И':iедна'й друга 
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од камена су у вап·ну ограђ~не, , а нсн.ъ У>!ИВО куп ом 

поцривене. Раздииа је и та, што се у стојну куhу 

у..tази на таван с двора степеницам11-, а це кроз. конобу. 

У Убд•има,. Rривошијама, Цоборима ·и. Браиhима 

нешто су друкчије куhе. Оне се ве,lщм ,дијџом једно

hе.шчне, рјеђе дво и трсф\!ди;чне., Д}'ге. ,су 9, широке 
6, а вис~ке, ако је беџ тapaiii;',,(Цo"~)., 4.~,".е, .с таваном 
6 м. Ако је без тав!Lна, т~,ИЪI/"јУ 4/!Рја, врата, кров 

једна се уноси жито, М!'рО, ,слр",бр~~оџщо ,,и,,л,.р., а кров 

друга iy даве домаhа че.ъад. Тм је обично_.цуh;Ј. пре

грађена п..tетер·ом, Tl!,l\0 ;да .. ~аq,и, диq1 .ОСд'аје за жи1·о 
и др., а веhи за ватру .,и ~а ,дом~~оi>!У.:'Ю~!У.>н(с..tнка 10). 

Ако је кућа ва тавануi· тад при:ВВ)~f~Мf• ноhива те

..tад, јагњад, коз..tад: и др; PaвyМUjEMCoef'\o\SI•jei.зa сваку 

врсту стоке подије.ъеио ·преградаиа;;·тв.•пр<ј~раде све 

се sат·варају. вратницама; које· cy.·iia-eцe од дасака 

ИдИ fipyha успраВНОГ К ПОПре:ЧНО;\ПОреl>,а.ilоrм Дио Прl! 
sем.ъи. тад HI!Ma. но једна ·вр:ата:·nпдвll-iоЩ~i!а·.прозора. 
Бој је одlilје.ъен од дијела _lipи· земА~и •iтававоИ,: .Itojи је 

од храстових дасака.• Ове .. :је:·• о611чно.•rЈiедrщ,·,фба. Ту је 
на ·сnрату огњиште, .ноје је. 0вавово.:• поврх та-n вана постави се овако : четири •ос.Ще.ъана храстова. дрвета. Простор изм~у.;,qвих ,дрвета, 

напун:и,се си•щим ка/![ењем,.џ~~,Ј•Щј~Ще/ШМ ва

пном са нијеском, а повнше свега ПJQ!II'Џ ~,,то. ~е .огњи

ште, а поiпто је .на :n:оду, т.ад вищ~Р-9~~щ'l!а нема 

пода. 

Провора има по дв.а. и..tи тpи,,~Qj!fr~;Qjf,·;J!R.I\0 ма.ш 

тако, да је у~ијек у кум мрачнсr..r ,pqџllџoВ>ИX"IIPOBopa 

има такозваних .аањег;Ј.·•; то оу •B643.!te .. ,ri!fПQ<-.J' виду и 
служе з" равне оспреме, :Ове С~[·~уlщ~рМ)еие од ка

мена, неке у вапну, а. неке У• суаоџеi)и.' Кровови су 

пдо'!ом, иди ржмюм мамом" поКЈ.)IfВеиљ, Обично су ·на 
.двије воде«, то Јест на· ластащще. •- На ове .куhе 

нема димњака, веh дим свуда испод плоча иде. 

1 
1 
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С..tабо има и покућства; кревет им је врло прщ:т, 

на иекоАико овако спојених гредица храстових, пос

тавi! cyxor;J. .щшhа и на тому л.еже; а зими многи 11 
.11е1Ке и, у трави. · . . 

У Грб.ъ у пак у в г ..tавну куЦу, н~ fЩI\OAIIК(J. .· 

мј<~ста дограде још једву мању кућиЦу, у којој . . 
и..tи, ако се раздиједе браhа, једац ~иви, ~ ....... ко то није, 
тад ва маг;Ј.зин и др. - Та се M"..ta КУ,ћица зове щ"-~"аоо. 

"'· ДЕ)ја':!'е, c'l!aje, уља,иици, :иаrаа~в:и. '" . 
Ове зграде юfјесу у двору tавлији). Има. цх 1'1 у 

ггр.,.дu;. Зградом се називају све зем.ь.<> ·око Ј;<уће,,,Тq 

су обично врти ИАИ воЬњаци. Земље под куhом .8'il'fiY 
се .поткуrњuча~, више куhе .вишв1<Ј1тњич.,_«, за .. иу,~ 
hом .а ... 1<Јiтњица •. У згради, бдизу двора, пос·rоји ~гrода 
која се зове .ц;ојат.,.•. Ту се спрема тра,џа ll с'1јено за 

живо. <.Покривена је плочама иди купама,, а .~a,мe!fq)1,,.X, 

суво међи ограђена (м, 11 ). У Спичу na~ уз, ,Щ!јl\'11 

постоји щитар1ща, коју зову .нотач•. 

Неки мјесто појата здијевају сијеио у . • crmoввr 
иди ·.а.<ас,.ове«, које у Спичу зову .коа.,_«, 

Осим овог и" много мјеста џостоје •. у.ьаиичи• 
{.пчедињаци•). Они су ограђени nовисоком суво~еђ9/d 
у коју су пободени храстови коци, !1-. измеђ Њ"?\~ r;Џ'!~. 
препрџјечено .срдитом• драчом, како неби моrа.<?АУН~*' 
ускочити. У дишта су већим диједом op..ta, ji!P,.cll.•!lP~,<;~, 
од храстових стабала; . у приморју . четвор.РУF~,о;ща ~-<?4 

даске. 

Осим уљавика још има .гумно•. То је ПЈ:!ортор у 
Форми круга, дијепом пЛочоИ ш:нiдочан, а око..tо огр.,.ђен 
зидом. Служи за врh жито. 

У Ублима иза Сиијежюще, и 'У' 1\орњ.еи,,ОЈ')аховцу 
прама. Црној Гори има некодИRО' .стаја,. каје С.,\уже•·да 

у њима .ьетује сток.,.. Ту обично о'Спаоо,ЈI,дану Ћздигs:у 
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с бра.вима, и ·ту обйЧно' ·ОС'l'ану до. Аучин•дана .. Olii'O се 
qOBe »UдОЩ1<1fТи' 1/ КI>Т'у><" •. 

Те су стаје ограђене на до'.ЮвИма, ве;,~ичине су:• 

5 м. дуге, 4 широие, а 2 високе. Облика су као иyhlf 

позеМЏ,ЬуuЈе. 'Ytryтpa им~у прегра:де за •праве, овце и 

возе, ..:.. па и аа .м.11ад (јарад и јагњадј. 'Ст&ј!! су nо
nривене ртаном слажем, и кровови 'бу. им ·високИ. 

Поред ове стаје има .мљекар•. То Је мала коли
бица, иск..ъучиво ва м;шјеко. 

Још ·горња бокеmка ceJia tю доловПII!а- Пlllajy тра

пове. То !}у ве.шке рупе, исиопапе ,у 11ем.ъџ, па. .оиоло 

и изнутра озидмrе<. RрО'В··им је••од•дебелЦ".D!\6/!.'ица;.по. 

н.ПIIIa плоче, а по евим seмЉIII. У :овим. РЈПаМа· •Преко. 

ЗИЈ11е стоји ирт1ма {Ирумпщ;)·. На ltpoв~ cТ0jlt;rne· ј•мна 
шмипа, да бИ ее зимо, гдје је,· над пан;l,l! ов:еR · 

У Rрrолима, г,iife Је 'пристаниште· ."@Jtd". у Л.у~ 

штици, гАје је .Велим и 'blaArt пристан"; а у Грбљу 
у ()лизини: дрЖавног пута, иоЈи води из· 'Rотора ва Вудву, 

налазе се магазинu. То ·су .ttyhe позем.:ь·у~mще, од ка
мена; са вашtом огра!)ене. У њима је JliQтиimlим се .. има 
оспрема за вино;· у.IЬё ·и друге дом1ihе произво;!,е. 

У !16.!Ьу о-уторииском, ку}сиом, грба.ьсиом. и··малу

mком у'IУаштровИiй!Иа, •налазе • се ма:.tи·~;ућерди. 'W њимае 
станују' по.ъари и чy.ililjy грожђе- в жито. Те куh'ерке 

зову .ку/lарич·е« .ку/lврище«; а Иајобичццје ,.ауо~р,ще~, 

јер Iioљaprt nударе •стражаре. Ј-едва да 'У rьима могу 

два ЧЫ!јека· ст-ати, 'Э. nокривене C1f обичЈЮ· шеваром,· 

а и даскама. Тад се зову .оаw.чаре•. 

VI. Ихев:а. 
Има много имена која оу наст"ла ва вријеме .Грка 

и Рnмљана,- а можда IJI раније; па' посљетку nма и та

лијансиих као· а&;.примеро: · . .,Superbum. Ascruviчm~·.иAи 
"Ascrivium« • .ttxat<E(>«", •• Kaft'a(IO'"• .норто·Роое~;· 0Су-
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торИВ:аЈ./•>iRа.tиможи«, .• Rарос•вода«, »СтоАе" (Stolium, 
lJro~i)), .Арза« (Punta,d' Arza), .Грцсполи" (Gripoli, Gri

'Spilli), 
Rao . nпro ·се види, миоrа су r.~јеста задржала по 

Боки своја, стара имеЈ~а; Без двојбе још је би_,~ о доста 

старцх имена, али та су се изгубила, по свој прилици, 

:ради важних 11ромјена, које се .АогодИmе.: .Та~ова с~· 
·иitена.на пр. •За терџориј .11.анаmа.е оцhиие херцегиовске 
.Енхелеја «, за Мо:\)ИЊ и Рпсан п др. .диоклета «, за 

Rривошије .. ,.Labeates• ит.д. 
Мјесто имена .Енхедеј.а« и .диоRАета•, за. ;Доласка 

Срба у VII в. ма.tо по мало одомаhиваше с~ ново име, 
а то је .травунијсио приморје", а ве,hи дио. Евfелеје, 
за жупана, назва се .Драчевица «, а мјесто, г.llje ста

новаху .Labeates~ проз·ва се Rривоmије. У' ово ,,iЈ,оба 
.бива долаза.и Срба, и из овог ооба, !(ао. и из вре~~а 
српских тсупака и вАаоара, Oa'l'J.Pai11 скоро ~ише. од 
uoAa оакашњuх. имена. Такова су имена.: Дра~l'вица, 
Баоmићи, :ВИје,ла, Rрушевнце, Јошица, Сущ!н:пав, Хер· 
цегнови,. Поди, Драгомир, Rазимир, Морињ, Јlеденице, 
Ораховац, Љута, Шuиљари, Праhиште, Мокра Il,toчa, 
Шиа.љари, Јlовhен, Тројwца, Врмац, Плавда, Behe, д~
петане,. Ауштица, Мркови, Бабу•щи, Радовани'h, Пре
.влака, Ћураmевиh, Солила, Пелнпово, Дуб, На.4>ежиh, 
Главатичиh, Главати, В<!шњево, 3агора, Rримовиц~,,Пр
бори, I\ОВ/!.ЧИ; Браиhи, Маини, Паштррв<~Щ, Ве;чн~·,,Гра
диште, ПраСЦf!иЦа, Режевиh, Буљари~а, .св~ Gте:Ф~Щ Ту
.дор!Јвиh, Дул.ево, Челобрдо, Л.аства, .. Стоf'-иво,. ~ј,деЈБ, 
.:М:оt;рИ\!е, УбАи, Јiипци, Ратишевина, qтрп,:.АРаГа!f!ево • 
село, Осоје, дУГУЊа, .Голи Вр,х, .11:овhеи,,ВЈ1!Ј>)Ьај, Ра
.ДQШТе\1, Дубовица, Столиво, Н~ежиh, . ВУ.ЈЬI!ЩПЏ~,,. Х~~;ј, 
Не,хај, Ротац, Жањице, Радок, ~атџч, М~шу,ъиh, l!,авач, 
Мрчевац, Bqџamиh, Џiишиh, д!!ијiЈВаА!f, )Iрџјевор, Го
рови'h, ]3ра,теqЈиh, Вигово, ВраиовџЈ:;, Ц()брђе, Љешевиt, 
.Дарсцо, Савина,. Острог, Пода строг, ~б.ац, ~одбабац, 



60 ПОП САВА НАКИЋЕНОВИЋ 

Аунање брдо, Б.щеикуhе, Rасте"маства, RаАудерац, 

3аграђе и т. д. 

Мјесто Драчевице, пошто Твртко orpaдii св. СтеФан 

- сврmетком XIV в. почиље , по Тврткову граду 

св. СтеФану, - називати се Нови,. Херцегнови, Rr,а

јпна новска. 

Од Турчина остадоше највише · u.иena вода, нао: 

Диздарица, Беговина, Rарача, дощtа, СкаАа, Убо, Rа

раточ; "утева, као: Ј ок Мегдан, Ra.llдpмa.; куАа: Ratrди 

RyAa, Чардачiiна, Сујовиhа куАа, Не·rријеб,ье; Эизерова 
ку А а, БаАтиhа чардак и т. д. Поред Т@ ГЛ. Турци за

држаше скоро сва ранија срnска имена. 

МАечиhи вадржаше сва српсн:а Iiмена: Вамо што нх 

пота.дијав~ише, Ј{ао n презимена, и •ro све- у намери 

неби "'" им се ·rраг заметнуо. Тако Херцеrнdви ,castel
•шovo), БијеАа (Bianca), Рисан ·(Risano), Ауштица (L\.1-
stizza), Тиват (Teodo), Морињ (Morigne}, Пpчaњ:(Perzagno), 
Муо (Mulla}, Rотор (Cattaro}, Грба,;ь (Zuppar,· Паигrровиhи 
(Pastrovicchiol, Сџич (Spizza}, св. СтеФан (San •Steffano), 
итд. МаАо је остаАо имена из ·мАетачког ;,\оба. Орби, 
><оји се досмише ><рог аадња четири · вије><а, · доиесоше 
.ч~-tогО имеиа. То су' :може:ио рећ.И сви оДАом'Ци,данаш
IЫIХ насе . .Ђа. 

Танва су имена: Сутвара, Свињишта; С6ЬЈ(а, Треш

њнца, Укропфr, Богишиh, Брда, Радониh, ·Рошиh, Ми

ло:Виh, Ниttовић, Н.,нiпЦи, Буновићи, ВаиОчи,- ИооТањица, 
П:шратнице, МаЧија стопа, Јовичина вода, Грандовина, 

ЗсАенп Ауг, По.ьице, Эвечава, Унирине, Цеј:ювик, Дра

гошево сеАо, .ДраЖин 'врт, Бајова куАа, ·Стецен, RАа
виh, Јежевиh, УбаАац, · ВеАиниhи, Ве.ье се .. ю, TonAa, 
Игадо, ЈЈ.учиhи, Њивице, Шпу.ъе, Шhепуmевиhи, Ro
њeвиhii, Србина, ПотПЈiав'ина, Тртор, Миокуаовиh, Цр~ 

вено брдо, Камено, Требес'ин, · Врајtювина, Ж.щјеби, 
Сасовиhи, Бог.љено:Виh-и, Рујево, 8е.11ени:ка, ..!lаЈЈ.овина, 

Ме.т,ине, Пресјена·, 'Беновиh, ВаАа, НАин, Ђуриhи, Ra-

1 
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менарl!,' Репаје, Мароrивовиh, Стојановпh, Прентовиh, 
Ђен!)иновиh, 3анковиЬ, I:Iовосе..ье, !lf.ишиhи, Паиани итД.') 

Као што ,"е ив .горњпх и~о~ена да закључи1'11, миога 
су и:ме·на· ивведена из народних имена биља, а многа 

из п..tастичких особИНа, многа ив обЈЈ.иRа сеоске оно

~Нiнё- н састава ··сеоског Земљишта; мноГа с-у пос·rа."а 

и_Э · подоЩЗ.Ј~ ,-w ив ~А име ·сеоске, а нека lr ив име~а жи:
ВО'l'Иња, по: yn91'peфi, својини, користи ;и др., - што 

he се Аако и ив саыих имена, која сам. ја СПРМ:ЕЈИУО у 
посебном дијеАу, равумј61'И. Оиа пан, која сам држао 

иеравумљивијима, настојао сам да протумаqим. 

Историја иасеља. и -порије:uо стаиоввиштва. 

Преглед поЛИ'!:ичке исторцје. 

Као што ј_е позва то, име Бона постало је_ тен у .во во)( пц:

јеку, јер је ·тако назвала млетачка. република. У· ср~дње:м: паџ 

вијеку -о~::~ а вије пре-дстављ·fl.'lа једну политич1tу- _цјед~ву-,. већ ј~ 

б~ло .неколико слободних дјелоnа, који су се_ засебно у_црав_љ~Ј,ди. 

Мисл-il cei да су се и у Во1ш, кад и у остuuм српски-М 

земљама-. васелиnи Срби у VII в. Авари ипа~ в:е пу-штиmе Во.ку 
сасвим Срб1iма,- веЪ. ByllВy задржаше, Jtao »Avarorum sirius« оа. 
Грбљем, ког~ ·веки -Т:вр;nе,- без двојбd и насел!f:-Ше2). У IX: Ћ. на
падоше Бону Сарацени {Арапи), Iсоји яорем из АФрике дoi:Jome, 

11 раэорише Росе и Вудву год. 840. Развале ових градова· --до-

1) rpyny старИјих cpncJWX имева :из.tвојио. сам: ва теме.r;у: Ј. Ће.1.ч:иЬа 
- :Мemorie Storiehe sulle Bocche di Catta.ro, Za.ra·-1880;- -Фрава ltoи-:a· Вис
иовића, Storia di Perasto; · Херцеrнови Тома К. ПопоиИЬа,' Зад-ар~ ·1881.; по 
разним Аистоввма, •s:orиx расnрава о старииам:а бохеmкии, ранQ nреииву .. 
. .т.оr, врвјео~воr старввара, МЈ.адева Цpвoropчealllio.. 3атв:и на те.ме.љу вn.жве 

необј,ављеве старипе "Обшru лист"', војп се чува у маиасrиру Савпи, а у :ко:м 
·је уби.љежено nре:в:о 2-8000 ce.il&, зace.ta:sa lJ друrих ихена ca·cpncxor nри
морја ит,а. М.1ађа па.х- имева изАвојио са.х на -rеме.а;у пре:в:о 1000 породИ'IНИХ 
читуља; ва rемељу 11сnраиа. из :м::.Аетаоше Аоби, :којЈ[· rоворе о свп& сеАима 

Бо:ке, па и о mrеаии& ииоrпх воАа, зема.ља, пото:в:а. ит.д. Исти се ~вају по 
оnћиисsии ·а.рхива.ха. То су: Registri, termin$Zioni, decreti, -privilegp, разни 
оnћинс:ки списи иц. Затим су ни добро A,Om.JB и стари сnиси по црвва:~~а, 
па и народно ПЈЈеА&в.е. 

2) Фар.аатВ- V~. 62; - Feier I. с/5, 9"'2, 94 (50, 51), Ш (56), 



62 ПОП САВА НАКИЋЕНОВИЋ 

~пје~е у ~ра~~~ P,Ytfe .. ~)r, -~е~~Q_.;,К,.8~-~је~:/86~, РЭ:ЗС!_~иш~ Сар~-
,цени и Котор (Aor~viu'?)-) '). . , , , . . , 

· Поi:пто Се Срби Ваётаниmе, ПредиМ:ир, како прича дуitља-
нин, јоШ за. живота, patt:дlfj&JIIi" међу своју дјецу земље; и то 
Хвалимиру Зету и• град Вудву (Кучево) са. Грипули (Ј;рб!'љ)') 
дао, а Волеславу:,-,баву _тре?~;t.~:t>G,ом,::Р-в.сав и Дра.човццу~ј. 

:Џо ощ1 нијесу у м:ирr ;џр:вјелп1 _ ~мијеmа се у -љихове Р~"' 

сПрс Легета, КреОци~Иров син,_ а _:Пл~М6:њ~;к Прелимиров, уби рба, 
И завлада в~ повуче о8 ·у тврђ8.-вУ,' коју Oa:w Огради -ва Тра]екту 
(987). То је мјесто, По 'Јирече\\у; ва rt~:Јвii>.Ца.'(!{ртоли).') · 

Roil'Op.- КотОр је тад биd;:Rао и :,i(уt)ровйИ-R; Сnље·т, Трогир 
·и Драч, византИјски те.м·ат~-- -ови- -+.радови -бај·а:х:у. ооамљеии, и 
њих.ово п:одручје допвраще, једва. .Цо- Rojy СtrотИву- корака tipeд 

капије градсне; остала обаЈiа, са љезиним приотавима и тврl}ама, 

и отоци бијаху у власти олавевспој.') •. 
.иr~-а'КО ·.··је>;Rотор. c8.cПB~01.':tiИ~&вTi!jbititJJre .. a,'1\ :он је ипак 

био .латиuс:ки t•рад•~-, У ... ње?![у ЖИВЈЬаху_Ро?![а~и, .који говораху 
нека)( в:арочитим ·pbMaнbft~: )6~~~Q)r.; oti.И-:oaci;aв~axy овојо ис
-праве ·и у доба- сраског- •-rосnоства (XI .. XV в-.) увијек ва ла

тив:ском: је-зику, и1 посл-Ије ди обе ·цр:кава·, -бИјаху прввржеаи увијек 
·римској -цр-кви.'). -У: то је Саму-ило, бугарски,-: превалио --и. у 

-при:мороке српско страве\ и· освојио Рисав и Котор, :који 1.002. 
бише о.пљn.чкани и nожару цредапu. 8) Пощт<> ,ов 'У XI в .• {1005) 
свЈtада. и зароби.· .Владимира, ади ·у давши за, Владимир.& щ1ој;}· 

·вЪ. е р. К:0сару, .по.в,р~тu му _Зет у. Погорје и Котор_. 9). 
ПошТо Владислав, ·шшовац Самуилов, уби ВладииираЈ 015.10

), 

. диже ое 'Стриц овоrа Драгомир, жуаан_ требињ-ски, дг.,заувке 

-земље·, те уз Власт ,васлиједl! и зли у дес В.1ади:мирово· Которани, 

1) Јирич:ев: - .Die Handelsstrassen nnd Bergw~rl!e-. von Serhien und 
Bosnien wihren~ des.-Мittelalterз« Prag, 1879, стр. 6. 

~) Gelcieh -: Memolie -storiche sulle Bocehe di Cattar.o, Zara 1888.- стр. 
З4-З5; 

8) Јирn'!ев К.·- .Handelsstrassen« Праr 1879. c:rp. 21-.22; Орбиви с1·р. 
219 (Cucievo). · 

"-) IЬidem, стр. 28. 
Ь) Јврич:ех ·7"- Handelsstrasien, Prag, 1879. стр .. 21. 
&) IЬidem - с. 3. 
') lbldem., стр. 14. 
8) Gelcic~-- Memorie Storiche sull~ в·оссhе dl'··C.attar:в-,.-_~:rp .. -49. 
9) IЫI!em. 
1°) Јаст-ребов - .о правомав11ии српсхим: сrари14 _и ПОЈ!И-К срnсхии др· 

хва:ма у старој Зета:«, Г .:а. У ч. АР· Кљ. JFL VIП: с_т_р. _366-3,77. 
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одрскоше Мј'-,Пfiкорвоот • .Кад. ,се Драrоми.р примаче Котору~ 

влас-те:~е с~ nривидно подложиmс~ Дочекају га на отщr.у св. 

Гаврила на Кртолима, и уrос-то, · а.ли- доцније нав.але изненада 

оружјем на кнеза; и убију. га. Иза· овога проi'ласише, да с-е ј о 
под локровитељсrвuм_ Визаитије Котору .повратила слобода. 1) 

Год. 101.8·. при8вају Ови .Срби rрчку власт, али год. t040. 
потуче требињски вн_ез Војислав грqку вој'(аtу. Али Впзр.втnја 

поо.1а војску· од 60~000 во) ника, под водст·вом ·Михаила KypC(I
mtje,- да покорИ Србе, али Срби доб~п:tе· битку. ~Ово је б"и:rо 
1043. Rотор_ эаиш·те tipiйшo покровитељство 2), јер 1је· Вй.ztио, да 
man:e ни.је: с·а Србима. · 

· УiОвица нi>аља Водина, нраљи:ца Јаквията, --нађе 'заRлона у 
Котору, "Гдје је кова;~ а завјере да поврати сина Ћо·рр·а_ вЗ. ri.р_и
јесто.3) Ћорl)~ (властщщ которсБој)' повељо11-1 15. авгус-та 111·5, 
nридода :КЬТору ·превпаку, Луштиц,У, Кртоле и ПаСјеглав дО 
жупе Грбља. 4 ) Ово је за: нас ·важн·о, јер то чини n6чета:к--rt6т

пад'ања Боке· под власт Itoтopa. 

Котор ипан ј'З по:мОЬ ВизантИваца устаде nротив њега 11 

п.рогда9.и 33. и:р~ља- I;радиНу; iьei'a насл~једи · Радосл~в,, _којИ _ _је 
1ЈТано1що у КОтору, по коме он 1159. при)'Ја _насло~ »RнЕ!~ I~О
т~рсни" (Conte di- battaro) 5), а реКтор. Ко_тора од 1i.ег~ ~Р~,~а 
титулу »Conte«, 

Caвpe.:~ICIIIIK Радос.ављ~в би~ је Деса, у чи~ој .в.:шстп би
јаше РиоЗ.н. Котор, ·а Радославо:м, Пе~:~астом-, Уљцињqж н: Ду
б.роВВи:ь:о·м учини оФсвсивви савез против ,Де~е- 1\ftiр.'::юлав и 
~~:м.-ања ~атражише од Дубровюша да ия nредuду Радослара • 
што ов.!t' одбишс. Тад се они sдр.ужиwе са Вариhем, баном .бо
сан·скюl,: nр.отпн Дубровчана: и _ој-1 Ita~ec.e Дубровчаш1~а эв~_тве 
ЈIIТете.- Дубровчав.И _се: обрате ~авознпцима за ПО;\10~_, те и~t,,~_-9--: 
тор пос:Л~ Петра Водицу щt. 400, Пораст М:илоша Шсстоl>рн
лиhа, са 150., и Улщпь НюЮЈIУ Керв.uја са 200 војвина .. Побише 
се у јодnо:\1· селу хумсном, п бана Варпhа у би:јег натЈераше.6) 

14 Gelciclt - :Мenюrie StQriche. ct_c. CI'JJ. i'>O •. 
2) Gclcich - }leщorie Sto1·klle ••• стр. 52. 
s) lbldeщ. . 
~) Соrц.~Ј: 5!. Ово је вр.'lо cpiЊ,IiliU, а C"I:pU-_1'1НШpuвuh ј~ мнmљења, да 

је tiBf) 'Вllpi)e, Вукава Неманнt.а син, re Aa.ic ro.\ИIH~ 11оrр~шtщ (О 11ТЈ11Ш.1ОС1:и 
11 неи:ма]Јстsу ,Боsе·Аоторси:е)._ 

5) Gelcich - :Мешоriе Storiche ••• стр. 52, 53, :1015. 
ај BalloYiC. 62. 
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Тад .Котор, ослободи~ се Немање, поче се старати о добро
стаљу држави о:.[ н приватном. Посп:ао одмах бијаше у Дубровв:ик 
делегаже, те свпопи трговачки уговор 20. сепrсмбра 1181· 1

)· 

Неиања rледаше да ва лијеп вач11н Rотор с:в:лони, а Котор, 
nо~то је Визавтија бива запослена на -истоку, nосла 1-184. по
(·лани1tе Немањи да моле заштиту. Од тада Котор остао је У 
~рnс.кој власти. Стеван Неиања нареди да се Котор још боље · 
утврди, и себи сагради у њему двор 2). Овим Номања о јача 
српско насе.ље по Во к-и, а и у Rотору му удари добар коријен. 
Његова сина Вукапа имЭ. из 1195. натпис у цркви св. Луке У 
Котору. За свега живота враља Вукапа бијаш.е Котор његов 
град 3), Послије њега владао је и градо_м Котором СтеФан Прво
вјевчани -1). Тад оу 1-\оторани послали помоh за :крсташку војну~). 
Тад со 1219. уређује српс:ка црхва, и св. С~а, први српски 
nросвјетиТељ и на учитељ, поставља епископоку столицу у Rоци, 
у Превлаци, у манастиру св. Михаила 6). • _ 

... · Положај :Котора у cpпcttoj држави био јо сличан положају 
Вара и осталих приморских rрадова, о чијеМ ће:мо уређоњу 
оnширније говорити. Немапиhи брањаху њихову слободу п да
доше им многе повластице и поклонише земље_'). 

и Монголи ·у јуну 1241. походе Боку, преко ње ое вра
ћају све рушеhи и nan-ehи 11

). 

Вриједно је да сnомонем, да је Стеван Ypom Котору да
ровао Грбаљ •ј. 

За Душана Силног, а и прије, јак је био утицај Котора 
на српСки двор. Цар је Дуmан j&Ro волио Itоторане и радо 

пх гледао на сцом двору и најважније nослове царства им nо

вјеравао. Краљица Јелена {Helene ~arie de Courtenay) саrр~ди 
1228. год. манастир и Цркву ов. Фрава у Котору 10), а Марин 
Н.о'I'оравин велики_ је уплив имаu на српском двору, м пnак 

l) · Љ)•биЋ - )fonнmenta Slav. Иerid. Иг перrа-м:ене, toj-a. се иа..1ази у 

архпву бе'!Вом. 
2) Доме 1rтяјан - Живот св. Симеонњ и Саве, изд. Данипћ (Београл 

1865); Gelcich,- ~!emorie Storiche ...• стр. 64-65. 
з) Gclcich - Meшorie Storiclle .... стр. 66. 
') IЬidem, стр. 61. · 
~>) Гopu.кylia - Lezioni sttlle Bocche di Catta.ro, 
в) Јuрпчек- Die Hnndelsзtrassen und Bergwerke иц.·стр. 21. 
1) IЪidem, стр. 72; Gelcih - Memorie Storiche ete. 
li) Palack)' - Dн )longulen Einfall с. 38:!. 
11) Ф.л.. l\OJHiep I, 54-58. 
10Ј Gelcicћ - :'olemurie Sto1·iche •... етр. 85-SЯ. 

1 
' 
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nc yclrje, да Немавиhе приведе -У крило римсна цркве. Јелена 
1305. била је у Котору, а њен син Урош П (Милутин) потвр'и 
неке . дароВШТиiiе манастиру Ротцу у Спичу. Урош П 1319, 
дарова ВЈiастели которској храм=-св. Богородице ·на Расама и 
цркву св .. Ћорђ-а,· -пред Перастом. 1). »Протомајстор, из Котора, 

града краље_ва«, Вид. {В.ато), овје&овјечи себе и ~вога госnодара 

градњо:м: драве у Дечавима, коју започ-е 1327, а до.врmи, за владе 
Стевана Душако, 1 ~35. ~) 

Дуmав Свлв.и ·ва':Јt.вору свом држао је властелу в.оторску. 

Николу и Михајла БуЬу. Михајло је 1351. Qдио у Млетке, као 
царев· поsлисар, да поради код дужда за савеЗ, ради заузеhа 
Царигр~да. Никола је био sнаменитији. 3) Њега историја· спо ... 
м:.ињо хао вјеmта војводу и мудра савјетника Душапова. Ни

кола је са војском .которском учествовао у знахевитој битци 

код Велбужда (1330), која: је придобила српсхџм оружју првен

ство на ВалкансRо:м Полуострву. У тој битци oтern-e Rоторави 

Бугарима заставу и крст, што краљ Стеван Дечаноки остави 

Которацима; пао nвјечити звак,~лаве и лојалне привржевости«,il-) 

Нинола је са Дуmаном и царицом Јелев9м·1350. ходио у 

Ду6роввик, а из Дуброваика у Котор. Которани послаше Ду

шаву 1351. Михајла Byhy, ·Врута Вишту, Јована Васеља, Гргура 
Римав:и и Божа Волицу, који nостигоmе од Дуmана потврду 

за проширење грааице, са Троштама, Бијелом,· Rрушевицама, 
Леденицама, Горњи:м и Дс,њи.М ~алозима, Грбљ()м,_ Луmтиц-ом, 

Јоџшцом, Добро;r,ом до Љу'l'е и манастиром св, Ћорђа. -Ово Је 

важио, јер се, а&о и на силу, поједини бокещки дјепови дри .. 
купЉају оно Котора; а с друге, ово је изазвало поврједу гра

ни-це између Будве и Котора. Зато Дуmану у Будви, у име 

Koropa, Михај..n Byha, Бруто Бишти, Марко Ваrаси, Пет.ар Byha 
и Марко Драrо. поднесРmе тужбу. Он у цркви св. МарИје са

купи. свој савЈет ~ -·вар,еди да границе Ко тора буду о~ Г,оражде 
обалом ао Доброте, Заnаза и Леденица; ~_атим. два noлyo'loRa 

Врмац и Луштица, Rртоли и Грбаљ, до Јаза, близу Будве~). 

У рату ВОјислава Војновuhа, х:умсRо'г Авеза, с Дубровча

нима, Котор nриста уз Војислава, због тога га ДубрОвчан11 ве-

1) lbldem, стр. 95. • 
2) IЬidem, стр. 185-186. 
а) ·нмfner - ,. V. Oesterr. Geschichte filr das Volk« са. V стр. 18 (Беч, 1867). 
4-) Gelcich - ).femorie Storiche , .•. стр. 90. 
~} Gelcich - Memorie Storiche ..•• стр. 99: 
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колико пута опоијсдаху, -И сваке му.веприликс чиљах~·· P.asp:y .. 
:пише и соли:rа у Тивту~ Послије дугих преговора; а посредо• 

вањсм Млечиhа и цара Уроша,··мир се скn:опи 1362. 1). И Урош 

потврди Котору све при:В:ИЈiеrије, пошто .му дођоше посЈЈаниuи 

котороки Јаков Бишти,- .Јован· ВуЬа. и,i&оиљ Вовца. 2 ) 

У ово врЕјеме Зетом Вл:адају БалШИhи ;- ·-ал.и град Котор 
бијаmе Урошу вјерав још -1369 год., јер те· године· mиљttmo »do
minus Imperator Raxiae« посланике у :М:леmе, иmтуhи, да по

мщ•ну Млечиhи, да њеrов град. Котор {s.ua · oivitas Cattari), који 
је оnсједнут и са суха и с_ мора, .по _Ћурђу I Ба.п.ши:Ьу, љегову 

одметиину, не падве истоме у ру-ке. Уоnијед тога, .u. nосредо
вањем. Млечиhа, ноји sаnријетише њиховом Фltотом, Балшиh би 

принуlэен, да одустан-е од опсједе _Кожораs). Ов.о је, што знамо1 

пос.љедњи Фахат везе цара Уроша са Н.отороld1-. а то- је било 

nослије 18. септембра 1369., јер тад Млечиh биј:аше :q.oonao по
слаии-Јtе к Балшиhу, да преговара На ЈЈијеџе о м.ц.ру, ано не 

жеЈЈи да га сило:.-rt одалечн _од Котора;.а-) 

ФормалнИ мир вије эаttључев.- а.пи ra·je иnatt Котор )·живао 
nод сјениом покровитољс'l'Ва-.-мЈiетач:коr. И в.ад Ва.пшић 7. маја 
сљедеhе 1370. r. б~tјаше затражи о од· М.·лечића, да му дозволи· 
оружање -бродовља, овај му жељи вс_ удовољи~ 6ојеhв се, да. 

тим не навесе штету Котору.~) 

У том расулу, не 'имаfуhи ослонца у за&<>витом rocnoд-apy, 

цару· Урошу, Котор nосла Људе:виту I,- краљу уrэрском, nо

сланике~ за поr,ровитељство,6) што оп драrе в-оље прими -и эа

јамчи му сло·боду. Тим што се-Котор ставио по-д покровn.тељотво 

Људевитово, li~Гј'био јо прпјатељотво млетачво, јер ови, са--Ма

ђарс:коМ, -због ДалмаЦије, бијаху у борби и непријатељству. Зато 

с~ Млечиhи эдрун~иmе о Валшиhи:ма и Нпколом:--:Алто:мавовиhе:м, 
обе~ајуhи Балшиhи:v~-а Драчевицу и Котор; а :Николи Отон, 

МлСци и .ТЬудевиТ sаЋ-rетауше рат, а те 1378. г. Котор би 
освојеН и ()пљачi-Сан од· Mileчиha, 14. а.Вг. 1378;')' 

1) В!цп моју р'а-Аљу ,.n-·xep~eri!OB!!&IO'!. Војно'n1iћiв[а«. 
t) I<орнер I. с.--64-68. 
3) Jnpn'les - Die Нanf1elsstrasseil .•.. erp'. 2~. 
-1) 'l'.&MWIJ; 55. 
S) f даСНИ:&, 56, 57. 
11) :Матsовnћ~ 1. с. 24. 
~) Gelcich - :Мemori0 ·~toriche ... сТр. H9t 
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У ду~;Кд-евој. пала:чи, .у l)Sala dello scrutinio «, с десне, над 
прозор ом је,, е~ика; ·кој-а представља. заузеье тврђаве воторсхо, 
наслпкава ·-од .А. Виhентиаоl), 

Ово је важно, јер, по- Базrовnhу и Корпер)·, било јо узроitо:м: 
да хно.r_и. Кџ~9рави -_оставише .своју родну груду, а иселише се 
у сре4њу Џ:;.а.nију, 

Ос_Т~ђ_иВ,ш,_ ~осаду у -граду и 1'в:Рђави, Млечиhи повјерпше 
упраВу n.·epaino;raa_имa. · 

.ДУРРо~ч~~ц_,_те године ·nослаше посланиве )Ьудевиту, и 
замо.Ци_ше г~"_ Д~_ :К9тор не nоставе- центр_умо;м млетаЧним против 
Далмације. Itот.орани:ма дође .У ПO!tiOh Антун Фије_ски, Са~ три 
+Р~ре.ме .ђенов~ш:ке, алn то Котору неби од користи. М:в:.ечиhи 
ухватише једног Дубровчанпна у :Котору,_ а Д;у'бровчавџ за то 

послаше СтеФана Сорга са Н61(0ДИRО бродова, да ва твори . ЗаЈIИВ 
боКе~кИ и ·наредише иу да .заустаВ-и све лађе. што би ходиле 
з "а _ltoт~p, ·и да эапсiли овО' оне кОје небu послао у ДубрОnни:к. 
Посада. ,кот~р·ока_ ПОсла Марина БУЬ~·, Да затражи од· ТВртна.~ 
бана бo~aвcitor, Пояоh против д-убровчана. И Твртно нареди ·ДЗ. 
с~ запријечи' жив8ж за ДубрОвник~ 1) · 

· А~ Дубровв:)lк, потпомоrв;ут· од једНог ђеновеmноr броДрв~а, 
па n. оД Балшиl..а, посла 4 брода под заповједништвом М. Менцс, 
а исто толикО и ђ6новсuiких, да опсједну Котор, до(( Ћaлmi::rhи: 

nљя.чкаху Грбаљ, Соли ла, Кртоле и Тиват. 3) и плеМ'с.твО се R~
торсжо, ве пм:ају'Ъи куд :камо, под водством некоГа Матеја и 
М6дој-~ · (1379), по'буни: се, проrласивши се јощ јодном nод за
штиту Враља угЗ.рског, Дубровчани, рад тОГЈ!. весели, noc..-iJ:Э.me 
nо·слани:ке Јована ЛонГа, да чест:ита Котор~·, који се тобож до

вивУо сnободе; а овамо дЈбровчави сами дигоше Котору трго
вину Cbлii.') Племство ое R(lтopclto опет nодиже на· владу, што 
би жао Пераштанима, јер им је Пизани био дао уnраву и хе·I·е:мо
нију в ад. МJI6T&'JROM · Боком. 

Мир би уrлављен у Турину &/1" августа 1381. Једва тачка 
тог мира би, да Нот_ор буде щ1едап Људевиту.5 ) Тад биШ.е каж-

~). Paoletti ,.Jl fioro di Veneziat<; - Fontana, св. П. стр. 92'; Zэ.notto -
,.Palazzo ducale«,· св. XXXVIII. ,.Presa di Catt-aL·o compiutadai Veneziani nel 
1378. « - стр. 4-. 

2). Г.ласнпк XII., 63. 

:ч. :Матs.о:впt.. tтр. 29 (1;>. ју.ла· )-379). 
~). Мат:вовпlа 29. {20. јуна 1379.) 
5
). Glasnik ХП ad 1382. 
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љени llаmтровиhи, који помс.гоШо МлечиЬ.е, приликом освојења 

Нотора, две тврl)аве им- бише разорене, бише ли-шени свих при

вплегија, попаљев, народ побијен, а један дио побјеrие у брда, 

одакле се опет поврате ва згариmта. t) · 

Људевит потврди :Котору сва права и прившrегије. 

Ме~утим Твртко (1382)у Драчевици огради градвь Св. СтеФан 

{Херцегнов:И), окупи во]ов:у у Драчевици, а Котор преотрашон 
посла 1385. Тврт.ку nосланике Јована и Марина ВуЪ.у, Луку 

Драго и Николу Болицу, са налогом, да Твртку предаду Ко
тор, а он да им потврди привилегије. Твртко ·их Најприје прими 

љубезно и nотврди и:м привилегије.~) Доцније оГласи' Д~ је заљев 
бокешки отворен реnублици млетачној, и подвргну RОтор, fy 
односима трго~ачким, М.'Iеци:ма. . 

За љубав Твртttову. Которапи се эавадише с Ду?роввином, 

ухватише двије дубровачхе лађе. Дубровчаии позовУ Baлiuиhc 

у noм.oh, а ови послаше 5 ranuja и 3000 војника 11,од Михајлом 
В~баљевићем (BoЪali), К()ји се иснрца на отоку св. Гаврила, стаде 

ударати на Которs), који мораде све поврат_ити, ш~о је .с;>дуэео 

б по Дубровqанима, а Вобаљевиh диже вojcffy, пошто би утана-. 

чен мир. То не би мило Пераштанима, али им Котор~, и ако 

;;т невољи, nоносито одвратише, да нИ савјета ви IЈ;>ИХОВе по

моhи не требајјт. 4) 

Ова размирица не nope:мt ти ви у чему одвос Котора према 

Тврт:к,у, ноји о свом трошку, у шквер~· в:uторсхо~. ,д::ще сагра

дити галије.6) У то пада независност српска (1,389), -~ Твртко 

због јун·аштва даде Влатву Храниhу, који у Нов.о:м, Пазару до

чеiш Турсн.у силу и присили је да се повуче,6) тщ~ ваграду 
да бу до господар хумсв:и. и да има право ва заљев ~оторски.7 ) 

1),· Пр еине аутентични Ћ. Спиио.ла од Курије Апост. Коморе 13. но

веябvа 1tHU, - n друrи без Аtt.туиа, Јосипа 3ам:бова. нотара. - :Мemoria 1<'. 
Bembo Са.р. <lel Golfo 4. апрнАа 142:~. 

2). В:оряер, стр; 69.; Фа.р.а.ати 1.,- .Архив XIII. 79; Љубић. - Ogledalo; 
- Lucius ,.не R. D11.lmatiae 1. V. с. 111."' 

s). Gekich - :Мешоriе Storiche sнlle Bo_c~he di Cattaro стр. 13~. 

.Ј.) •• fbldeni.. 

~). :t . стр 133. 
6). Dш-ando - Notizie storic]te, geogr. е stat. sulla Bosna ete.; Љ~'биt.. 

Ogledalo. 

7Ј. Ј11ри~ек; Корнер I. 74; О9бюш, 300; Jl 1:. д· 
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Твртхо ,у:мрије. 1392 •• Кото-р се смрћу 'l'вртково:~-r користи, 
те се npor.JJ&eИ слободним.1) 

Иаа ·ТОГ&_ Вuшиt.и, ·без иRаквог обзира nоведоше војс1-tу 
преко Грбља, Солила, КртоЈiа и ове Луштице, пријетеhи, да he 
и на Котор ударити, због тога Которани ое· обратише ~-rлета

чкој .репу6лв.ци ва ваmтиту, нудеЬ.и јој и Koorop и околину. 

А тада се Ji ·Валшићи бијаху Млечиhу обра.~иnи за по:м:оh 
против Турчиаа. Зато Млечиhи, јер эвадвј'ах-у да је Котор и 

онако прије или послије њихов, одговорише, да, уз uajвehy 

љубав; нем:оrу Котор примити у nода&СТЈ)О, 2) 

· Ко'rорани се тад {1398) обратише за за:mтиту и поtсрови ... 
тељство Ла.iпtславу Напуљском, који се ожеНио~ беше Маријом 

вhери Људевита Угарсвог и тражаше као Људевитов за:ко
пити наmљедник нрув:у св. СтеФав:а. 

КолИКо је па:к Ладис;rаву мило било, што' му је Котор под 
заштиту приступио, види се ИЗ ре·сврипта ОД t:9. августа 1403., 
гдјс се у за:кључ:иу ве.u:и: »intendamus ipsos {КотораниЈ sir:ut fide
Ies nostros aHos bene et aщicabiliter pertractari, « и даје им раВне 
привип:еrије и nрава. Али оН повват за своје ствари у Италију, 
осТави ДалМацију, и виi:пе се не врати. 

То потаче Дубровчав:е~ да пакосте и оовеЪују се -.Котору.3 ) 
Дубровчапи послаше против Котора нехолщщ галија, али 

их омете босавски краљ О стоја; који"'), чујјhи да је Котор- за
молио покров:цтељство млетачко, навијести ДубрОвчани~а '!3. cen~ 
'I'ембра 1 405., да се не смију пачати у которске от'вари.5) 

Али тада се појави нови неnријатељ ..:..... С~Ндаљ, потомаr-с: 
Влатв.а · Храаиhа, ноМу ТвртRо 1389. бијаше дарОВа~ f{.Yll-1, , u.a 
евеитуапним правима на заљев ~оторски.6) СапдаЉ ТраЖЭ,i:uе и 
Вудву. Догоди се, ·да оу Валшиhи, добив· Дозволу, 30. децембра 

1), Корвер L с. 71. Орбинп, :300. 
1

) Gla.snik 1. с. 160-161 .•.• ita est rei veritas, quod rюs semper Ьа· 
t:iuimuS · ei tennimns illam commmU.tatem in no.Stros. benivo!oS et amicos, et inter 
alias istarum partium arilavimns, et amamus· et amare- dlSpositi sumus • · · · ~ 
et·propterea ipsi snnt·bene зapienteз et poterttnt·вuper Diodnm providere, se
cunaum. quod еiв videbltцr oppQrtunttm.< 

S)• Мат:sовн1i.. Prilozi ctp. 42. 

-t). A:st r.e шu.aзir у Триб}'в:цу у Јiоз:ору. 
3). G1asnik XII, 217. 

6). Вучеtић.- OdnoSn,ji sa llosanskim velika§ima (Pгogr11.m tlubrov. gim
nazije - Pretner 1875). 
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1406. да станују у БудВ-и,- :ка:.о грађани млетачки, уротили се u 
проrласшrи госnодарима града, И сnремни -да га-бр·ане;п-од сваву 

цијенУ. Млечпh,- пошт-о rtry је·-- у, ИЈЈтересу бипо, задовољи Бал
шиllе, и даде им бу;дву· и 1500 дуката годишње у-:замјену·- за 

С.адар. (6. јула .t4U8). 
Мл.еци јавише Сандаљу да они Још-не миме вау.Зе:rи Korop, 

ако he их-.nрим~и :као посреднике -.мир~.:.-Али сваки пох~·шај 

бн уsа.ЈiУ.дан. Смща~,- добив новаца, пошто је _продао Мл оцима 

тврl,у ОстрQвицу.,., с:купи одмах. војску, да ва~аnи ва- Котор. 

Мл е ци пан, на молбе Rоторана, nоолащ.е .ве:коливо_ г.$Ј!ија; а ~~~·

j)~hn, _да је послије Сандаљ сакупио 5.00!) Турщщ, склопиmе 
прн11rирје, да-од .соли Сандаљу дају 6.000 ду:кат.а ~~тqрани, под 
увјото:м_, .да од ово_га даде Валшиhима оно, Што:·р~ад,-јашо д~ 
даје Котор.1) Rа.пшиhи опет пођоше ·даље~ Од М~е~~~.а затра
жише Бар и С кадар. Препирке оу трајале: двиј_е гО_lрр~:е, а би и 
више, да Ьандаљ за пОсредника tte np11CTynи. ~иР б~ ё:кдоnљеи 
~6. но.вембра 1412., по ~оје~у-~~_даје' Будва и. онол~#Э.- Н3:' уж11 .. 
1шњс Балшиhим~,. одричуhи се .свюtо·г даљег и_зИсвDвања, дон 
Сандаљ обв~зиваще: се, ~Р-nс~~~И~ :Мле_цима са oPyжil~Q-~ ~уко:м, 
uко би· од Балшиhа били п;рИсиЉени Ратоватн.2) ; · 

Пошто је- Савдаљ. тait~ ~а се доби~ Млетхе,. а ве_э_~рsо.ъан 
са 6.000: .IJ;YrH\Ta О?Ј. ltoтopa,:. затражи. двоструко. - П~чпаље че

тири nрс_ла~ИЩL- у Ko·rop, да му даду 12.000 ду!.(ата. 

-Обрати~е се :М:лечиh_у Которани за no:мoh, али б;и узалуд. 

Пошто-· Млечиh .у ју.11у 1419. зарати с Балшиhем:, б.IЈ.ло -:.ry је 
од nористи имат~ :Котор; эато га под владу св. Марва пр:р:мише 

'25. јула 1419. Тад, вели Взловиh, једногласно нщјесу Жел.шш 
:мл е тачну. владу; -:- једни жељах,v Валшиhс, друГи С&ндаља ил 
Т)~рчина, не:ки_Напуљ, некн Мађарску н Ри.м, а веhина св. :Марка, 

ноја и превлада. 

Млечиh се обвеза за Котор плаЬати qандаљ~' односну своту 

ду:ката, а Котору )rn_p~вy и адмивиотрадијј' дадо nлемиhсну, да 

ужива ева права ll п_р~в-~.~еrије од е;Рпсних владара удијељене. 
Дође у Котор П~'1'ар Лоt)едав, капет~ заљ_ева1 да Формално эа~ 
узме лосјод. И 25.· јух-а 1420. вошена су процеоионалво по Ко
тору одличја которска и нључи града •. Заклетву вјервооти по• 
ложише предоrавници града Котора, Павле-Вућа, Марин Бизанти, 

Лука Драго и 40 чланова Вели:коr ВИ:јоћ.а. 

1). Gla!!-nik XII, 36S. 

1). 332, 357. 
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Михо.љсх.и збор. О oncery старог Котора видну јо улоrу 

а око _вријеме играо nМвхољснп 36ор. 111 ) -На Превлаци, у Кр

толима,':За Стевана Првовјевчавоt; српсnи великаши осаоваше 

величавС'!веви храм: св. Арх._ М<ИХаил:а, :Ruг, ваво· народно ·пре

дањс к&эује, -·nopymиme Ьiлеч.Ьи св-ршетком прве половице XV в, 
{144-1). Михољски је_ збор заузимао со-nицко-:поље уз осталу раван 
sртољског.& ·и· тпnnтcr•~ra nОља, од -прт0љсног зато на до грбаљске 
Ж)Ће, ируrом повучево:м: с Груда под :Побр!,е:м:. све до Царево 

лнваде: Превлаву, Брда, Брдншта., Страдиоте :и -Отов, па св~ 

Кр'ЕQле. и . .]Јущтицу и грбаљоие; брег.ове_.у- ЉеЦiевиђ.у до Штll_

летова rувна. З.атим сав . простор између Кал:И;щар-_а_ и Верига, 
о једне, и нидащње св. Троице (данас тnрlэав.а 'rро~цр.)~ па на .. 
стављ~у_~_и_ се б~лом високих го,р,з, _nреко Пv.о.игз3.в·~ н .:Мqго
рншаа~.В~h?_ брдо до Пла.вде, с дру,rе с~ране. У ово.~rсу nр9:стору 
била ъф:~ста: Ковач, Мрчевац, БобоваЦ, Б.оГдащ-иЬи, Тиват и 
Ластва. 

У области МихољсRог збора нассљt:Јње је бИЈLО _ мнq;гобројно. 
Бобовац-_је врло стари_ град_;. Cтpaдuorv. били с~у поэнЭ.ти Гр::Ј;има 
у VII __ в. ва_ Й.ра~ија; У IX,. Х, XI и XII в. овај ~рај је _био врло 
энам~ВИ}\ дад _ се_ ДоњЯ:. ~ет_а1 више од свију срnских -крајева·, 
дотицаще вањсхог свиј~:rа,_ uарочито за :краљева. Влад~мира 
(1010-1015), Бодива (1080-1 102) и Ћорlја (1115). На Пр~влаuи,
liОја се у то Доба сПомиње вао nloous Trajectus«, у .мре од_.Rј'Щt.~;е 
боЈ,Iес:rи, и би у_ttопап са оиновияа., Легета КресцЈ:I~иров_ у Х· в; 
ов ј_е био саrраД:Ио замак (Castrшn-Castello)1 од :ко.Ј~г је .. до 
данас овисо~.а нула у превлачкој т.эв. Бисi>.ј'Пији одржала П:\1:6 

Ј)Каштио«, ,.к~ј}l ~помиље Дукљанинов летопиС._ Нд. С_тнад_иотима: 
у цркви св, Гаврила,_ која Rao да је опстоја.да у · IX в.,· уб~јен 
је нраљ Драгомир, Хвалимиров, сестриЪ. ду нљапског · ·нраЉ'а Вла
д~ира,_ У XI ·в. Превл.а~tа се оп~т Оuо:м_иње у· yroBor,_Y оми
шв.ог меза Нинол6--с Rотораuпма, од г. 1167 {а Molunta usque 
Тгајес~i). У ·сусјед!ЈоМ. ·тивту, омиљеном боравишту Аr}?овове 

у~о~рце Теуте, у доба оnатаюtа превлачког мавастира1 и иза. 
тоГ3., имају· своје ље'1'нюювце- двав-аост властео'сии·х- · nородица 
rщторОких. Опдјо су joni оnахилуци с дворовима н С Т3)1Н!Щама. 
1tн6Жева (Conti) Периновиhа1 Мар:Иhевиhа, ЛукОвиь·а; Тришсовиhа, 

1) ~Mиxo.I.J?,:SR Збо-р у Поки Itoжopcxoj• ол Младена Црtшrорчевttћа: -
Ту је олmирио и врло .щјепо пзложеао, а-ја спо:м:ињ-ем само т<мИко, tc.OЛRIIO 
је nо~ребво за ову радљу. 
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Папиt~а, Веокуl)а, Веров:а, од којих неки, ввЪ п_аџ:&ком _ XIV в., 
nомогоше крњити взrаот :михољсsог збора. 

Догаt,аји, који се од XIV в. раsвијају, доносе -теШRе по
шљедnце Михољсвом Збору, које су изазване реввошЬ.у и те

жњом римских мисиовера, да nрипаднике Михољсног Збора у 

крило римске црквС nреведу. - Вокељи и давао причају, како 
веh рекох. о тому, нако Млечиhи nослаше Друшка Которанива, 

:нојя отрова 70 nревлачких халуђсра, - а иза_ тога, како ма .. 
н~стир- М:лечиhп топовима са яем:љом: сравниmе. 

Осим Котора и Михољскоr Збора, кроз ову периоду _видiЏ 

су улогу играли Пераот, Будва и Паштровиhи. 

Пераст је бИо_ савезник Д}·бровчава, Rотора и У.п:цињu у 
септембру 1154. и послао и:м био војску под својим »oblefaliom «1 ) 

Милоше!I-I Шестокрилић.е::~-r, протиВ Барић.а, бана босанСкога, вог 
Јiил_ош са савезницима и побјеђује. Пераст је много пута ве

лине несреhе претрnио. Тако су га Сарацени, Симеов бугарснn 

(926) и Монголи запалили· и разорили. 

Ади и опет· ос је подигао, а Не:М.аниhи му указују велик~· 

љубав. Пераштави nрате Силног Д~·шана у ратовима у Ма

к~донији, у Арбанији и Епир;у. Душан Силни поправио им је 

црнву ов. Георгија ва острву прама Перасту, и дао неке земље. 

Пераст се преД.ава Млецима 1365., а они м.у дају управу над 

ждетачком Боко111. Тад Пераштани ратују против Мађ'ара, али 

ови со 1381. враћ.ају ·У Котор, те тада би Пераст огљем ·и мачем 
уништен од савезника Људевитових. Од тад ПерЗ:ст редовно . 
шаље у Млсткс свој~ посланике, који се зову »nuntii", 'а од 1588. 
11 aшbЗ.sciatoгcs«, те тако траје све до пада републике. 

Будва. nослије пад~ Визант.пј(l, подвРгну се вЛадама cpn
Ciiиr.r. Пераштани је f 367. предадоше .ruсподарима Зете, а Бал .. 
швhи је :ус-rупише 1398. Млецима, који послије припоэнаваху 
над 3еТо:н сувсренсrво турсно, ш1. рачун Будве шиљаху векн 

xapitч Султаву %). Ст:tру Вудву 1 веле, да Сарацснн ра3ориш('. 

Опет се подиже. Будва је била сијело ешюкопско до 1570 3 ). 

Будванн имаху ·своја Солнла {Лагоштицу), за :која Которав.н 

бндава l'оюљаху Млс:Ьичс, да нх за .себе 1406. прнсвоје, пошто 

1) Та је рнјеч з:џшјешr.да рије" :oi:Hicз« и.:в1 ,.11ojtm,џ~o« зt~ rрчке .в.шАе. 
;1. U)tiO r. помавпце Пераста 3а)tјсљују је са :оваnстап«,- ot Aft!ШC :оШ~чеАних« 
(Jннlesta). 

2) Орбl!Шt, (18~), вo~eblng. 245...:.. Внtl;аша. 
3) Scl~eщo.tiзmш; 1Нщ·fч~зis Catltal'ensis pr·o anno ЈНО!, стЈ1. ~Н. 

1 
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веh годину дана прије МпечнЬ.а бијаху изабраљи сво.га в:ачел
ним За, Вудву {locus denominatusla Gostiza, qui locus est in capite 
8a1inarum. Buduae - List . .V. XCJ.I.). 

У Паштровићим.а оу прије Христа отавовал·и Илирн. Пот
Паll.оше у V в. под Ост-Готе,.дослије под Аваре. У VII n. за 
Иравлија, а нешто и nослије, спушти се дванајост српских пле
:мс:в:а ПаштровиЬа, те эапре)Iище _простор _уз морску обму од 

Будве до Спича, а њ:нхов се нови по.дожај по ЊlliiШ назва 
Цаштровићи, који б11јаше само м:ади дио Дувље. Морали ·су 
одмах да миол.е- иа одбрав:у, јер веh у IX в. осјети,mе теш:ки 

ударац· сарацевоки, Q nојияа· ne.'IИ ПорФироr:евЈtт, да са· четр .. 
десет бродова, под водством Гелбе, тад оборише и освојише 

Котор, Росе n Будву. Иза смрти великог жупава Бодива, Дукља 
с Паштровиhима подпаде под Грке. Тек 'ИХ <?теван Не.мања 

оnет срnским земљама припоји, те тахо и бише за свих Не· 

мавнћа. Повељом од 15. "арта 1305 (1307) у Котору, Стеван 

Урош потврдио је Rа.дуђерима у ПаштровиЬ~-"ш .. века ce.Jia и 
неке земље, те м.у их: мајка бјеше оотавшха за манастире и црКве 
у овом крају. Иза смрти Душавове у Зети се појави династија 

Ba.'Imиha~ Кад добише Зету доњу до .Котора, тад добише· и 
Паштровиhе. Ћурађ БалmиЬ стече 1367. Будву; уэм:о наслов 
»Будванског вастелана«, те С браћом узме нacлo'в.»ћt:i.I-Orli d~lla 
Schiavonia rnarittima«, 11 баронп по:морскн Срби]~"· ПослиЈе Бал
шиЪ. н Паштровиhп играху вндну улогу ~, питањима града Ко
тора, ради чега љуто вастрадаwе, хаво смо горе ре:кли. Год. 

f386. Будва и Паштров11hи осјетиnп су. турски вападај {за 
- Ћурђа БалшИhа). За Балшо III :Млечнh добије Будву п Паштро .. 
виhе. Ралmа је 111 основао ма~астир св. Ни:коле у Праск.вици, 

jt>p у Будв·и 20. децембра 1413. нздаје повељу прод много свје
дона за градњу тога манастира 1 ). 

Деспоr Стеван Лазаревиh бораше се с Млечиhнма јОш 1422. 
У TO)r рату Паштровиhн се одметву од Стевана и nридруже 

се ·.м.'Ј:ечиhу, У децембру 142:2. војска доспотова би потучсна, 
а у марту 1423. ПВ:штровиhи, оснм Кастелластва.наца, санупе 

се_ на збор, на." Дробноме Пијеску, те оДлуче, да признају мле
тачкО Господство, и дu му положе заклетву вјервостн, али да 
придрже себи неке повластице .. Изабраше зато дванаесторицу 

своје властеле, да noi,э ва м.11еТаЧку га..rrију, појам је эаnови

једао Фраљо ве:м6о, војвода ва мору (Capitano general_e del DoJfo), 

') ЈnрЈ[Ч~в: - Сnо~rеакди срnсви 1892. 
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и да. с њИм- уговоре погодбу вјерНосlrи и -предаје. Та,:властела 

·бијаху: Дабиа-трнЬ-, Ал8кои·ћ, РадИЪ; -милt(овпh,- Ива-аиш: РусаииЬ, 
Ивtщ Рашковиh, :Калаt,урt,евиh, НОвак Црющ, ·Петар :Главоч, 

Горач Буран, Кањо·ш Мацсдоновић, -Цариuои· НоваковиЬ, Влnзач 

ВацЗ.вта~ ДраrоевиЬ Ради ч Тудорови:Ь.,'.Вабјан -ВуљанО:Виh и Новак 

Том11-h~-На·rалији с·БембоЈО.I уговориmеЋоrодбу »слоге« 4. априла 
14_23~ ·Овај. ]е уговор потврдио дужд :щхстач:ки, Фраљо ·Фоокари, 

у Млецима 14. маја исте 1423. rодиае. 

'ltв.ci'eJLJlВ.Oтвa се предаје пак :Мл6чићу тек 1442. rодинс. 

Онп у сеnтембру 144~. пошљу сво-је П:о~лаии:ttе· млетачком: про
вИднику, Марку 1'ену~ у млетачки окО, кОји· М.пеhичи· бијахУ 
поставили nротив Бара:. Изјавише да долазе, Да пр6дад~r ·каштио 

са 50 домоВа, уз nризвање њ:ихових пОвластиЦа; Млечиhn ид 

призПаmе све њихОве обичаје и nраво, да бирајУ о-'ВО'је суце, 
nотврдиШе nм све непокретиипе; ·земље и међе, а они· ·се: обвеж,у, 

да hc подложни бити·у свему млетачrtој взасти у RотОр'у, и -да he 
CBf!-Ko, од 50 куЪа, изузев пет, щ:rаhати Млечиhи'Ма rio једnу 
nepnepy на гоДщiј-•. Фрањо Фоснарн, млетачии дуЖд, То им по
Тврдп 14. авrуста·t-443., Па опет 1607 Ивай Бембо· Iipeд Вј"двом 
ва својОј га:ЈИји· 3. јуна, и то ва молбу Кастеп.па.отванаца. 

Х.ердОr-Но:ви. Као што се види из оnих~· кРа_тких :иста-· 
ријсних цртица, Млечиh је успио, да прије половине XV в. под 
своју -власт nриsеде сву Бо_ку данашњу 1 осим Rрајева око Рисна 

u Херцегвовогћ, који щшзнавах)- власт босанских владара. Краљ 

Твртко је 1382. саградио св. СтеФана {Херцегиови} у Драчевиц11, 
и у Суторини »оощшр.«, Овај в:рај дарова свом ј~·начком вој

нодп Влатку Храниhу, :којега С<-~.ндаљ, потомак Влатков, као своју 

земљу тражио је и добиq .Јио. За херце.га Влат:к~ 1482. Н4• 
валише Турци и опh:нну хсрцеrновску освојише 1),_ те 180 м. 

над :морем оградише Тврђав~т, којој Шnањолци год. 1538., Rад 
им эаnаде у руке, надјенуше своје име, т-е. ое и д.авас зоВе твр
ђ;:tва « (fortezza У n_Шп~њола «2). __ Друго мјесто пра:ма ':ХерцеrвовомЈ-' 
био је Рпсан, који је эа Her.taЊe њего13ој дРжави бпо наспрам 
i\.отору поrравичriо мјесто 3). Хаџн-беr, ·:санџан триков<Шн, 1483. 
п у .почетку 1484 •. освојn_о је Рисан 4_). ДаКле, до~ ~pвol\t поло· 

1) I-lert:ezi :;,v. Sa"V.e od Ва1·шlа Рорм·i6а, Spljet 1895. с1:р. 10~--
1) Хердеrп.Овn O,'l. T.ll-. llouounћa, :залар, 1880; l'одиmњпца HusoAe ЧуuиЬа 

1877, од Ч:е.1.е l\IЈЈјатовиnа. 
:t) )-Iemurie Stщ·ieJн~ sнllc Bocche lli Cattaro - Gelcich, ('Тр. 53. 
~) Ibldeш, сч. 183. 
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вином XV _в. Mntчвh -Эе y_CDllO да nод своју вдаст nриведе 

југо-источвн, шщо nцдј{!с:м:о, дио Boite, дотле у дpyi·vj uо:~~о

~Ј!ВИ nстщ· __ ~;у в. с~ла туроnа осваја сјеворо-sаnадни дn о· Боке, 
бива X~pц.erJii.OBИ и. Р иса н. :М:.лечвhп паОтоје ТурцнЈ1а ово мјесто 

~тети, а Тур~~и. опет љима._ 
Још,_.ртща.д'" 0~0 1458._ СтеФаН Царвовиh _и rеоргије Боrо

јев;и.Ь, в~ј_~,а~и П~рас:rа, бијаху пОшли у Херцеt;вови, као nо
с~п~.вnци _ва _.цвор Херцеrа Сте-Фана, те их '?П о.ба. уби,. о,.ад По
раштанџ мрче и_ кривим oнo!lt гледају ~рај ин у хорцогновску; а 

одмах 1:.0ra пу_.~а, . раз_љуhени, дигну вojCity. и у· Драчевици Ж.ИВl.t 
)'ХВати ше _х_ерцег'а СТеФана, и били би га ~огубили, да. му ненн 
богати Дубјн)вЧ~ни· живот не uзмоnише. А отк:,~.д Турци :кра
Јn'ву Хеј:ш.сrновску и рисано~>у освој~ч-е_,' још се вИще Пера
щтави исти ч~~ и као најбољи ј_унац~ одли:кују. С Ј.'УЈЩИМВ; су се 
внmе пута борилИ. Тахо на дан св. Вита 1545. на Кумбору зна·
!tlенита је би.'lu битка и·змеt,у ПераП;Iтана и херцсгвовс1ШЈ; Т)'
р~-tка, 'гдје их Пераuiтааи, иаsо нХ Издаше Кото.раюi, поб-Rј6дише. 
Зато Селим_ П t 570. шаље војску на Перао1:, али ју Пер~шт~ни 
одбпшс. }'. то, у бgтци ход Лопанта, одликују се стјеrовоше. 
Псраt!!тани, н као уздарје траже од Млетака~ д~ _цм освоЈи Хер-
цсrиоВн. 

Влада и» млстачка на то обеЬаје многе· земље· у оnhпвп 

хсрцегво.всiој-, а 1572. МлечиЬи, под -водсТвом конта:: Марти
ненга,:настојс ос-војити Хе·рц,егвови, али и~16и узалуд. Међ-утИ~I 
Хаш.tа .. паша тради тврђаву » Врбањ « на рту од Itумборај коју 
:Мл:ечиhn· оо-Ро-јише и Р.азорnше 1572;, и то ~ајвишс ·noмohy Пе~ 
р-аштавэ.= 

На·-22.·-јувија 16-24. ђеЈ\шје из Туннса и Вtшерте, ва броју 
16; ·оП.пијои-иmе куЬе и цркве у Перасту, и -·nшo_ro народа варо
бише. - :Млетци Пераоту притјечу новцем и· пријатсљст.~О)r:, а 
сами продају, -брОдовље, да отttупе робове, u: моде владу мле
тачи;у, да 'их.· пресели rдје:rод у ИтttлИ.ју,- али их- оНа· од ·тога од
враhа,_ с разлога, Да, тдје отид,у, ноhе бити славни Пераот1 а ·ни 
ов11 Пера_цiТа.Ви,-В.ајм.Илији подани-ци републiщи.·Ов:и tiooлyшame 

и' поnра:Вi-tш-е -свој -rрад. Год. 1649. савјетују pefiyбnиlty, 'да Освоје 
РllсЭ.н од- Тура:к&,.->хоји збиља би· освојен 1654.· Турци, да се 
освете Перао~у, -nредвоt,ени бившим диздаро~- -рисаВсхиУ. :м.ех

.медаrо1ti .Рцзnанаrиhем, уд~рише_ на Пераст, а.n:и сви n~гибоше, 

па и ~ам Р~;~,эванаrиh. Нотор иэбавiЬаЈУ ~657. од Турака, а мало 
Послије 'зауС~ављају и побјеђују nашу босааског. Год. 1670. 
ЈусуФ оа .6000 Турака· ю~оТоји_ -освојити Ри сан, али му Псраштани 
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не дају. Год. 1684 .. _тјерају Турхе из Мориње ~~ Убала, а -међутим 
п Iiривоmијани изгоне Турке иа Дврова1 ). 

По њихОву наговору паnа Ипоhент XI и Млеци са Пе

раштанима и ДобРоhаиима скупише бродовље, ноје, под эа
nовједниwтвом генерала Јована Корнера, 1687 на 30. септеябра, 
а са великом nомоЪи свих Вовсља, Херrtсговаца и Црногораца<t 

освојише од Турака Херцегповк. И тад сва Вока, послије· :в:е ... 
колико стотина година, налази се nод в.тtаш:Ь.у лава св. Марка. 

Док се <?ВО у сјеверо-западнО:м дијелу Боке збивало, у 

југо-источно м дијелу долааи до рата између Млечиhа и Високог 
Стевана, који се јави·о IЩО насљедник Ва.лшиhа • .М.Iiечиhи Сте
вана разбију и заузму Скадар год. 1423. Млеци задрже св. 
Срђ, Уз:щињ п Паштровиће, а СтеФану остане Дриваст, Бар и 
Вудва2). Овај је уговор Стеваа потnисао 142-6. у Сребрници, у 
Б о сви. 3 ) 

Гo.:Zf.· 1427. иза смрти Стев~нове пооrаје зетским господа~ 
ром Стеван Црнојевиh, који одабира Жабљах за своју пре
стоницу. 

Послије 1441. Будва се _предала Млечиhи.ма, а с уговором 
У Снадру од 1444. присиљен је СтеФан, да уступи Млечиhу по-. 
слије Грбаљ 1456. 

Кров XVI и XVII в. многа· су ·зла и несреhе Во :ку и Ко
тор снашла. Одузет је Котору Грбаљ, Грбљани Турчину ха
ра ч дају, а од Грбља је веhи дио :кuтороких_ племиhа живио .. 
Год. 1537. Бока страда од потреса, а 1539-40. Хајредив; Баџ
бароса, у служби Селима Величанственог, роби и пали по Ко
торском заљеву. Са деведесет галија и 30.000. војника, у ав ... 
густу 1539. изненада провали у бокешiш заљев, те, освојnв 
Херцегнови и Рисан, нава;Ји ва _Котор за рентора Јована Ма
тије Бемб~ и опископ_а_ Луке Бизанта, ал:и Которани одбише 
непријатеља тако, да оо 17. августа :морао натраг повратити. 
Год. 1563.. Бока опед страда од потреса. Тад паде од .по
треса 160 нуhа, а_ погину 150· становника: Год. 1569. Турци опет 
ударају на Котор. Тад је Будва ра.зорева, а турских је 300. 
галија водио Пертаус, а.nи ректор ноторски Захарије Со.п:о.м:онвје 

није се препао опсаде, и ако се нашао био издајица. капетан 

Ј) Storia tli · Perasto од Франа Ј:ю.пта Вишшвића,·сжр. 162. 
1) Ковмев11Ъ-Јованов1tћ >Историја cpncвor tЈарода« Беоrрад, 1891. IL 

стр. 28-<!9. 
3
) '1. :М:ијатовпћ- Дещют Ћур:~i; Вранховиh. I. c:rp 318-~24. 

1 

' 
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Тројав1 Да отвори неnријат~љу врата, такозвана »porta Fiumera«. 
Томе со уiПЈЈо у" траг, и Турчпв јо био nрисиљен ва ) змак. 
Опет 1572·.- -Турци са сува ударају н-а Котор, али Соранцо са 

Которанима одмах их одбија. Најдуже су 'ђ'рЦи onc11je.zruи 
Котор 1657. за ра~а ICaвд~OROI\ и то санџ"а.к Ченгић .. Херцеrо
вачки са пашом скадароким на 30. јула је Котор опојео. Било 
је 13.000~ .војника; и веЬ 2._ августа удари на t•р.ад. Док се ово 
збивало, дотле Антоније Берпардо, :ашетачни дужд, прискочи ~· 
пoi~;~oh из Задра. Опсједа је два мјесеца трајала, а Турчиа Ci::l" 
2. ·октобра повунао. 

Год. 1667. и t 729. Во ка Страда од потреса. 1.-'ад су мН:ого 

кућо порушеие, 30 душа погинуло, а веволицо се стотина 

ранило.~ 

Грба.љ се сасвИм Млечиhјт предао эа зетскоr митрополита 

Мардарија, !647., а Маини и Враиhи те:к 1718. Још Вока сва 
неби под МлечиЪ.ем, јер манастири Стањевиh и Поборски, ~· 
овим планив:ским остатци:ма, не само што остају под црквеном 

јурисдикцијом, негО и у власти црвого.рсних иит.рополита, за 
свега владања илетачкоr.(1797), па и даље сво до 1838. 

Махмут паша год. 1 785., враl.t:ф.~Ьи се са вqјском из Црпе

Горе, npol,e преко БранЪа, па- у Паштрови.hе.2; Том nрнл"иком 

зауставио се у околини КастеШiастве. Одоше .му ва поклон не

волино пр-вака паmтровских, које он погуби; ТО је било изиеl)у 
29. И 30, јуна 1785. тад је И'МНОГ6 БЈће ЗаПаЈIИО: ПОЧИЊуhи ОД 
Режевиhа до Мочвара (Paludi), који је пожар могао ублащити 

један брод, хоји је био зором на обалу, да· је хтио из. топова 

пмити, аnи се пoqJinje д~sнало, да је био заустављен П? савј~rу 

неког козrуне.п:а Миде, човјеиа сурова и веобразована. Заклоiшпiе 
Пашт-ров:ИЬИ своје старо и нејако, и женско, на островчиhима 
»Перазић« п »Катич.« Пред вече Махмут крену војсвом .. за Бар, 
а собом·вао оужње:·од'Веде 17 Паштровића и 3 :Враића, које на 
"жељеэвици« отријељаше, али оnет један умаче. по припо

виједању -_ коrа· је кавовик др. Rојовиh прибиљежво. Тад је 

Махмут паша· в&ред.ио, да се срушВ:,.и нул:а Бош:кQвиhа. Послије 
је nоправљена. ·Опет су Турци Паmтровиhима -пријети.п:и. Зато 
је Мзr:ечиЪ. посаду послао, Петриче!tиh -са Бокеаима дошао, Алек

еащар НЗ.киhев.Овиh -са Новљавима,. чете- Луштичана, Кртољава 

и других -onitииa. Заметну се биnа код <Ry.n:e Воmковиhа. Тад је 

1 -Schema.tismus•Dioc.cesis Catharensis ·pro-Aцno Domini 1907. стр. 10..:_1"!. 
2 О овох вщи биљешв.о др. Авrува t:ојоввћа, какокп.ка у Будвп. 
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погинуло 27- Турака, .а оно_60 -раљених. Ј.ош._ су.сЕ! једном LO. 
;о.[аја 1786. Паш'Ј'ровићи. и Будвани оrдедал.и. о Махмут namoм. 

12. маја -1797. паде за увије1~ мдеi'ачк.а репубЛ:иБа, ·ноја је 
опстојала за· 13 вј ено ва. Аустријсни- генерал. Рукавива sаузе 

ДаЛ.\tацију и·-Бону 179-7. у јулу, а са-уговором у Пожјrву 26, дe
uel'<rбpa ·1805, даде Опет те зеМље Францусвој, али прије, ·него· 

нх је гснера~ Молитор -заузео, Сењавив, руски вицеадмира:I-, 

за~уэе Боку. 

По Тилэнтском уговору 8. јула 1807. ·морала је Русија Бок;у 
предати Француској, а, над се цар Аленсав:дар ,_опет подигао 

nротив НапоЛеона, силази црногорскн-.вла.ди-ка Пri'I'a:p 1 9. сеп
тембра- 1812. п оnсиједа Будву, Iщја му· се и предаје- са_ свом 

о~олином. Ј'едан одјел Црногораца опсијсдаше Котор, а· други 

удараше ва батернје Франц}тсне у _Б.е>-рнгама, а треhи.на,батер·ије
у Порто Росе. Становници ДобрОте, Пера:ста и ·прчања иsГопе 

н~nрпјатоља. Здружени Црногорци, Бонељи и Енглези освајају 

Херцеrнови. Година те 1812. диже се 500 Француза и пандура 
и пођоше на Паiптровиhе, те м.ушtсеташе два -rtалуђера из 

Прасквице·, и:мено)t Петронија ·и Д:им:итрија, и једног од nростнх 

људи - главliр1-1.. Нап о ноН -rен.ерал Gatithier nредаје Енглеsу 27. 
децембра 1813. Borty, а три дава nослије .Енглези је предају 

Црној l'opii, Вон~ се сједињује с Црном Гором, и· добива при

времену уnраву. 

Године 1814. ноначно бп nродана. АустрИјИ, пол нојr.м је 

и данас. Бона се протиn то!'а бунила:Ј869 и 188-1. 

Поморство, самоуправне области, њихове уредбе, nросвјета, 

култура и народне шноле у старИје ино.вије врцјеме. 

Да добро просу дn мо .и оцијеu.иr.-10 насеЉа 6окешв:а, њихову 

с-яагу, -живот -тјслеопи И:дуmевви и св.е_ друго, веопход~о .је по

требите, ocн::>r:t др.)-·rог, .·да у !(ратким потеаџ~а истав.I;Iемо: 

а). Поморотво. - Позн-ато је да су .још .Илир и ових облас.тн 

били добри :!1-IОрепловuи и rусари. Р-имр-ког- времена; Бона lСу

торина) је била= пристнвиmте. Од т'а,д?--је Во ка_ бщш ув_ијен. зна

м~вита ломорсха област. За .. Немави1 .. а доморство 6о.пецц;о још 
боље нащ.iедује-;-нзван'Боке имају својf.).бродове {fusta} ,~а џдбр_апу 
од гусара, нароч-ито -Омижана.п Неретвае:а, који_ се веЪ У· :К:Ц: в. 

обвезују l{отору, да неhе узнемирава ти бродове измеђ.)• Модунте 

п Превлаке (<i Molпnta usque .'frajecti)o Такав је- ·био уговор 
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<Оli-ШШКО.Г-·;кн~~за Николе од r.: Ц67-. -Ал11 оу се уговори-· често 

обнnвљаmЈ!јч:щто эв-а:чи .да гусарење није --престаја:tо, 

К.оЈIИ~О~ је·.-дак .поморст,ио у-. Боки развијено било, дощ\з је 

најбоље . .тaj~·;mtr.o· су- веh--80Р• .:по морци бок·еmви од.ставили своје 
друштво, цод·~14Мев.ом ,_:о·бокешиа: .м-рњарИ:ЦЭ11;, појој је циљ био 
узајамно -~щтщЈмаr.ање· у свим потребама :_-и--~·иезrодама, :колrшо 

nородаЧR:и:м,. тQпик_о;-,до'Мовинтmи и ·вјерск-им~ Ова. је била по-

11-tОрсна- clf./Ia "Бок_~· ·И· Кооора, и; -у- доба .мкета.чкQr: гОсподства, а 
нао т-ано.ва~миз:а-ат3. и;рд Владара српсних.,Имала']е_привилеrпје 

на тр.жиш'l'ЈШ.а.Ј'-r.:В.еиецији, у Левав'l)" ~ сус,i.едним .iyнar.r-a. да:I
м_ат:и-нски-м;. -Иr:раЈШ.>је_--у средљем вијену ·видi!У у-логу. И данас 

ова установа оп стоји, али -давао само'- mт-Q :својим ·pyxol\1 и 6о
r.8.~им .ору-жјем опомиње на_величи-пуЧ!- богаство БОЋе, вад би

јаше- ,под,._НеманиЬима и МлечиЪем. 

По:моротво у -Бови морало је Jt&= буде- .војнri.чtса. о брана. и 

nротив Мхечића· и ·против Дубровника ·у св·nм оRим- -рм·ови~ш. 

:које они против Bo~se во~аху •. --:О:rнад Млсчиh· .Воком- ·-завлада. 

nом:-оротво .бов.еmко мор_ало -се -,бо.рити чешhе против ·Тур_а:ка. 

Која је жилав.ост ttо-мораца бокешвnХ.била,.Јiолико;Јr:и-поа\Юре-тво 
у трrа.вив-и по-одмакло би по-, довољно је-да наnомене~:!:', да је. :мала 

но:о.I~Ћитад пащ-rроsсЕа. изВојштида· од мл~т-аЧке репуб-Љ:и1-;е 2i. 
октобра ·16.1-.iаtОсебно мјео:то ва nRiV:a dPi -8-oblЗ.v.on-i-« у.,Млетцима, 
где ј-е C'IOI-o ,паmrровскиМ.лаl,а-ма доз·вnљею>-_сбй:ло прис1'џнищт-е. 

ПоД -M~ti'C~~<иlieм бо-кешко по-Морство- ·в'сзиnаше исток -ua за
па.;з:ом. ··OaQ-_.':je· /прв у ~ирно 'доба -прел~ТавЉМIО т-ргов:ачку, а у 
раТио:. :цo6a-ipa'l'Jly-. морнарицу; на·ро-чпТо· у борби.прот-ив. Турака 

и гусара·-из Грчве. ··.У. бугарштицЗ:Ма· Богиrnиhевим и· -у Качи

hевпм »РазгОворимD. уrодв:им-« опјевани оу :многи Бокељи у борби 

nротив-·гуеара~·-, Воkељи·_ су_ подигли руску трговачкУ морнариuу. 

!Јрвп, · адмИр:t.л';!рус-Rе 'црно!!fорскс ФЛОТе био је бокешки 'IIOJ1\t@paц 
:кнез Марко НојЦо_:ВИ:Ь{ Н:бiИ- 'је- основао и прве по-море-не· луке у 
Rасnијском--:Мору.~;-?У'.':РаRи-ја вре::..нша сва -је ~ладоС; ·б{шешна 
ходпда нaf!ra1oJн3.:'R.!)ReJiiВ.OI.noяopcтBo из-возило је:-и:if·ВФ:ке коже. 
пелим:', -лоВ-ор;'_:К&)вТР~~-у,~_(суво месо)-, уље,- вив:о- ·.и -др. Нај~ 
важнија -.и;м;:-QЦјахУ,i_nР~.ётаппmта: Цариград; НиtсоЛ~је.во,: :Атене! 
Вен~ција, Ћ:Оиова, · И)':Y:Ottlie Леванэ>r; а ДеванаТ. "Sвlf;xy- псточпu 
дио .CpOдиa~{~o·~o:rii&R~'i<'!.Eг-ej.ctto :море·-.и ~Архипелаг. 3а Ратова 
између ·Il'opier:-тt·;в~вe~·иje·, nрекидах,у:--тај- с.вој ток ·најпретежнијег 
caoOp&ha.j·a,~'-Te,.-_ce!~YitY·ћЩ~;Baxy западној ·-обали: :т-алијаRСЈtој, Itюю су 

наил-азили '·1i8i:-·в.eh-y -·у;т~иду ·а. :маЊу-·ЈiЬбит~ 
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Кад је Вук RЭ.раџ_аЋ био у Бови, боксm~о бродовље Ц[:
јсњено је на 30,000.0~0 ФОривти. То велико ооrа~тво до~аs Ј6 
колико је цвјетало бокеm:ко поморство. О љему ЈОШ СВ)едочо 

uРкве, у њи:ма завј.етв и кућ.е. Напретно:м:. поморске науке, по

~орство бокешко напусти обlЏ(е Средиз~мвога мора, а эапЈiови 

око АФрине, у--.иоточву Индију и у Америку, па и ·У Аустра
лију. Многи ое Бокељи тада знатно обогатише, и ~аnетави п 

мрна.ри враЬаху се дома са знатвим в:мет:ком. То зе био вр
хунац поморске моhи и сјаја Боке. То је било крајем 18-or и 
nочетком 19-ог вијека. У то припаде Аустрији. До :rад слабо по
знату аустријску заставу Бо:кељи изве~:юmе у најудаљеввје 
!\рајеве свијета и проолавише је. . 

Први ударац бокеwким једрењачама зададе парва лађа, 
јер у nочетку наста несраs:мјерва у-такмица, а пооn.ије тешко 
nонижеље, које уnропасти Бону, Други ударац зададе установа 

)' Трсту аустријQitОГ Лојда, кога и влада обШiато nрипоможе. 
Наота расуло бо:кеш:ког бродовља и nоморотва. 

Поморцu бокешви предаду се Лојду, епrлешким-, руски:м:. 

амери:кансним и другим- друштвим:а, гдје и давао служе, али то. 
је велико зло, јер чији нрух ј_едеm, . онога и пјесму појеш. 

Дјечаци од бољих вуЪ.а у nоморству се учаху У старо :Е!РИ

јеме у Венецији, Јакину, Ливорну, доцније у Лиону, Мар9ељу, 
КарДltФу и т._ д. Сиромашнији учили су се ~од ри:мо:натолич:ких 

калуђера у Савини,- Топпој, Паштровићима, а мио ги и иа са

ми:ь1 бродовиМа. Под Аустријом отворише се поморске шко~е 

у Котору, Дубровни:ку, Трсту, Мапом Лоmвљу, и ФОВдацио

на.11на шкDла у Срб:в.ни код Херцеrновога, једина у српству по-

морс:ка шнола. · 

11 Мали« 1 што би свршио ш:колу, укрцао би се на кааав 
Ј)nатентави«, обично туђи брод, ва Rому би најприје био ло
стављед за »Малоrа: {m-ozzo, mousse). Требало једа помаже мр
нарима у свему На броду, да послужује капетан~ и _све ва брод_У 
старије, слијепо поаоравајуhи се свакој варедои. Могао ~а Је 
свак :казнити, 1щ:ко му се свиди. Није saJiyд речено :~~треба Јести 
:.rрнарски Rpyx, а лако се э&Rапетавити((, илИ nXO се ве навика& 

с:~.ушати, тај неhе умјети ни sаnовиједати«. 
Послије године двије био би -унапређен sa »младиЬа«, по

сл:ије, према својим личним особинама и вапрет:ку У поморотву, 

33 мрнара, па крмара и боцмана, а најпослије похожио би и 
nотвапетанскп исnит. тад би добио »патенту« и имао nраво-

1 

' 
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да носи- -високи Нлобук {цилиндар), те чекао реда да води брод 
као оамосtал:ви напетав. 

Неки Ьу свОју Жену .и· дјоцу нод ·:куће ост~љали, а нев:н 

и собом во.ziизiи. Право је имао само капеi'ан, да га жена 

. nрати всi гi>.ireмoj пучини, а тим со праВом служио обично, ана 
је његова В.паСтитост био броД. Оне би обишзiе са својим l\rу
жевима цИ:јеШ Свијет-, и видјело тешке по мору опасности и 

несреЬе, радИ :којих 'ј6· -било и гровних с.пучајева, наиме да про

падне цИјела породица.- И дјеца. су се рађала на броду. Отац 

би их- крстио-; па, в&Д би који члан -и уМро, отац је морао то 

своје Дијете свОјИм руRама сахранити и опијело_ очвтати, јер 

он је на броду био и Rаnетан, и поп, и судија, и с~е, Он га 

fе·эаводио- у'· матицу, а, кад би се вратио у завичај, Предао· би 
Те заnисе свом пароху,_ ноји би их увео у своје матице, ако 

их је аод-ио, а ако не, тад би у·биљежио по странама црквених 

књпга1 као што је се догађало. Ако нИје капетан: то знао на

писати, тад је на уста попу··Iшзивао. 

Човјек би гладан слушао занимљива приповједања старих 

бонеmких помораца, капетаница и капетана, када nричају о 

својиМ до~ивљајима., На овим бродовима беше оштар запт, ка· 
nетав бијаmе до:маhин и врховни судија. Истјсрави мрвар тешко 

би Се МОГ&О В&МјеСТИТИ ИЗ. КОјИ други бокеШRD. брод. Н8. СрПСКИ)-[ 

бокеm:ни:м бродовима владаше и nатријархални дух, а н:-апетан 
се Стараmе о добру и напретКу себи п6дложне војсне на броду, 
ноја бијаше више nута скоро сва из 'браства ·капетанова. Увијеrt 
се ва броду. вршаху све вјерске дужности. :ту. је бокешки по

'МОрац nоказивао ону исту непоколебивост у вјери1 · без .пице

:мјерства, :као и в~ дому свому. По:морство бо.Rешко њег·овало 

је све нароДне обичаје. На ~ваком cjr Qроду биле гусле јаворове, 
о Божиhу се бадњаЦџ лОжпли, а Rрсва слава славила и .нрсна 
свијеhа- Пад,Ил_~,.' It0д' _бQкещког поморцЗ: велика је вјерска сно
шЉивоО~_ 9ила," пР~осла~ни бродови Из топоВа поэдрављади GY 
ри~о-~,а~qЛ}iч~и М:Ј.в.астнр Под Перасто:м·, _а· римокатолички nра
Во~~а-~_в.~ ,~анастцр с'авиuу. BoкemRo поrdорСтво био јо јСдан од 
вЦtн··~, ·~~-Т_~?ра' .~а насеља бокеmкџ • .'У- њему је_.Вонељ показао 
МВ:~~~_'·,ос9,~~~~.'. ~~.ој+. душе и тјела, Roje сУ. се_ опдеменилс доди
ре~ в_аЉ_с~оr.:'с.в_~г~ ~вијета. 

'- " '~1-'с- о-, ' 

б). Аутоио:мие об.аасти ·и љихове· -уредбе. Многе области 
иха-ху у средЕЬе-:м· вијеку ·своју самоуправу, засебне штатуте. неRе 

чах и држав·ну самосталност. Mcljy осталима ':lајваљнији су 
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Котор, Паmтровиhи-, Будва и Пераст •. И Грбаљ имаше_ЈЈ._оку свој~~ 
аутоно:.rију, и своју »установу« (законц:к_), по којиАI де·,Јщадаше. 

Паштровu:fiи су били врста савеза- влао~~де, раздијељене 

на дванаест џлемена, а та~о и Пераст. Ужив~~ су ст_.а,.новите 

повд:астице од СтеФiна· Де_чанског, воје су им и_ Млечиhи. по

тврдили. Они су управљали као оuhина свн.м што се тицало јавf{ог 

рада и добра, о бране земље и су дбене управе. И ПОВЈlа~т.ице, 

и трrовачitа слобода, и црквена управа,_бијаще у њиховим: рукама. 

Иямеђу различитих градива или ~tuшhела,._који су служили за од

бранј' зеиље, бјеше више Пераста тврђава св. Крста, у Паштрони

hи.ма ов. -СтеФан {Сушhедав), који се :може вазвао:tи; савезно .мјесто 

паштров.СЈiО. Они оу имали в:ијеће састављено из вдастеле, а зв~tо 

се "збор«~ 11 бана1-.«, »баюr.ада«, Паш~ровиhи оу би.рали за улрав
љањ~ noca.'ra четири суђо, векоз.ико војвода и.ци н:ацет.ав~, иједног 
канцелијера и эамјенnRа му., Па.штрОв_нhи се у јавним посли!l;fа 

в~эЈiвљу »СЈ'дије«, »војводе« и »в:шстела«, -»судије и бапаr-\:~(, 

»cyi1c и вас збор'(· Печа'!' оnhине њихове био је лав св. Марка. 

Али Rастел-ластва од млетачкоr доба чинила је опhину наnосе, 

чија се уnравна власт звала »суђе и војводе од I<омунитади од 

Ластве," Ова опh-ина имала је .свој грб. Изван сумње је, да су 
Паштровиhи Прнје 1423. с'а:.-ш собом управљали, и да су Од 
<~тарина ммљ'IИ своје nов:1астице, јер С)' им их и Млечиhи потвр

дили, Они пр! 1чају да су их има.i'IИ још од Дио.юrецијанова вре

меыа. Повлаr-тиЦу, :којом их опрашhа од сване забаве {angaria) 
по своме царо·ву, тврде, да им јо дао Диоюrецијан годии~ 300,, 
а :Млечnћи~tа говораху да су им исту потврдили: Константин 

Вел:l1RИ год. 350. ЈустинијаН 530. Rраљ уr.арски 870, Вас. Ма

кедонац 871, цар Ннi111Фор 960, пар А.:Iенсијо 1100, цар И3ак 1206, 
и Фридрих Барбароса 1275. И ето таn:о доказиваху да ;им је Душан 
Силни даровао два кюnhела у Паштровићима, то јеСт, Чслобрдо 
{Castel Montenudo) и други npe;~o~a Дољача.r.rа (Yerso le vallate], 
и допусти'а, да· су де сами и у грађавсRим и у nаэн·еним стварима. 

На Дробноl'-r ПијесR;}' купили су се Паштрови на збор и па 
о.длуtiе, 1~ад су Цащтро~иhи слободно и независно се управљали. 

Ту оу ·сједали четири еуђе и дванаест влаuтела, од свавог пл-е

!l;ена uo један човјек, слободно и па поређе и~абрани, сјсди:nи 
би под једном ме~:tом врх пијес,.-а, а остали дома.hини Један до 
другога по n~JjecRy, и ту вијеhа.ли о најважнијиъr пословима. 

Један писа р заnисивао- би -у једној· хњизи~ што је :а_б_ор зц.кључио 
и с уђе осудили. Свшtе године о Вид ову дне, бирала је. та СК;}':П"" 

штина отворито cyt)e и властелу, предавала :И"1 эаноюш~ с-та-
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роотавник, књиrу и сребрни печат, а щш би се Ј>лели, да he 
неумиТН0 1 :еу:ц:ити, а одлуке ·и. З"аtсов:е эборсRи вршити. 

Војеhи се Турчина, 1423 прf>даду се :Млеч~hЈ', и уговоре 

пиcitieao ца- Дробв:оме ,Пијеоку, са Беибо:м, да he им се старо
ставних ·у: цјелини чувати, да им МЈiечиh нСhе узимати порез 
ви--данак·.: .вовча;вв,;-ви нрвви. То ј~ ·Вевецпја ма.'IО по м:ало 

стрitг.па ·4r кРњива. 
;._г.л-авВе-·тачхе·те- погодбе r.y ове: 

1-,;- Паш1ровиЪи имају право да бирају себи ввеза {retorej 
пзмеl)у својиХ ·земљака. Кнез је имао бити судија_у грађанских 

и .в:азвевии-оrварима, и владати се у тому_по. обичају_ и статутима. 

2. --ПаmтровиЪи Ье долазити у .вој~пч-ку службу .млетачку 
од Вара до :КоторR и њихове оволиве, кад Млечиhи.-_буflј• :во

дили рат за обезбеђеље nаштровсног краја или у коју другу сврху. 

З. У в:отару свадарсв:ом Паmтровиhи ће служити . ~рам 
даНа 'О своме трошку у М:летачкој с.пужби. 

4. Сваке године пмhаЬе Млечиhима по дванае_ст сребрних 
новаца за С13аку R)"by, по oтapoll!e .обичају, и како с~' плаt1али 

и прије своме господару. 

·5. Паштровиhи пеhе плаL.ати царине по свиАI мдетачким: 
земљама,- у :ком драго мјесту и за сваку трговину. 

6. Да опат бенедиктовачки Ратачке Богородице (Sutoшore 
di Spizza) који припада паштровском храју, им.а бити призван 

:као опат, п не ·смије бити лишен ове_ опатије. 

А Мл:вчвhи овим уговором Обеhаше : 
1. Да he од године до године потврђивати Па~тров:Иhима 

н:неза. 

2. Да he оставиl'и. Паштрое;иhе слОбоднИм, штитити њихова 
права и ~емљ~:- ц .а~о,.би им _Roroд отеО коју земљу, отјераће 
о:rи:мач~ ;са_ ~е~Шь,а,._;~ ~овр~т_-иhе .их П~штрО~иЪима; 

:3., ~<:l.д,, Џа.щт.ро;t~:~~и;, буду у ш:ета_чкој_ војцој служби у cxa
дapc~QM.·ItQ;rapJ':-ђliЩ,~,:oд.;_ о~:м дан:а, Мле~_и:Ьи he им давати дневно 
или -~оеЧЈЏ>, -~~у, .,~.aQ и другим плаћ~_ниЦима. 

4.:~кџ!~}Џ~~~а~;-Ј?&т_сТурцима, те би:Ов~ прОд~л.И у Паштро
виh.е и присиХилЈi их, да се разбјеrnу, .Млеч~Ьи :Ье-.их заклонити: и 
наQ1~н~т:tt. ~.~ .. сщtјИЈt 'Ј!'ltјбл_ижЈЈм нрајевиЪ;Iа_, н~р. у Котору и по 
друГ_им'- .. о~~wi~~-~- ':'~~с.tима.Ји даваье И~- ПлАТу, да жиВе, као 

.. , "•)!_. ,,«!_ '";'"·"'" ·'.' :с.· 
и остали ~'~~!W:ц~~;- -~.~~· каRо . ое боље _о:види млетач:кој влади. 

5. МлеЧиhИ ·'не смију уступити па:Штровски крај ни његовс 
људе,.ни орпа~оме .цесцоту, ни нино му друго Му, :кад би о деспо

том уговорили мир. 
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6. ј.fлечиhи, над прихвате овај уговор, морали су _Паmтро
виt,и:мл. дати одмах 30 труба вунене свите за 50 хаљина,. да nx: 
могу носити. 

И Будва. је имала овој статут и_ За.Ј{ОНодав:в:о тијело, које 
ее састојало· ~з баР 30 најбољих грађана, - То се еавоподавно 
тпјело звало »consiglio nobllc. « и~ њеrа се изабираху три судије, 
OCIO•I савјет~ика, који представљаху »consiglio piccoJo« {Мал:о Ви .. 
jehe), два каnетана, два адвоката и два -војнична суца1). Служба 
им трајашо само годину; новоиэабра11и морали су полОжити 

sю;.лству у руне ettиcнona. Поглавицу »Consigio Noblle« постав
љаху кра:ЈьеВи Расије и Србиј.е. са титулом },Conte«, иому је 
опћина моРала дати » t1·e manzari d' ogni Ьатоа de' · foreзtieri di 
Ьiava, hover di sal cl1e s~ vende"Sвe аНа. marinэ. mozO uno se ha ... 
vesse un arboro, et ве ћ.avesse doi arbori deve haver moza doi, et 
quanta blava о sal debla partirla con il comun per mith. Ма deJ 

. zittadino non deYo aver сова alcuna. Аnсога е tenuta ]а tcrra de da1· 
al conte danaгi cinque dalli danari dell'- arrostiello. Ancora ~е il 
\'olesse star nella teгra, il ·comun sia tenuto di darli la cas~ et 
ciasctш alpedo _delle 'igne sia tenuto ~a1·li corbulla una di vino.» 

Вл:>да мдетачха, умјесто R0нта. nостави свог патриција, 
који ј€· и::-.шо титулу »podeSt8.«, t~урија :кога И}tала је три судије. 
У одсутностrt потеста:та·, најсТарији управљао је г·радом и 

ОRОдiЩО:Н, 

Кад је Будва Сила nol( владарима српским, свака је по
родица морала дати »ogni anno alla festa di 8. Zuanne а messer 
Imperadoг perpori cento, manco denari quattro. « Опhина ј"е i\-Iopaлa 

)Ја1· hoste da uomini cinquanta fin а Scutari, fin а Zenta et fin а 
Cattaro quando messer Imperador a,ndasse personalmente . · . . et 
Ја nostra hoste faoesse alcuna preda lo mess"er Imperador debbla 
ћaver Ia deciшa parte della preda.« Illтo се тиче права краљевих: 
» Ciascun · deve saper, che messer lo lmperad9r concede alla nostra 
citta che d' ogni cosa possano giudicar li giudici con li nostri statuti. 
t"!uanto homo terriero, tanto fo[restiero L·-he avanti loro se plantasse 
ecceto che tra а· Se de infedeltate de oшicidio, de segno de serva, 
et de uavallo robato о rriorto .•.• « 

За ~ријеме ·оно, кад ј о Петар I Петровић управљао Вrд:во:М:, 
бива од '14. јула до 28. авГуста 1797., владика је био у В~·дви 
nоставио грађанско· редарство, :које се звало nбуљУ~t- 11 

1) Usanze et statuti (l'еПа citti~ di B11dtta, 11ella marciana di Venezia Ms, 
ita1. П. co<l. XXXVII. 

:ј 

1 

ј 
'.1 

1 
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Котором је уnравља..'Јо племство 1). Санди2) тврди, да је бпл·а 
~оља од сВих. у Далмацији. Пошто је пао Аскривијум, Котор 
Је ~дмах од· љего-ва nочетRа био. слоQодан, и управљао се по 
СВОЈИМ эаво.ни:ма. Расијс:ь:и. владари, :кад ојачаше, подвргне се 
Котор само њв.ж.овој про_те.кцији. Д.ч. није тако, не би се :.1огао 
11:49. одв.ојити: .. од савеза са.Ћор.ђем, ·а здружи-т се- ·за Драгињом, 
нити бn- пoCJruje,.·s:ao савсзн_ик Радослављев :могао овог пома
гати nрот.и.в ~егових -~епријатеља~ као што неби могао се нп 
одазвати мОлбама Ду-бровчава, послав им 1.154. јаку. noмol1 
nротив Вариh~, бо:санског бана. Кад видјеше пак; да -ИХ расијсюt 
В.'Iадари. 1178 желе под своју власт nодвргнути, рад .своје нс
зависности с:клопиmе савез с Грцима. ПоСЈiије оу ·били nод про

текцијом Не:маннhа, доцније од ове послије· пр.еђош.е . Твртку. 
Друкчије, неби били могли тако брзо одвоји<rи се од- . .Ост,оје, и 
~јсдинити се са Хрвојем, војводом спљетоким. ,fiослиј~ -са ри
ЈСШишс и nротеtщије, и бијаху Которани слободни др.к се . ~ 

С1::1'0Јевољпо не подвргоше под Млет:ке 1420., с r<ојиЙа скло-

пише уговор ва основу вог а добише знатно простр~ну . само
управу. Управа и све важније службе бијаху у ру:кама RОторског 
ШI.e)IQ:r"Ba, 

ВеликО Вијеће, у ком сједијаху 40 плеииhа; :коЈи ·и о бијах;у· 
ни јт каквом- својству, било је законодавно тијело, од нога, 'С.У 
овпсили државни порези, опснрбе за црхве, ријеmења грађанс~и~ 
и tiаэ~ених парвица,- као и избор и потврда других државs:nх: 

чиновнива. До X[V в. своје сјсднице држаше у цркв-и .св. Три
<I>уна~· а од тада у великој сали ВијеЬнице, која је била· на тргу 

св, ТриФува,.а коју 1667. год, по.трес уништи. Окупљаху се на по: 
зив звовца, а предсје:.цао је Конте, који се за Виэавтинаца звао 
nPriore«, по 7:0li-I nPeitorop«. а титула »Конте« почиње'-Од 459. 
То је било најВеЬ.е достојанство. Власт :му је трајала· ,1"1одину, 
а·бнр-ало га је· пль:мсТво, које је обично до ·1398 на ту·часТ по
зиuало ког племиЪ.а-о ив· пријатељских -далматинс~tиХ ,градова,. а 
од тад· бивају "н.еЈ~е· иэм:јене .. 

Д~ :бir МdгаО доОТојНо :вршити Службу, -и~rа:о је ·субвенцију 
ОД 1.000 перпера·,-··'а 'и~ао је и друго Приходе у нарави, Rao 0.1 
сваке мрОж6' о<'8МВ8.'ест риба:;· од свакоГ _itарик&'-дРва три бре
мена; .од _г~ЙдР1!'е· два, ·и т:· а. О БожИћу једна· ја.· мрежа наро
чЈtто эа' ·њ' piiб81.ta рибј." као и за судије. НинО га вије смио 

Ч StЗ.ttita ~t 1ёge·s l.':&.'"Rentz Verfassпng·ifi':J:, д. 
2} StoriЗ. Civile IV. 4'58; 
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звати за :кума, нити бити с њим или с њеrови:ма у сродству. 

Није ~мио ·ни он, ни :ко његов, примати дарове, ---нити ходпти 

у град или околину на гозбе, осим у Сщучају свадбе, нитп је 

Оез дозволе смио спавати. изван I'рада. Увије:s га је пратио 

један витез или шест штитовоша, које ј.о сам _иэдржавао. Под 

протекцијом Византије Котор је имао вивnнтијскоr предстаВ

ника, који се звао »1шпетап« (Catapanus, Ca:tepanus, Catipanus)t 
који је ту био због односа добрих Ј.~ЗМеђу- Котора и Византије. 

За владара Русије, до 1186., у том с:ъ.пiслу био је nSatnicus.<' 
»Вијеhе Умољеннх« (Rogatorum), нuје је о -Ћурђеву дне сваке го
диНе Веs:ико Внјеhе мијењазхо, састојало се од 15 чланова или: 
сенатора, све плсм.иhа. Њима припадаху радље у мирЈ п у 

рату, најпотребнији државни послови и потребе; именовах~· по .. 
С.'lавике ·изван домовине и даваху им nотребна упуства. B11jehe 
УмоЛ:ених бијаmе призив у распрама грађанским, а чешhе п у 
li:аэвени~. Оно је ивдавало и објављивала заnоне, ,као и_ над3и
рало, врше ли се, кано треба. Из тог вијеhа изабираху се три 

СЈ дије, које је сваt~е годи н~ Мало Вијеhо про:мјењивало, с при-

!1-Јјсдбои, да један, који је био судија, вије моrао Оитд one1· 
именован прије четири rодипе, аrю је изабран и ако се одренао 

г:юбљен је са 50 nерпера, Чим бн били нзабрани нови судије, 
Ctapu бн ИХ ЗВОНО.:.! Ol'JlaCИJIИ И ПОЗ-Вали, да пред Њ.l!Ма ПО."'О$6 

заклетву. Фактично са rинтем ова б_ијаше највеhа ва:аоr. У с~·м

њивим t.Јлучајсвима судиЛи су по об:ичију. ПQнедјељtщм и су

ботом рјешавали су распре i уз њих: је био и један биљежник. 

За обрану странака била су ва расnоложењу четири адвонат_а. 

Заноu.ом од 6. одтобра 1367. приввии су се морми у poRy од 
1 (} дана, дошто би се nретходно nоложио односни трошаr~, под
носити ИЈЈ.И на »::;acro Co-Ilegio di Rоша«- »ad Collegiuш Doct.oi·uш 
Auditorum Causarum Sacri Palatii Domini -Parae,« иди 'I(Олеl>има 

у ПерЈђији, Падови и Волоњи; а ду.калом 30. јула 1433. нај
прије оuима у Падови, Тревиз;у, Верони и Виhонци. :Ма."'о се 

Внјеhе сuстоја.ло од шест племиЬа, којима је власт трајала го· 

диву дава. -Пре.дрједавао је Конте, а ниало је еrзенутuвну в:~аст 

у разниiн административн11м гранама, устано.вљевим. од Великог 

Вијеhа юш ВнјеЪа У:мољених.. Примало јс nрнзиве ·и друге акте 
за старије власти, руковала с анти::на двпло.матсю1м, са Контем, 

у свечаним пригодама~ . обављашо вајвеhе nрсдставништво. За 
мање потребе и nресуде до 31. јануара 1400. лосtојала је К)·
рија Мања. Вијеhе Умољених (Rogatorum) имаше још да бира 
:чаљс чинов•ш-ке царинске, с-оне, коптролоре, ре1шзоре и т. д. 
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Сам је капитотr до Х в.- бирао enи.Ciюna, а поолије и све
штенство и народ. (Грим{)аЈiд, еnискоn, титулира се: »Р· D. (ј. 
electus Episcopus---Catbari -аЬ universo olero eiusdeш civitatis et po
pulo multo.~) Oд-XIII в. :Q:раво избо,ра,иокључнво је било римског 
епиСкопа •. _.Еди~опи к_оторски, издржn.в&ли се приходом неfiИХ 

-к-аштел а и пЭ.~~аља. ' 
у ·XIH :n. ''у· 1\отору .-бијаху браст-во св. Крста и оно св. 

НиRООIЩ:,;..:ц:рукчије -назва то Мрнарица (Marinerezza). Браству on. 
Крста у nочетку прнп-адаху искључиво nл:емиhи, а Мрнарицн 
1\Iрвари. И једном и другом предсједаше »Maeвtro di Sedia.« -
Циљ· им .је био узајамно nотпомагање у. --·сви·м згодама в 

незгодама. Мрнарици је уnрава б,ила-: адмврал; мајор и дsа 

Itапетана.. 

Протектор је Котора био, вао И данас~ с-в. ТриФ!Н. 
Пошто је _ МлечиЬ Бок ом завладао·,; с:ахоупра·ве ·разних 

областИ бил:е су већином признате. 

Херцеrвовспој···Iiрајив:и, пошто је Херцеrнови 30. сеnтем
бра 1587. -освојио, дозвољава,-. да имаде своју. варод_ву·уд:раву. 

'l'аио је дозвољено дукалом од 14. ј,ула 1718. крајини херцеr
вовокој скуцљати се под цркве св. Спаса, на Т.ошх.ој, н-ао оп
hина! и бирати себи вачел.вина, четири с уђе и једног· канцеЈiйсту. 

н.оји су им·ЗЈIИ рјешавати гpat,aн...:I~G распре. 

Тако је би-ло дозвољено. н Рисну, и другим 6oнeritKil3I 

олhииа:ма~ 
в.) КуА-тура.,· иросвјвта, шко.tе~ гнаЈ\tеиитостн, иисци и у.мет

н.ици: - Култура Воке огледа се поред ооталоr и у црквениј ар-
хитектури,. у че-му се доста. угледаше ва Византију, а nриличв? 

11 на Рим. Андрија Сараценис оградио јо у византијскоМ -стилу 

Цркву св. ТриФува, а у .том је Стилу и црква св. Мариј-е, као 
11 ова с-в. Лу-не у Котору.1} Вит :Н ото рани в градиоје од ·tз:27 -1335. 
цриву у -Висови м. Дечави:ма~ '.!) истодобно Петар протомајмор. 
Радослављев, градио је цркву и манастир _св. _Неведи:n:та У Ко
тору, у ГQТСЩ>М.- стилу,8Ј У_ цр!'ВИ св. НиК~ле, :.У:.Б&.Ј:I:И~ Обрад 
Деоиола.-виh, иЭ .Rотора, по наредби ДушавQвојr ц~t\дt,;ю је ве
лiШу.сробрв.-у,.:МQ~_у-и кипове од сребр_а",и,".м:ата.-,_-~ји још 1649 
там.о nт-oj~-x~,!}:-Jd~ore црхвеве гра~евив_е(ЈЈiiо Во..ни; -м.ис.'lим п 

·.l).'_MeЩA~:st9~1~h~ sulle -Bocche di Cati.~~; ""'7i,Gel~i~-~ с~ р. 185. 

') JЫdem. 
S)JЫdem •. , 
4) JЬidem C'l'p;. 94 и 188. 
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Превлаку, градюш оу домаЬн веимарi-1. Значаја~ 'је, да је скоро 

увијех~ материјал у Бохси домаhи, особито мрамор из Луштпц<'. 

којим н Дубровншt и Млеци унрасише своје боље эrр.аде. :Ко

торСiш неи:~rари градише мн.оге прквеве грађевине у унутраm· 

њости српске эемље. Ta.tto црr-tву у Студеници и- -градачну у 

.:з;анашњој Србији, вјероватно су градили приморски неимари, 

н a.tto им П1'.18На не эвамо. 1) Као црква св. Луке у Котору, -такве 

су црква. Ваведени-ја у nотнриљу планине .Овчара, стара цр:ква 

у , Дробњацима, у манастиру Подмајнском, у се:'~ има Дужи и 

Петњици.2 ) 

И у сли-"арству ue Бокељи одли:коваху. Тако је неюi R_ото

ранив, I-tao сликар, насликао слику ва дрвенои новчегу, :,· који 
још 815. положише тијело св. ТриФуна~ ·данас је ова дивна радња 
пров;учена сребрнИЈ\'I об;югом. - А зва се, да Сј' и многе др~'rе 

црнве биле yrtpameнc Фреснп:иа и унраси:м:а, све у народноrtr 

духуз). Сликар, I~оји: се над свима уздигао у средњем вијену, 

а живио у XIII в. у l\fлеци~tа, јест неки »Katharinпs«, од кога 

се -налази у rрадј' Castello у Ита.;:rији Богородичина ИIЮНа, са 

потписом- «Katharinus pinxit«, ноју смаоrрају стручљаци ре:ме« 

дјело-м "). 3нам.еюrт је био и сли:кар .'Iоревцо :Н:оторавин, који 

је 14'27. -наслпнао ~rноге ш~оне у ·цркви св. Ћорђа, пред Пера
,::то).[, 'нао и векн Виицевцо1 из Верига, кога Artand ~) нази-вље 

11 cittadiпo ricco е raggnardovole nato nello stato VE"neto il quale 
attese per iпc1iпazione pnгticolare alJo studio della pittura« •. :ње

Ј·ове се СЛИiiе налазе у .Млецима. YJI.-tpo је 1530. О њсм:у Марiю 
Антони~е Венијерн у пис:ну Антовију МарсиљСiiОМ пише: Poic-118 
ei tocca· alli occellenti pittori({ 6 ). Нени Rоторавин, си-н: Андријин, 

од о:в. Л;у.ко, тшюђе је био слинар, од ног се налази у цркви 

•.::в. Јована Еванђелисте у· Венецији .један дрвени крст, на nомј.· 
nише: )~МССССПI. Nicolaus Paradixi МШс de Venetiis- pinxit et 
Clшtarinus Sancti r .. ucae- incixit({ 1 а у резбарији (Щ ГО't'СRИМ ли-

1) Мих. Ва.<~.тровпt.. "Поrлед на стару српску цр:&вену архитектуру". 

Г.ilac. акад. ХVЛ. crp. 30. 
2) О проmЈЈ.ОС'1И и иеимарству Бок.еА\.оторске, Сtра'lииировиЬ., стр. 33. 

З) :Мemorie Storicbe sullc _Bocche di Cattaro - Gelcich, с~р. 186. 

·1) 1\уку.ъевић 1. ех Lauzi »Stori<t Pittorica-c :Мн.аано, 1823. lli. 18; Man
cini,- 3:Iem.ori·e di alcuni attMici del dissegno, che fiorirono in ·citt!t di 0~!.
teilo. 11. 42. итд. 

.-,) Gekiclt -- Le arti е le lettere alle Bocche di (.)attaro, Veneziэ.; 1879. 

t>) Gelcich - 1Iemori·e Storicl<e sulle Bocche йi Cattaro, ctp. 186. 
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см.еним.а: »Bartholomey mi Ран1 pinxit Catharinus filius Magist1·i 
Andrce incixit hoc opus« 1). 3наменит је и.пераmки с.::н-шар ТрпФон 

Rокољиh (Tryphone Cocoglia),· :к_оји jG у. цркви Госпи од Шкр

пјела, пред Порастом, вас.пинао доста-лпјепих слиkа. Ту се виде 

с.~ЈI.кс и жр-воnисци. Росиа и Тијепола, Било -је нско.пихю ·зо
ограФа из Ри сна. Тано РаФаил Димитр-ијевиЪ,: но ји: :се родио от-.о 

1700.-у Рисау, живописао је манастир- По:ЦЈ:~;ајве,· ,св. Георгпјь. 

~· .Ъешевић.шна и Рождеотво Богородице у З~брђу.-у Луштицн. 

- Ј едаи од овоi' племена звао се РаФаил, или по ·овом у на

эвазо се неколико зоограФа РаФаиловић.и -.Дас-Rад.и, .Такав је 

Даскал РаФаиловиh, који је жиFопиоn:о _,св. Дим:итрија, у На

љежиhиМ.а, ·св. Неђеље у Пелииову и св. Ге!Јf)D.ц:је.- у! Сутвор.и. 

- а Ћо.р!,е Даскал-ДимитријевиЬ живописао.-ј-е-.Ј7,47.-,ав. Спаса 

у Ластви -Грбаљској и 1804. св.1 Тооргија -у Горови~ИЈI.-1&. 
Као. э...tатари знамев:ити Су Обрад и Три.ФQВ. Н-9тораюr. 

Црви је, како видјссмо, по наредби Урошевој, .за цр~вiУ- с~. _Ни

коле у Бари израдио велику сребрну икону и кипо~_Q; ;~д~рреЈ')ра 

и з.1ата, - а други ТриФон, који је живио оно 1;4.76,:., прослli,ВИ 
себе и домовину у Мосrши, у служби великог_ вqјводе Јо.в.а_Iџt, 

цo!IIY .. је израдио ::-.ш о го драгоцјених nредмета. :ђ:,оRт"+р~ни,_ бо
равеh:и у Мщшви, о њему вели; »lo riшa.si de li, ne1 d~~p)p.pgo, 
nel quale si ritrovo uno maestro Tryphon oreficc da, qа~џ:е.,_, Jl 
quale si l).av.eva fatto et faceva di molto · belli vasi .et lav_ori,_:a.l 
rignoг du.ca {Zuan di Moscovia) 1.). Кунуљев·иь 3

) сп_омиње l\tel,y 
најстаријим шта.шz-ари.мг нсшог Симеона l{оторанина, а од њега 

је много зна:~о-tенитијн Андрија, син Јакова !ЈалТашић.а из Ко

т.ора4}, који jG рођен оно 1440., а :који је своју штаџцарију у_ 

М.дсщош .подигао око 1472, и щеђу лрви~r нњиrама ш~_амла;о "је 
1476: »С. <J,ornelii 'l'aciti LiЬer de MoriЬus Germano1·um, ... Fol. _ V.~-
netiis. Andr. Catharensis« итд, . 

Вок.ељи бијаху вјешти стратези, чув~в.и ~-еолюзи~, велаки 

на;учењаци. и гласовити дипломате, од иојих смо неке споме

:\!ену:tп. 

И .л.ujerxa пљим цвјетала јо у Во:ки, Која јО б'\Јла св.ојива 
на.1уl)ера и свеruтонш•а. ОсобитО се одлв.кова:ли. У,1 ~rеологији. 
ТаБови б.или иалобраЬани Адам:, .Марин и Трr_ур.,_,.ац.8Ваменит је 

1) IЬidem. 

2) Gelcich - ~Iшnorie Storiche sulle Вос<:Ье. di _Cattaro. ,с~р_. 189 • 

') !. с. 2<2. 
4) 'Vienш· Zeitпng бр. 146. Q,X 1S93o· - Ч:.а:акаВ:i .а;р •. ·Вахромава. Ј.аrиЬ.а. 
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Бизанти, који је 4. јула 1028. био посвећон за епИскопа у Бари1), 

а који је умро 1035; па и ;другог Византа, ноји је био 1069. епи~ 
сноп у Наnуљу; па и троћег Византа. но ји .Ј о 1071. био е-пп ... 
с-к.оп у Трави, да и не сnоr-.tињем Rd.нонпRе, архиђакове и с~а 

друга заслужиа свештена лица пз овО nородице. - Зна:-.Јенпт 

је малобраћанин Марин. Бокољ, ко_га· Пијо П, по савјету Енеје 

Спдвија ПиRоло:минија, посла у Персију. да шири римокатозпчку 

вјеру, аЈIИ тal'tlo би убијен 1474.2) Знаменити је говорник, теолог 

11 дипломат Нинола Макинезе 3), nоотављ~и од Пија П -sa епи
скопа Модрусе. Год. 1462 као посланик био је код Сан.nаља п 
окщших поглавица, рад вјерсних интереса, да их одаљи од Му

хамеда П, у чему и успије. Као nапин легат , ходио је .код 

Матије, краља уrарснос. Његово је дјело »Super Psalmos« као 
и радља, nуна лnјопих миСЈiи, »Conso)azione«, која се чува у 

Ватинапу nод бр. 5139. 3наменит је био Бонељ nапа С:икс-r V. 
из ~ородице Свила:новиhа, са Крушевице. 

Спо:м:иње ·со и nјеспин Бернард Нима, чији надгробни:к на

.::rази се у црнви св. Госпоi,и у Котору.~). - Живио је у доба 

Душана Силног, а око 1350 добио је ловоров вијенаЦ. Зна .. 
монит је хуманиста, пјесник и rраматичар, Никола ltиjepaк.s, 

КотОранiш, који је умро · 1522. п закопан у цркви у Север~·. 

Говореhи о просвјети ве могу а да не СПОЈ\f8Вем великог про ... 
свјетног писца, значајНо г радника Венка Котр)'"љиhа 11), nотомRа 

срnске которС!{О породице ~ ноји је 1458 наnисао з-намевиту 

своју студију о тр1·о-вини »Della meгcatuГe ct del mercante per
fettou, назори :који и данас много вриједе. 

3ааменитн оу теолози близанци домиюшанци Вицко н Не... 

f1ељко Бућа, од нојих Неђељко написа »Etymon sUper septeш 
psalmos penitentiales, Im_pressum Yenetiis in edihus AureШ Pintii 
veneti а. d. 1531. die 14. Juniiu, и »Exposito perutiliэ oшniu.n 

epistolaruin- Dominica1ium quae per tutius anni curriculum l~gun-

1 В. о Јiородици Бизан:rи. - Italis Saura VIJ, 60::1, 741, 898, 900, 902, 
943, 944, 

2) Gelcich _..,.. Memorie Storich1.' sulle Bocche die Ca.ttaro, стр. l~Ч-

3) Аnендинп; 9; Ф&рАаtи, IV, 74, 108; Љубић. ,.Dizionarioc; 190. 

~) Gelcicl1 - :?\femorie Storiche sulle Bocche di Cottaro, стР. 19'i. 

~) U. Raffaelli,- Di N. Chierlo (В. l<t H~t.lmazia 1847, ст.р.-95). 
6) Прво nay'!Iio дјело Дуброnчан11на Вен~~:а Rотру;ьиЬа од др; .1\'lлх. Ну

јпћ.а (ћ. Cpn. к.Ра.љ. А:&а,а. I.XXX. Беоrрм, 1909.). Он ra наЗива. Дубr>овча
внном, а.11и он Је старином -из -Котора. 
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turf!:, пое,ае-hево гласо_вито:м хардиваЈiу .Јова.ву Толедскоld 1)· Не 
мањ~ зва~е~ит је и Јован_Дуј:м:о'2.), -Которанин, теолог и тумач 
св. Писм8., који _је, :нао учитељ н·а архиr:џмназ11јуму У- Ри:.Ј.У: 
имао 2'27 цекина rодишњс xonopapaj тако је звю1сюtт 11 Ан
ђело Пас:к-в;Ьllи 3), који је- био епискоn теолог, а: li&O личност 

омиљен Карлу V. Умро· је- у- НаnуЈЫу .. 
. 3'В:аме-впт јО Љј'деВит-Пасква.ли, чуВени rt:JeciшK у X"\il в., 

нао п ЈовЗ.'а' БОва Болири·с, чију је ·р8.АЊ'Ус'1595.-~ Ра_ци објел:о
дап:ио, а То је »la descrizione della cittR е delЊ BdCChe 'di Cattaro". 

Прос:Вјетви трудбевици, који су се одЛ~к_О~~Й 'ве~1tом нау
чно:\1 спРемоМ ј~су родом из Bot-te ови )•'i~:..t_?«~~-?~и~ки· ~пи
СlШПп: BuOchius, Leonius Michacllt 1208), Leoriiu_s·S_ergius lt _1219), 
В!asius (1220-1240), Deodatus, ,Donati . Ceni!Ьeriu's''(l249-1251), 
М:arcus l1260-12.70), који је ~од Уроша бИО· омиљена личност, 
- Dominus (1280-1326), M,;Шciates (1328); Set'gius' П (1328), 
Ада>I (1349-1354), De Bysanti Tгyphon (!fi\3'--1540), Luoa de 
Bvsanti (1540-1565), Pau.lis de Bysanti (15t>5'-"1578), Vioentius 
B~cchia (1622-1656), Драго Марин П (1688), Драго Виuко.(1743), 
De oleo Stephan Л [176!-1788), Mapi<o Антоније Грегорина 
(1801-18\о) и Трипо Радоничиh lt 1894), Ово су 'eшtcкoni<Bo
Re.!Ьy ·~·:Котору,- а зва:dоиит је био цркве·рnil-tско дост-ој.аuствеmш 
Pasqualis A:htonius, 1ю]и је био епискоn ри-саВспи (i5'20-1·5-4·0-). 
- Због_ учевостn и ЗIНlњtt. Rар.ч:о· "\i га много љубио ·и- волио. 
Знаrdевити су Змајевиhи, Штукановиhи и још други м·ногИ;_ -в-ао 

јерарси римокатоличliе цркве,- о који:ма сам: у посебно-м дИјелу 
папоменуо. 

. Писци доморОдn.и, ноји Боиу су проучав:.ши~ јесу јо~: -_ИВ~
ноnпh (DeJla dedizione delle Boccl1e di Cat-taг·o а 8. М. r_r~nces~o _п 
е dell' antica origine di detta cittЯ. (Cattaro, 17S"19.); Висковиh (Sto
riadi Perasto); Ву:ю~ић: (Tko su blli starosjedioci Boke Kotorske); 
ВисkовИh "(il._monasterio di San Giorgio); Матковиhа и В!·ло1шh~ 
раэн.9 р,ад~~; :рал:о~иh {Aгmali di P~rasto); Ће_дчиh (La, z_e~da е l~ 

. Dinastia d:ei-' Вэ.'lsidi«, »:Мemo1·ie Storicho s,u1le Be:o~h'1 dt~,C,attaro:· 
9- »DipJoднi.~~umf,- »_Se~ie dei Vescovi di Cattaro«- итд.); -:~аФi:t.елова 
разна дјел.аt;' ~о-р·акућа:)) I.~ezioni sulle Bocche -di -Cattaroa:. ~ Стеван 

~ 1) G'~ic~~~:i..:,_ .·:м:omorie--- Storfche sпlle Ћо·сЬhе_ ·ш Gat\'1\rO, :·crp. 129. 
Ъ) -~~li~~;i~W: ~ _:,fSF~~~- del Concpio -di т~~е~~~.-. Ve~ezia '1803. То]"! XIV 

ctp. 112, ' ,. ·' ·.' ' "'' '. . ' ' ' ... ·· 
~) U. it~ifџ._eџз._.-.D~,-,L~;нJqvi~o Pasqtш.li .(Ln J>a!;m~a. 1845, 32.). 
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..Митров Љубиша, који је Вокељима историју илустровао, дамо .. 
вину оnисао, - а Ji писању погодио nраву народну душу 

\1824-1878); Вук Врчовић и др. 

И3а св. Саве, који је својим пррсвјетно Јtултурним радом 

створио и ударио темељ цјелокуnној народној образованости, 

ређају се :м ал да не све сами налуђери за народНу nросвјету, 

и манастири nредстављају данашње основне mnoлe, а и академије. 

Такав је био манастир св. Арх. :Михаила на Превлаци, ноји је 

грозно свршио оно 1441 год. Његову су мисију вршили више 

илп мање сви Оокешки манастири, особито Прасквица; Пода
строг, Стањевиhе и Савина. За римокатолична насеља по Бени 

ред Фрањсваца вршио је пучiiУ ваобразбу. · 

Котор је у XIII и XIV в. б по сретан, ·да јо имао своју 

основну mколу. Први њен учитељ био је магистер Тома, чији 

син Никола спомиље се у которском аакоiш:ку, а живио је још 
1333 rод. 1 Rоторави су за учене Та.ttијанце пдаhали 100 цекnна 
rодишње. 

Млетачка :>.хаhухинсна владавина држаше насеља бонешна 

у највеhој та11ш, најмИ!Iије јој је било, да насеља бoкemtta, при 

оба ока, остаНу слијсnа. За то има много доказа. Тако 1761 
православна насеља дашrатинсна поднесу .молбу да им се до

зво;ш nодизати Шliоле, јер због оскудице у школама и учите

љима дотле су uшља.ди своје _син~ве у аустријску државу, да 

се уче читању, nисању, језику српскоме1 науRама (humaniora;., 
реторици и односима друштвеног живота, а то је ноштало ВЈ::

_""Јиког трош:r..:а и штете, јер nлод њихове зараде и тр,уда, пр(~

;шзио је у страну државу, .ка1ю су сами сво о:во у Ј'орњој иолби 

нагзаспли.2 

' (.;дО11?Шщ;;., тто ју је 1804. додастрдu rрадсхо ROTOJ1CRO зас:суuнuшrно 

аустрлјекnј ВЈЈ.ади. 

~ А eno што .A.!IDIIЗ Rонтарени IП к хз:во попраl.а 1·орњу прошњу. Из~ 

жеђу дpyror, I;oje юrје nотребно 3а насеља, да изne~.;e!lt: 
"Прво свеrа,. чини ЈШ се, да не иде у :rюрпст државе Јфед&ва:ље нау:са 

(humaniora) и знаности подаппци:ма нижих сталежа ове nо:врајнџе. и ла им се 
.а.ају јавне с..tужбе~ неrо да остану у рођеној својој проQтоти, и да се баве 

онщ[ 3а~атпмн које су ·прими.ад од ~nora no':letвa. Чини :ми се, да је противnn 

држаnно.Ј :сористи,. подизањ_е то.1И1Шх mвоза п:о свпы даЈшативсвпм rрадовищt, 

у којима станују Грди и Срби, а то ради ве.1нвоr броја. учи:rеља, nовајвише 

свештеника. који б1t нs страшtх мјес:rа а:м:о до~,.азиАu, те држn:м:, да САобода, 

коју ншту, 6иратЈt е-ами своје у-штеље, мor.ila би увести тахове, који ке пспо

вnје.а.ају у својој чистоти вјеру фч:ку, na кроs т-о уАпјеваАи би ~ыадежt1, 

i 
; 
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Ипак поред оваt;нх: nor:reдa и наредаба о.д стране млотачхих 

власти, Во_кељи- су се шкоЈЈОВали, истина у малој мјери. Свеште

ници бряжно оу. ое и марљиво стар али, да приправе младож бар 
за свеm!r-_евичнк. Чин. 

За :млетачко владавине Фрањевци су обучавали дјео:у ~r 

Котору, Пераоту, Прчању, Херцегновому и Будви. У Пераету 

осно_ваmе mколу 1638, за коју М:аэаровиh 1680 дарова в:уhу~ 
Фрањевци оу учили до 1875, а тад преузе наставу свјетоввп 

учитељ. У КОтору су Фраљевци учили до 1817, а тад се мора
доше ватвори_ти све приватне m:коле. да се отворе редовно -
државно.1 На 1. априла 18t8 отвара се у Rотору noapo-scuola«_ 
са три разреда·.~ Надзор над њом би повјерен в:анонику .Петру 

RaffaeШ, а учитељи оу били Дон Ловро Лоренцини, Дон Павле

КолтроЈ:iи и О. Антон. Ћуровиi,, Та је щкола би.па у данашњој 

ресидовцији римског- списиоnа, до 1823, а од тада до 1826 у 

nросторрјама данашњег суда, а од тад, rдје и данас. 

Прчаiь се повео за Rотором и·· Перастом. Са Фрањевци?\ш 

склопи 1739 уговор, no :кому је Прчањ :морао код црква-св. Ни-

nосресtво:м IПRола, у поr.Ј.ед)~ вјероза&ова, заб.lуде, Rojri11a су заиста МП(Шt 
Срби у Дuмац.пји, :који су аавона rp':l:кora, заражени противу државиоr на

':lеА& Ваше 1Iреуввиmемс1'И, Аа се уздржп ход rрпих II српсхих воданиха 

закон ватОАипв:. Осям тоrа сумљаu је, да бn ти уч:итељи моr.а.11 у.аијева.ти 

мАадежк љуба:в лраиа с'!раној држави ncror :::авова, са одnећ ш:rетнии .Dо
сљедица.жа зЗ. државне обзаре; и увиђам вајпосЈшје, да nп завођеље мвоrпх. 
ШRОАа ума.шАо кои:в:уренр;ију у а~дарско п СЈЈЈЬетс:аu сјемен.пште &оја су 
ус:rавовљев:а .нарочито ради вас'.l:аnљаља у реч:епи:м паЈ:хам:а н у вишим зна· 

вос:~:ияа, aso се иsуаМ:е rрчки језик, :воји је у осталом вепотреби:~: у Да;wа-: 
цији, буду:Ьи у овој nокрајини саио је у обичају срnс1ш (illirica).« 

:.3боr свnју nав: о:Ввх разлоrа, ако би се свидиА.о Вашој Свјетдос:щ,. 
утјешuти с :в:оје с~раве моАnrеље, држим, да. би се ъю.tба љихова у тo.tn&o 
ус.лишпжп м:оџа, да се установи r..Џевоја са)ю mкода, у :sоји:м:а осим чцтаља 

и пnсања Ћиmта друrо да се не у':lи; оставља-јућд вщпе ваухе предре11енпn 

двама сјемениmтииа, а ~, Падову нека иду они, који се вајвпшmt: зв:аносттrа 
одати жеАе. Држии пак за иужпо, да би устаиовљеље пр8дреч:еввх швоАа за
висnти,хора.ло од разuиђења. 11 исnита про:вщнив:ове nАастп, ваво би се сваrда 

жев у иа.аоме броју доsвољава.11е исsаНе ш.~>ОА.е у овим мjec:rmt/,\ и са овим 
пач:ипи:м:а, хоји бо.ље одговарају државиој поАи'lицп, п да би пета мас:r, на
рочR'lо предложеие у'Штеље, потврђиватп имма; а када- би ови бп.ш ~ива 
свештевич:коr, добро би бпАо, да их исnита државва :Во~аст, да. би се тим-ва
чииох увјерила, вакву 11аун.у исnовједају у nред:ме:rу вјере, те да пс:t.iL)'ч.еви 

буду од в.а.аети rевера.а~nровпдника они, :в:оји се нађу да пспо:виједају про-· 
rивио завову хато.а.пчхоме. 

1 Наредба Да.лматинси.оr Вахјесиnmтва од 21. новембра. 1817. бр. 20785. 
2 Regolamento per le scuole Elementari · della Provincia di tutta la 

Dalmazia. · 
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коле саградити. школу- и манастир. за ·Фратре; а .ови еу_ иr.tllлu 

држати -три Фратра, .од sојих he један.врm:ити лекароиу,-дуж!Ю:ст, 
.а друга два Qбдржава-ти почетву· школу. То --се све :и;.; оствари, 

н У тој сЕ" просторији држала школа до 1899, ·вад- пРеђе- у 
.згодније nросторИје. -У Херцегв-овому учили оу Фраљевци код 
св. Авоrуна, а Rа.ду~ери ~~ :манастиРу ·Сави ви, и у hелвјИ ·. На 
Т~шлоЈ, гдје је -0. ЈосиФ Тро'поВи-ћ учио владану Радао Каквп 
бијаху наставници с'1'ар11 бокешки помор<ши вапетани ва_ бро
довима и од нолике је користи биЈiо љихово васnитањо вајбољ_е 

Д(шазује чињеницп., да се је у ·Бо·ки п,ри сврои· XVIП -в. броји.ло 
пре~tо 300 nатентиравих бродова, на :којима._ и .Капетани и сва 
војска бијаху домаЪ и си·нови, 1юји оу, бар веhива. ввапи читати 

п писатио За ауСтријске прве владавине ·(1814-1848),. насеља 
бщщшRа отварају ово mкOJie: Морињ (1803), ·женска у .Котору 
(1836), Стодиво (1815), Херцегноnи (мушха 1830, а жoa<;IIa 1848), 
Будва (1831), Доња Ластва (1832), Кастепластва (1837), 'Рисан и 
Лаотва Горња (1844), Доброта и, М.уо (184.1). 

Од 1848- t 869 у овим насељима отвориле е-у се шкоде: женсiШ 
;," Лрчању {1856), .У Лепетанима (1_~56), уз 18 помоhних шко.1а, 
које еу се држаАс или у кЈ•ћа:м:а свештеаичким, или у Ъ.елија)!.а, 
а и ;,· црквама, а народ јо према стању и погодби помоЬ.вс 

учитеље иэ.ttржавао у нарави и новцј'. Клупе је у швола:uа зn~ 

мјењивао ловеhи сто, за којим сједИјах:у дјеца И· mколсхе раањџ 
обављаху. Учевна помаrала била су: ПЈiоча, буrшар._ часоtтОВац 
и доалтир. Ту би се научио на паме:r. часословац1 читати ~~ пи
сати и рачуват·и и uјевање цр.квено, и тим ·бијаше завршетах 

читавој тој обуци. Од 1809·-1883 отворип:е.сусе ове шк.оле: Топла 
(1809), БијЕша (1872), Поsривенип {1873), Прасквица и Сутвара 
:1875), Радованиh {1879), Клинци. Кути и Мојдеж (i878), Радо
виh (1877), Ћуриh.и, Тиват 11 Cj·тoi"l1ope (18~0). Главати, I'ла.ва
~ичиh и Пријердди (1881) нМо~<риво (1882). Од 1883 до данас 
основане су ове шr-юле·: Камено {1885"), Режевиh и Маиве (1886): 
Боrдашиh (t893j, Шкаљари (1895), Ораховац, ·Градиште ·и Дрn
га;ь (1896}, Сушањ n Убли (1897!, Поди (1898), Врановић ,(1899), 
Ваошиhи, Крушевице и Йеденице (1903), Браиhи (1904) и мИЦщh 
(1908). - Имају nомоћне у Бечиhу, _hобор11ма, Заrори, а ~~IiC 
од редоввих подигнуте су на дв~ра.зредие. 1 

. 
1 Ш:коле се uaвtta.'le-no .Nastavne osnovec, које су. издате 1879,.....,.. а-1907 

s_амизељеис су са »Novi nastavni ilkolзki redи.- Да ове.цр1'вце армsе о nучв:оя 
шв:о.tстnу noтnyв~rje буду, JLO».or.ao ми је r. _Авдрија ,}а3аревић, иадэорнпR (i(l
n.eшxn, кuму срдачна :х.выа. 
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ШхО ј& најглавније обука бива на вашем дивном српсном 

је.ишу; народ поназујс великј.+ љубав прама ш-коли, тако да ове 

школе полази преко 4000 дјоце, од које сщ1о 31/ 2°/0 занемарују 

полажење.~ А и Занони Су изrлащiли пут школсRом напретку. 
Ти оу, закони државви од 21. децембра 1867. и 25. маја 1869 • 
.Затп:м. покрајивсви ванов од 8. Фебруара 1869., Itao и државнџ: 
од 14. цај4 1,869, на поиози ко1-а постао је nокрајивсни од 29. 
децембра· 1871. бр. 10. и онај од истог дана бр. 1 Ј. Свим овим 
законима тач11о је вормирано све. што се тиqе mкола. ~ осви

вања~ издржавања, iian::topa, старања, сви одаоси, који настају, 
обзиром ва ш-копу, између inколе и црдве, и .ziржаве, и ПоКра

јине, и опhине, и плаЬ.аља учитељи:ма, набав11 uоsуЬ.ства, nола

жењу школе и. овавог реда п поретка mколсноr. 

8. О пoc~II.JШ'f села. 
Нема сеАа у Боки, у чијој обАасти не би биАо 

остатака од старине. То нам доказује, да су бокешка 

седа веома стара. 

Скоро о сваком седу бокешком зна се штогод 

прича ти, а эа многих постаиак постоје и вјеродостојни 

докази, као што постоји и ва свм:у вароm, па и гра4 

бокеmки. 

У Боки, особито у Паiптровиhима, има врдо старих 

п.11емеиа, а има и придичан број братстава, эа која се 

држи, да су старосједпоци. Повнат нам је и nридичан 
број братстава, која С.У давно самрда, а која су ста
росједиоци биди. И то нам је, је4ан од доказа, да су 

бокешна седа веома стара. 

Не може се, реhи: ова су· седа бонешка прије, а 
ова доцније постада, иди овај крај прије, а .овај доц

није. Може ое ,реhи да су сва данашња седа постада 

на !-fјестима старих насеља; па и ови градови идн ва

ропш. Та бтара насеља 'бида су идирска, римска, грчка, 

оАаilенска, И;rд. Нека 04 iЬIIx задржада су стара имена, 
а нека, течајем времена 11 усдијед важних догађаја, 
друкчије се проэвада и нова имена добида, па каткад, 

(врдо ријетко) и премеmтај села бивао, 
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Порцјекло отановништва. 

О старив:цимв.. 

Старосједиоцима или старинцима зову се у Баки 

оне нуhе, за које се не rщмти вријеме, кад су овамо 

дошли. Сви старосједиоци у Вани престављају неразгра

ната братства са нено.шко кува. Само у Паштровиhима 

има неколико старосједилачких братстава која су раз

граната. Њих има у свакој опhини бокеmкој, - највише . 
у Паштровиhима, Rотору и Перас.ту, дак.л.Q у областима 

које су имале неку врсту аутономије. Старипаца има 

и римокатоличких и nравос.л.авних. 

Rодико је пак у свакој опhпни старосједИАаца, по

казаhе се у поглављу сљедеhем, заједно са досеље

ницима. 

Преглед nоријекла отановништва. 

а). Jlym'l'Иna. :в:аое.ља. 

У Ауштичким насељима има доста старосједиАачних 

братстава, од којих је знатан дио самро. Друга брат

ства су дошла или из Херцеговине и.л.и ив Црне Горе, 

а има по гдјекоја куhа и из других крајева, као и из 

саме опhине луштичне. 

У R.шнцима су старосједиоци већим дијеАом изу
мрди: биАо их је 9, а сада има само два братства и то 
Ћурашевиhи и Бего. ·Братства Ra.<yђepoвirhи: и. Поnо
виhи су из ЋекАиhа, Бје.л.ице из Грбља, а у Грба..ъ из 

Бјелида (Црна Гора) и Rршанцil из Арбаније. 
У Мрковu.ма: Староседиоци оу били Мрхови, Попови, Сто ј~ 

вови, МаЈЈичиhи и ЛегетиЬи, а истраrали -се, Још живе само 

с:rаросједиоци УРдешиЂи. 
ДрЈ·rа су братства досвљениц_и: Јановвhи из Арбаније, 

ВогетиЪи из Црне Горе, Јанковиhи из Херцеговине, ВечерИhи 

из Херц~гнов.ог. Сетовчићи ив Херцегновог, МариновиЬв из 
Тивта, Кращиh из· Rpamиha. 

У Ва.dрбу !'la.'l(: Урдеmиlш старивци, Трипчевlihи старвнци, 
Владниhи старипци, Тројановиhи из Грчке (RрФа), Стојвовићи 
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иа опhине херцсrновсRс, Медини из Rастелл:астве, Радовиhи из 

Црне Горе, Митровиhи са Зубаца, ИвавRовиhи са Зубаца, Мен

дегаље иа Грчr(.е, 1\fиниhи из Старе Србије, 

У Ргдованиhу: Старосједиоци,'rюјn се истраЧ'или, Оили: Ло
јавовиhи, .Ћуришиhи, :Ноnаiюви,, Па:вићи, Т.иhи ·и Миж.евиhи, 
. Урдешиhи и Трилчовиhи. Маровиhи из Црне Горе, Ћ_урашев.иhи 
.стщ.юсједиоци, За:.Iбели!1и иэ RрФа, Веrовиhи старосједиоци, 

Петровићи старосједиоци, Босниhи из Босне! Ерацп и:з Хf'рце~ 

говине, Вабовиhи старосјсдиоци. 

У Бабунцима naR старосјсдиоци су Вабунчић.и, а Русовиhи 

и Падщтдачиhи из Арбаније, п Рашнови:Ьn .из Херцеговине. 

У Вргулима и Мардари:ма били стиросједиоцш Вргули,.l\Iар

дари, ЋурЈiни, Ву"лови, Пијсwеви и Јеличићи, liojи се сnи ис

-трачали. - Љешковиhи из Љешевиhа (Грбаљ] и Сстенчиhи из 

Хсрцогновоrа. 

У Крашиhима су старинЦи l{paiuиhи и Слаовиhи, Петровиhи 
и Францесновиhи из Мула, Ћурi)иновиhи из Мркова, а Чотиh 

.пз Пољица (Далмација). 

б). Ертољоха в:асе.ља. 

Прастановнике кртољске исјендп су Барбарези, тек 

што преосташе днојпца: Бан и Вучиновиh. Вучиновиhа 

"'У доцније про~вми ПавАовиhем, а Вана Лошином. -
Иза тога доhу пв Херцеговине два брата: Лако и Ду

брета. Онц бијаху родом нз Вучитрца, као сирочад 

пођу у Бплеhу, и ондје се стане; а кад Турци заузму 

Херцеговину, они побјегну, сиђу на Царину на сред 

Rртола, и ту се стане. - Видеhи како се дижу честе 

маг.л.е у љиховој .б.ли:эини, преп.л..аше се од болести, те 

ее раэдијеАе на два краја: Лако предигне у Гошиhе, 

·а Дубрета у Ћурашевиhе. Rасније дође Rоста Пламен ац 

иэ Црмюще, који бијаше nредигао од крви, и стани се, 

под Лака. Од Лака су данашњи Лакиhевиhи, од Дубрете 

Дубравчевиhи и Перичиhи, од Rосте Rостиlш. Немајуhн 
они у то доба с юrме да ступе у брачне свезе, сприја

те..ъе се. С·rановници.у Брдима и Бобовцн су XVI в. дошли 
из Арбаније ; они уговоре с Лаком и Дубретом, да им 
.ови допусте доlш у границу кртољсi<у, а онн опет њима 
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да уступе дио земаља у по.ъу. Тако дођу у Нртоле че

о·ири брата Дапчиhа: Раде, Мило, Њшо и четвртп, од 

којега су произашли Раути у ссду Гоши!шма. Од Рада 

су Ра.дови!ш, од Мила Ми:.овиlш, од Ника Никовиhи. 

Сви се ови горе, изузев Аошина и ПавловиЬа, до

селнли у XVI в., " прије њих било је такођер овдје 

многобројна насе.ьење, јер је у npoC"l'Opy данаШљег кр
тољског насеља био храм св, Арх. Миха>џњ па Пре

влаци. Ово је бпла област Михољског Збора. 

Зна се, да у Нртолима бијаху ова братства ста
росједиоцн: Раутовиhи, Гопчевиlш, Туторми!ш, Бан (звали 

се дошини и Вучиновиhп), који се звали Павловпlш. 

Од досељеника из Црне Горе нх је 12 брастава, · 
из Нонавала 2, а па развих дијело11а 5 брастава '). 

Сви Нртољанп скоро славе Срђев-дан н Иваљ-дан 

1Јовањ-дан). Ноји славе Срђев-дан прислужуј)' Спа

сов-дан, а који славе Јовањ-д<tн прислуЖују Аучин-дан. 

И кртољско, као п луштичко насе ... ье, скоро је СВ...е пра

восЈЈ.авне вјероисповиједи. 

в). Тиватс:&а, ЈЈ.астовсха, столивска и :му.љав:ска. васе.ља. 

Ова су насеља данас скоро искључиво римокатоличке вјеро

исnовиједи. За Млечиhа су наси.lВО превјеренu. У ЊИ:\Ја врло 

1) lluтоиство Дап.ка. и љеrова чет:ври.сииа Мила,. Ншt~ Рада., и 'lетвржог 
ОА :Rora су братсnо Рауrи, произаm.а.а су ова бра1:сжва.: Рау~п (Раутовићи,} 

Кивановнћи, Ћуриiш, Ћииовиt..И, МиАоmевпЬи, Cтernli.п (Pac:rerнiln), Ву.а.евић:r, 
Сrарчевићи, АнтоновнЬв, Бриниtи, 1-'усовuћ.и, Ј окић.и, Радиво_вић.и, Mиjo"'ennlrn, 
КучавиЬЈI, Нарбвћи, Антовићи, By-мmnhн, Rлuв:ор. Ивоmеввћи, ШЋ.еЈЈаПи"'НЪи, 

Миљеm:коюit.и, Ми.кпјељевиt.п, Ра.Аусиnс, Нпво:ввtш, Боrиmаћn, В)·јеiЈовпЋ.п, 
ill()'tRO:вnt.и, Оки.љевићи. Ниве'tвli.и, Ммовllh.и, Jlywtn, Радовићв, Дабџвво~ 
виЪи, Брајковићи, Поnовяћп, Даn"Џ.ао, Вједови:rићи, Данчу.11овиt:и, МиАадино

:!Јићll, КаштеАатrи n ПеrшчпЪн (иек11). 
Од браће дав:а и Дубрете яg Вучитрва- {Херцеrовпиа), проимаае браr

ства: Јlах:и:чевиt.и, ДубраnчевиЋи и Перичиt..и. 
Од Roc:re П.1амепца nз Црипиn.е је бpa'I:C'tDO В:ос~иъи. Из Њeryma су:. 

Љесари п Рад-онићи; из Цуца: ПеровиЋ.и; из 3e'Ie: Ћура.шеnиt.и; а nз остаА& 
Црне Горе: РадП<rеэп:Ь.п, МешrровиЬu, Iloдuapa, .Алдровиt.и, Фраиовиt.и, Пер
:иовпЋ.я; из Ко1rава.аа: Сж.ањевпt.и- и Трвпив:овяЋ.и; из Побрђа (Грба.љ): Ile· 
тровиЋ.и; из ГАаватпч11ћа (Грбаљ): Веновић11; 1п1 Ммпва: МрmиЋ; из Сппча:.. 

Поnов11ћ; и из ltавч.а: ЧоАановнћ. 
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jf' мало старосједиА_аца, - махом су досељеници из Црне ГорЕ', 

Херцеговине, а дијелом из других :\tјеста, r.;ao што се из ољеде ... 
her В!IДИ: 

У ТиВТј' нема отаросједилаца. Сви славе св. Симеуна или 

Мпхољ-дан и св. Антуна. - Станишиhи дошли из Грбља, Пе

. ровиhн, Усановиhи и Шканатовиhй из Црне Горо; ТрИ.поnиhи, 

Го;хуби, Пињатовиhи, Авдриhп, Крстовиhп 11 Пејани из Херце

говине; Фажи и Синдини 11з ИсТријс; Ланцероти ЈIЗ Италије; 

Налис иs Корчуле;_ и Луковиh из Прчања. 

У Аастви насељење је би~ о эа млетачке реnублике. 

Било тад овдје дванаес·r властеоских nородица, али све 

су изумрле. Досељеници су иэ Црне Горе 16 брастава 
и Херцеговине 7-11') 

Насеља у Столи:в~· славо: Римокатолици св. Илију' и· Госпу 

а православни. св. Арх. Михаила. - Порnјендо~. су: из Хер .. 
ц его вине 5. братстава; из Црне Горе 4 братства: Миљевиhи, 

Милатовиhи, Ив3.новиhи и Вошковиhи; из Боке 8 братстава: М~ ... 
рино~_иhи, КаmтеЛановиhи, Марковиhи, Цико, Rjeпan.иh, Лучиhи_, 
Муст~'РИ н Ћуриmиhи; из Јtовавал.а је браство 3ловочера; из 

Дап.мације Ватистиh; од непознатих родитеља:. Луниh и Хрва ... 
тиh; из :Крањсttс Вордаш; из Арбаније Мичовиh и Дабчевиh; 

а не зна ое откло дошли: )Кига, Филиповиh, Возиh, Јакобовиh 

и Марабут. 

Старосједллnца. не:-4а, 

Насеља у Мулу све со васолило за Млечиhа, и то t О пле· 
-_,мена из Црне Горе, 1 иэ Херцеговине tРадј'Ловиhи), а остаЈiа 

из Боке. Из Црне су Горе: Јанковвhи, Маровиhв, Симоввhи, 

Вука.mиповиhи, Сабљиhи, Вуковиhи, Јовановиhи, Пэјевиhи; Ра ... 
:мадановuhи и Миле-тиhи; из Херце1·овине: Радуловићи; а из 

Боке: 6 браетава Д()нчиhи, Лаковиhи, Пето виЪи, Луновиhи; 

Петровиhи и Јанчиhи. 

Ни у Мулу ста.росједилаца не:ча.· 

1) Из Црпе Горо доm..1.и: :Мудриlаи, Уздаиов11t.n, Јlукшић.и, Рибица, 

Абовиt., Швэ.нажа, Усавовић., Itубичев, Павовић., Томичић., Царевић., Ми

:вавпt., Вож.илиск_о и Гасnаршr, па и :М:арховиlаи. и Томав:овиЋи; из Херцеrо
вине: :Марпн:и:ћ.и, Ни:sо .. 1и1ш, Dерушине, Стјепчевиt.п, УцовпЋп, Апдрићи и 
ЧltSовићи; из Мориља: Матsовићи; из Убма: ИвовnЋ.и; п из Г.аоr01ща више 

Пераста: BpajKOBJ_It..и. 
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r). Прча.љс:кв. и доброте:&& иаое.ља. 

Оба су ова насеља вp.tio стара, JI претежном већп
ном римонато.шчRе вјероисповиједи. 

Сви римонатолици славе Малу Госпу, а правоuлавнп Јо
вањ~дан, Илин-дан и Ћурqов-дан. 

у Прчању скоро сво јо нассљење иэ XIV и XV в. 
Све насеље добр_отоко махом је из Црне Горе, 10 брат

става; иэ Боке 4 а из К рањске 1. 
Сва 00 братства за МлсчиЬа од XV -XVIII в. onar.IO на

селила, ноја су иа Црне Горе, Херцеговине, И од Владо :мде
тачке добили -разна одличја и тит~rлу конте. 

Историја котор ског етановништва. 

Најстарије становништво. Rотором је управ.ъасю 
племство. Пос'Ј.'анак nлемства которсRог није довољно 
познат. Најстаријп поэпатп которскп II.IIeмиt. је из IX в. 
А,ндрија Сараценис, који је оградио црнву ов; Марије 
и донио тијело св. Трио~>уна. Ф.лампн Rорнер говори 

0 њо:м:у ш1о о ·а.11е:мпhу, а као тан:аn спомену·r је н У 
домош;нсшrм документима. По Орбннију, над 638. бrr 
разорен С'Гари Аснривнјуы, двадесет 11 дв11је породнце 
бољара I<Оторсних nређоше у Дубровнин и бише међу 
n.11емиhе. Заустављају!нr се ондје, гдје имамо доказа, 

непобитно је да су биЈЈ.и пл_емићи которски они, који 
у храму Св. Гавриља, nослије 1017, ~бriш~ краља 
Драгомира, као и да је онај Медо, ш·rоЈе .IIИJenиx да

рuва nонлонио црнви Св. ТриФуна, био племиЬ (1124) 
и да је· Rотором В.l!астела управ.ъала, 

Санди l) тврди, да је yupana властеле :rсоторске била боља 
од ов-их у ДалМацији. Стално је и то, да је од св·е да)Јматин

скс властеле само јодна властеосi~а породица - 3агурn из 
Котора, била уврштона у »patriziato senatorio di Venezia« 

1
), -

и да се је, ако би се која nластелинна ноторка удала за иог 
' !Ъ d' «') патриција :м:л.еТачкоr, уписивала у » 1 ro oro · 

)) Storia. Civile IV, 458. 
2) Тен.~ори - Storia di Venezia IV. . . . • 
з) Посљедља је била Јулија ВуровЈЙI, .коЈа Је живЈеЈЈа. сврхом XVIIT D. 

' '"""--· 
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У~ли)ед варварски-х провала, власrели је ноторској ·више 
nута lf&дocтaja.n:o с:реотва, да се ·уздржи. Ова властела није 

·СМ"ј"ела а-ршитп разне радље, ·држат 1\IЛИНе итд.; - а да со одржи 

у чистоти :и- да се ·не измијеrnа· са н.ојекакuом: крви. било је 

одређено 1) да се властел-а жени само -са- властеоски:-.1 дјсвој

кама, јер се. нИјесу смјели женити в:икојом другом »nisi fuerit 
pro genie · nobЩs illius .civit.atis ubl nata fuerit«; који· би со оженио 
rpal,aнr,oм щ:ш пучапком:, он и његов пород лиmавао се племства. 

Ra'o свО' овдаmње племство-, тако и они имали СЈ'. своје 

манастйре, и то св. Марију па мосту од Гурлnћ~ ·до 1-340., а 
св: -Клару од Ni64; Тако И властелиНко од 1514 .. имал_о свој 

'-1аиастир (Visitazione) 2 ), - док манастир св. Марије и Л-уције 

од 1360."" и св. ЈосиФа од 1510. искљуqиво бијаху за дјевој-ке 

nучаюtе, 

мн·оrо в1асте:пе ЈtотОрске иселило Се из КоТора Ј-т Ду.;. 
бров:Еrtш. - То су биЛи: Држави но ји је рад казне- у ХЦI в., 
на Темељу домаЬ.их- закона, прешао у Дубровник, д-ру ·по ... 
леrриНи, ·:који се смаТрао издајицом домоВине~ Још пре};.оше: 

.Рен~Ша, КоТр'уљиhи {1330), Васељи, Виэанти 1380), Вућа (1333), 
ЦријёвиhП,-дарса; ДеМетри, Пуциви, Флорио (1520) и Катена. О:ви 
су, по Лун.арију, Рацнјј и Апсндинију, а По Орбиаију {301} ·још· и 
ови-: Ваша; Дабро~ ·'F.юрqи, Mettcиja, Лёсања, Нолтсли и ЗријеН·а. 

У riOчeтRy XV в. ова власrела у Котору живљаху: АЬrаш; 
ArsЗ, Bolizza, Bucchia, Bisanti, Bisto, Bassa. Barmicelli, Basseglia; 
Bona, Bo~za, Bariello, Benessa, Вагtе, Biscotti. Bгadgassa, Catena, 
CerVa, CaliЫ; · Chiasta, Civa]eil, Cima, Dentali, 'Drago, Debro, Da
uris, Detrico, GrUbogna, Gischi, Geyolano, Glavati. Gini, GrubOgna, 
Gimano, Jacogna, Ismaolli, Jeka, Leoni, Luca, Malioiata, Меха, 

Orsi, Pasquali, Pima, Pe1legrini, PaJma; PimЗ., Premudi,, · Pozza, 
Porro, RatislavВ:, SiЏ:ti, Sisco, Sisoe, Salvc, Savetti, Pesta, Vra
ohien, Vlado, Vitali; Uti.zzi н Zaguri. 

Друштве!!е прилИХf:Ј у старом :Котору. - Народ се у срод
ње:u 'вијену у Котору, Rojera је облВ.ст заузимала веhидио да
:rап~ље Боко, дијелио ва властелу 1 пучане (гра!,ане} и нметиhе. 

1) Statuto 224. rJ., CCCXC1V - 2. П. XXXV. 
2) U. RaffaeШ - La Dalmazia 1856 _;_ Ј& 12. 
З) У Зiочет&у је св. Марија биАа за B.IIacтeAy. Ос'I"ам.ена 1360. Јt)·ч:а· 

нп:ма, .&оји Js њу cs • .ilyщrjy оrрадише. - Пошто је бnАо ;;шоrо манастира, 

бi.IAI\ је 1622. у зпАине па Гурдиhу узn,<~,ана. Тако· нестаде. 
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По оружју- се разликов8.ЈЈИ 1). Властела вое-а.ху -сабљу, ~остру 

и лун. оа стријелама, граl>анив пучапив: -само лук и бод~-~ а пу~ 

чани, који су обично It:мет-иhн бвли, дрвени лун и једав вожиh. 

3вала се тачно властела, а- грађани и пучави били иэ.·мијешани, 

вао и ниж.и пучави и юtiетићи. У вријом? .мира само.·вл,.ас.телив. 

ц.ослије залаза сунца, могао је ходitти ne граду- ор)' Жан. 

Котор јо у nочет:ку имао <љ.мо сеЛа Шпиљ-ар-И,-'Шиаљари. 

Кавач, Мрчевац, Вогдашиh и простор, који се ·nротеже до св. 

Илије у Доброти. Од XI до XIV в. добива Грбаљ, Ледовицо, 
Rрушевицс, 'Вијолу, земље око полуото:ка Врмца и Луmтицо. 
Ове је крајеве држао вао Феуд. и раздијелиmе их у честице 

разним арис.токрnтс:ким породицама2), nод увјета :м, да тој поро

дици оставе, док год иста на би изумрла, а тад, да оnhипа, по 

увиђавпости, другој дадве итд. То се .продавати -вије смјело; 
онај. ко би.та1ю Rупио, губио би с~.оту упnаhеву, а зе11џ;ьу би :му 

дигли. На овиl\t земљама бијаху к:метиhв, с Iiојима су господари 

благо поступаЛи, јер нема у народу рђава спомава, д~ су Зло 

поступали. Господэ.р није смио повисивати или уиаљивати до

тичве кметово ва тим земљиmт-вма, као ни про.мјењивати их, 

али и они морали су бити ~о.корни господарима! пр11позиавати 

врховно џраво опhиие. Грбљави. пошто биtuс стављени под 
uаот Котора, тужаху се и прикавиваху своје тужбе. Rраље
ВИ:Ма раоијским, због својих повријеi,евих џрава; а :Котор, -да 

Их заведе, уведе 1·одишњи порез од 4 гроса ва свакQ~ муmног 
из :Грбља, · 

Дов. ау грађанц: (и пучави) nршили маље службе градс!tе, 
6или tрговци, :з-1рнари, његовали лијепо nјеmтиае и раэ.в.е грааь 

индустрије, ~ао вунарст_во, стројење ножа итд., купили со у 

разна друштва, имали право унопа у црнвама, којима. њихова 

друштва поглавице 6ијаху 3), бавили се rрадитељством _б;родова у 

шнвёру которск.ом:, дот.nе в.м:етиhи {међу :којиМ: бил~; и ·пучана) 
нијесу' могли бити-чиаовници оnhинuки, веh само послужитељи, 

кад би се иэвршпвале какве просуде 4). Они радијаху' вајниже 

радње, бијаху тежаци, чобави и~д. 

1) Sta.tuta, c:rp. 416. D. U. I. 1492. 
~) "ii"LiЪI'O rosso«- на ПоrАааарствууКо'I:ору;- Statuta ССССХПитл.. 
З) Le arti е le lettere a1le Bocche di Cattaro - Geleich св .. I. Ve~ 

nezia 18'79. 

<~-) U. RaffaeШ - la D11-lmazia 1845, сжр. 139. 
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С~џьаци оу-6-бичво-назива~и . .С.1авеuи (Посаю1ци, Посавиhи~ 
Поса~е~~щи) .. Ови су .били- до:н:ољво цијењени, :ыоrли оу се на'!" 
станвти\у-rрад~', те од тад, мје.сто 111 цучаои...1< (сељанн), вазивал:и 
се :&r.рађа~шu и тад су ужи"nали ,сва грађаgока- n·рава. О свеча
ности св. -1!'риФуна .цола.$аху оружани предвођени од rлauapa 

. сеоско:Г~Ј.·-Ови-Словени (Срби) преставља.1и-су земаљску обрану, 
воју су водили частвици, звани »Ь.oni, prohi ot legalesu рсчони 
»Conti- degli Slavi« {comites Slavorum). Конту Грбаљском бијаху 
придодава три рентора нли оуђе, иојн мораху. обилазити мјо

сечно, на. рачун дотичиих куhа, оав, Грбаљ, и паэити, да ли се 

тачно -Bptne ·прописи закон.~, хао и да- ли се- ст_арају-- у сваком 

погледу __ о добру места и народа. Сељаци су обично цијенияи 

сва примједбе овИх суђа вјошта.на у то:м послу, и -у.важавали 

их, као и=вр:ховва вхаст у Котору, -која је обично. још њима 

придодавала једног ·свог човјека вјештака. 

ЗоШ је био један стаnеж. у области старе репуб:пи:к-е ко

торсне, а то су слуге 2). Ништа ве· :мога:ху радити без дозволе 

rосподарево, сваки њихов прекршај "строго се каэиио. Ако би 

слуга побјегао, власТ би nружэла сва раоположвва средсТва, 

да ее-· ухвати! и, uo би Се ухватио, господар је· могао схугу 

да Rаэви, ваио нађе за сход:в:о, а он вије имао права nризива. 

СлЈ·шкиња, која би тукла слушкињу другог roonoдapa, била је 

шиба.на, ако је господар неби ослободио вовчапом rлобо.м од 

три перпера. А по је слуга злостављао грађанина~ овај је· -имао 

право -да ra шиба, и свака жалба· слуге па суду била је ка

жљена· са глобом од 10 перпера;' ако је ·ззrост8вљао једног 

пле:i!шћа, биваО је везао у гвожђе, вучев· и шибан п:о свему 

земљишту; а-ко је uоставЉао или mибао господара, тешsе би 

му ;-.Iуно удnри.пи и руку одсјекли. Није довољно било за ·же

нидбу једног ОЛ)•ге, са. слободном особом, пристанак-·'· гоЈnо

дарев, веЬ требало --·је путем милости, да он да:дне с:::rободну 
ЕЗјаву и nристанак рад порода ·иэ танова брака. Друкчије 

дј'еца, ако би их било, остајала би власниmтво· господарево, а 

отац их могао откупити, плативши господару по глави 1 О по р
пер"-, нроэ годину дана, од дана рођења дотичног дјетета. 

Слуга је :могао nостати слободан nриволоМ господара, док 

саМа држnва српска, под nокровитељством :које Rотор бијаmе, 

бвјаше иокључО:на таквог права. 

1) .. Ballo di S. Trifone - Gelcieh - la Marinerezza 1. 
~) Statuto r.л. 221 .. 222., 120., 125., 109, 217, 220. 
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Становвиштва области старог-- Котора сва оу, у; .случају 

пре:кршаја, била кажњепа,. и то различито према т.оме:.>Rо:ме су 

сталежу кривци Припадали. Тако на примјер, ако је,:неко био 

кажњен искључиво вовчаном глобом, те исту платити.не могао.t 

одре зив али би му руку, ногу или ноји други дио .тијела. Лу

пеж, ако украде предмет у вриједности 5 пер пера, те не .може
трос.труБо вратити, ·бив<iо је бачоп у та.м:пиuу док ое но откуnи~ 
а прије тог јавно mибaiij ако би у:крао од. 50-100 перпера, 

једно би му око ископали и рув.у десну отсјекли: аио би на

покон украо преко 100 nepncpa, и неби био у_ ·-стању по за

кону nовратити, искоnали би му оба ока и одсјеми обје руке. 

Ово је све за nрвом, tю би уирао; а ко- би другом:, у-нрао, ше_

стероструко ju враhао, а двоструко, колико првом, кажњен 

бивао итд.; ано би другом прево 100 порпера уврао, ":t'G н-еби 
могао по :заnону удовољити, ·би-вао ј о убијен. Држави о-м лупежу 

би очи искоnали. Силовање жепокnх кажњавало се. према ста

лежу женске, јер постојала равлика између роба и слободна. 

Ко би силовао једну ропнињу, био је rлобљо_н са. 50 _nepnepa, 
или да му се одреже десни палац. Ro би силовао сироче или 
слободну женс1~у, био је rлобљен са 100 перnера, ако_ ју неби 
узео, И!fЗЧе би ::\oiY отсијоцали: ма.пи nрот и пал.вц десне руке. 

Пле:миh у тан.ом слу9ају плаhао је 1 QOO перпера, или .су му 

отсијецали десну PJ'Ry. 
Грађанин ако убије грађанина бивао је вјеш~н, ако је уби

јени странац, убојица се подвргава о казви, )' quam nostri cives in 
oivitate unde est Ше interfectus suвtiпerent«. Странац, ноја би у 

граду убио странца, бивао је објешев. Пле.'l-шhима и опhпн

ским ЧШЈОВНИЦfu'"liа убојицамц гл~ву о"и отсgјецали. Бјегунац 
кад со ухвати, бивао је убијен~ Ко би даауно доt~ументе правuо,. 

отојои.'lи би м-у десну руку ј издај'l\ца домовине биваО је nрОгнан~ 

кућа му -И3 темеља ршюрона, а добра 3-Iеђу народ раздијс:.ьена. 

Но б;t слуге шибао, бивао је на оба образа обиљежен и његово 

зло дјело објавило се свему nараду. 

· За nољс.ку Ј?Тету nотребно је било да се дотични власник 
закуне, да му је односна ш тета учињена, и кривац је онда nлahao 

поред одштете и гЈiобу од 12 nерпера. А:ко пан. кривац не би ыогао. 
штету nлао:rити бивао је шибан; а, юю се неби могло дозва'fи, 

1ю је дотичиу штету nочинио, све би село щтету н.а.мирило. 

Нијесу вријсдила свједочанства жена, сродника, свеште

ника у послима грађанским. Отац :uогаше свједочити пs:неђу 

дјеце исте :матере. 
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У ра-сnравама преко 1 ОО- перпера захтијевала со јавна ис

права. Нарочито л.ице им.ал.о је пазити исnраве, којо биљежнвк 

прављаше, да но буде превар~. Старија исnрава: внше је ври
јоДила од млаl)е. Исправе од биљежника стравuа нијесу вроје
диле. Забраљене су биле рубачиве; продаје или одступи темеља 

приликом ttр:Ьија. Отац, Rоји- се Два пут жев·ио, и у случају ње

гове дио.бе о дјецом прве жено, ·морао и.м је дати половину, а 

друга њому и дјоци с другом ж~ном. У по.z9ели очинства нај

млађи би син имање подијелио, а најстарији nр;ви _дио узео, 

пак по доби, ови по реду. Родитељ је могао, да не остави 

сиву, ако га је тај син тукао, или отровати 1\ушао. Жена, 

:која не:о.tа дјеце с другим мужем, него о првЈгм, на смрти, 

преживјевши и другога ·мужа, добра остају дјецп оа првим· 

-муже~ итд. 

Стара насеља которска _имала оу право. да кују своје 
новце. Поарови-rсљ которски св. ТриФун био је на тим ноВnнма, 
а :и са слнком цара Душана. То су били · 1)rроси« (Gros~O). -
Да је то эаиста тако било, докаэао је сенатор м.nстачки, Бер
нард Нани, у овом дјелу .,., De duobus ImperatOrЉUs Serviae 
numriiis«, -·и у дјелу »Catharus' Dalmatiae civitas« Фл. 1\орВ:\эра, 
сенатора млетачноr, ·као што нх· има неколико описаних и- У 

»Гласник друштва србске словесности(<. На новцю-tа нма и слика 

cn. :Мщ.Јка и. др. 

Данашње становништво. Данас ,нема старосједи.i!аца 

у граду Rотору, али становни-штво Ш?- се.ilнма :измпје

шан-о је са новим: досељЕшИЦI-i~џ~ и остатцима оних ст!l

рих пучана и кметова. Изузев породицу Јакшњh, која 

је сматрана као старинци, у граду Нотору из Црне 

Горе има 17 бр~i-тстава; ин Боке је 31 братстiю, п з 
Дадмације 6, из дике '2, из Арбаније 2, пз Бугаре не 1, 
и иэ Маде Азије 1. 

Из горљег се рааабира, да је данашље Јюторско 

наеељење веhином па Црне Горе и Боке, а маље иs 

Арбанпје, Далмације, дrше, Маде Азије н Бугарске. -
Међу ове не убрајам оне, који .за неко врнјеме насе

љени, какових у градовима свима се налази. 

У Шпиљарима су 3 братства из Uрне Горе. 
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У Шка.ьарима све су такођер досељеници,- н то из 

Црне Горе 8 брастава, ив Боке 7 брастава, пз Бу

гарске 1 браство, и ив Ита.11ије ј браство. 
Староседи.11аца нема. 

У Богдашиlшма су старосједиоци 2 браства, а ос
та.ш се за М.11ечиhа из Црне Горе овамо досе.11и.11и, а 

то су ј О брастава. 

У Rавчу старо се насеље истрача.11о, а даиашње 

се доседи.11о п то : из Црне Горе 11 брастава, пв Хер
цеговине 2 браства, а лз Боке 2 браства. 

У свим овим се.11има, као и у сљедеhем Мрчевцу, 

насеље је римокато.11ичке вјероисповиједи, само у Rавчу 

је и половица правосЈЈ.авних. 

У Мрчевцу су три браства из Црне Горе, а 1 из Хер
цеговине. 

У Лепетан:има такођер насељење у вјери измије

mано, а старосједилаца нема. - Све досељеници, и то: 

из Црно Горе, Херцеговине, Rонава.11а ;; брастава, а 

из Боке 6 брастава. 

Још су два седа под опhином которс:ком, а то су: 

Горњи и Дољи Ораховац. Ту нема старосједи.11аЦа, а све 

је го.11и правосдавни. Данашње васељење у Горњем 

Ораховцу насе.ьава.11о се по цредањ у помије косовске 

катастроФе, а заврши.11о у XVII в. - А то: Из Херце

говине 5 брас'rава; ив Црне Горе 5 брастава; из Бу
гарске l браство; из Старе Србије 2 браства. У До

њем Ораховцу насеље је скоро све из Горњег Ора

ховца, у XVIII в., и то 6 брастава; затим из Црне 

Горе G брастава; а пз Херцеговине 2 браства и нај
старије братство, које се сматра у Доњем Ораховцу, 
Вщовиhи. 

е); Херцеrаовс:ка. и рисВRсха в:асе.ља. 

Да су ову да би.ш идирска, пак грчко-римска на

сеља, то сам веh доказао, као и да се овдје бн.11а на-
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седи.11а стара српска насеља, која Турци истис.11и, - а 

опет Турке иэ Рисна (1648); а из Херцегиовога (ј687) 

МЈiечиh истјера. Од тад махом скоро је ·сва херцег

новсна и рпсанска опhина насељена, и то скоро све из 

Херцеговин~, а дије.11ом вр.11о ма.11им па Црне Горе. -
Било је до душе и старих српских породица овамо и 

прије тога, .што -их ова насеља затекоше, а.11и не много. 

. Ова су насеља- овамо довеАи вЈЈ.адина Саватије 

Љубибратиh, Војновиhи и други, с :којима се овамо до

сеЈЈ.ИЈЈО некоЈЈ.юю стотина породица. 'Уэрокг~авни љихову 

досе..ьењу је несносно стаље под Турчнном у Херце

говинll Србима, Пошто М.11ечиhи освојише прво Рисан, 

пак Херцегнови (168i), - протјера Турке иэ ових 

крајева, и они се насе.11и.11и гдје им пајб.11иже · би.11о, 
у јужну Херцеговину, намо се п рисансни Турци 

нос.11ије Ј 648 наседиЈiи биЈiи. Наравно тамо да су тра

ЖИЈIИ- од своје (турске) в.11аде, да им дадне куhа ·и 

эемљ:иmта, а она им тога не имала от:к.л.е дати, ако 

не одузме раји. Турци пак од увијек на рају кивни, а 

qсобито тад i'ади губитака тоАанпх зема.,'I>а по Боии, 

као и рад прогона од м.11етачких власти, а· н јер раја 

помогАа доста освојењу Херцегновога, стаАи су са свом 

жестином Србе иэ јужне Херцеговине Прогонити, имања 

им отимати -и на сване их муке мучит-и. ·То је њима до

дијадо, а јер им увијек г.11ава у торби би.11а, оддучише, 

те све своје у Херцеговини прегорјеш~, те, на позив 

мл.етачки; caђonie у крајину херцегповску и рисанску, 
од два Эда да бирају мање. А и ·овамо на!)оше ие:ко.11ико 

своје браhе, која, иЈiи прије њих сиђоше, и.11и из Црне 

Гор,е доlрше, и.11и ту као старинци бијаху. 

-То 08 .ВИДИ ИЗ Н8RИХ ДОRумената Mo~leTaЧROP ПО

р,ијек.llа, сачуваник у херцегиовсиој оиштини, који he 
б11т11 објављени на другом мјесту. 

·Такав је на иримјер атестат Јеронима Rорнера, 

г.11авног провидура да.11матинског, од 28. апр•1.11а 1689 
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год , у r<омо с~ ·гврди да су у доба опсаде Херцеt• Новог иэ 
Херцеговине нспод ·rурсн:е вЈЈаоти допми многи Rнеэови 

и г.11аварн: и да су се овп од.11.ии:овалir код Херцег -новог 

- нарочи'Го nротив Топа4-паше. 

У другом атестату иоји nотиче од· г.л.а_вног прови

дура далматннсног Данијела. До.лФпна од 1.2 октобра 

1695. год!!не, у коме се ве"'н да су пос,• е зayftelia Чи
тАука многи од Срба н око."ино Требиља 11 с оне стране 
воде (Требпшљице) прЕ}ШЈ!И па м"'етачr<у територ•rју и 

ту се насели.< и. Са њима је дошло и тридесет које ка

"'у!јера које попова, који су на мАетачr<у земљу биЈiи 

прешмr још 1693. године, .па су сада тражили да им 

се предаду земље и вин огради, које су и раније имали 

у ·rом крају. Ово оу тврдошки каАу!јери које је Млечић 

радо нр и мио, да б н за собо>r np>IBY""'" своје једновјернике. 
У другом једиом а·rестату тог истог Данијела До"'

Фина од 1. новембра 1692 године тврди се да оу Милош 
Војновиh кнез из Поиова, бра·r му од стрица Сава Вој

вовиt, и друга десеторица напустили своја добра под 

Турчином и обе!-.али превести другог брата са шездесет 

породица, а тако исто и четрдесет nородица из кнежине 

Бобани. 

Из атестата пак тог истог До."Фина од 3. августа 
Ј 693. године види се да је тај брат М>~."оша и Саве 

Бојновиhа, по имену Јован, који је био остао у Поnову 

и вршио дужност кмета, по од."аску Милошеву прешао 

у млетачки Iipaj с не ма."им r.ројем породица,- те му је, 
као и овој двојици раније, дато на иые издржавања 

n"'аће 20 дук(>.та мј есечно. 

Сем горњих Војновиhа у ово доба nреш.щ су joli! 
и други уг."едни љу ди пз Херцеговине у херцегновску 

и рисанску оnштину. На једној мо ... би уnућсној дужду 
,,."ета~ком 19. ју,,а 1701 године из Херцег. Новога, 
у којој су побројане заслуге исељеника из Требиња, 

Љубомира, Зуба ца и Попова, налазимо потписе кнежева: 

1 
1 

Б О К А 109 

Драгутина Ћурђевића, Дparirкa Павковића, Митра А.hи

мовића, Ћура Угурлиhа, Митра Жарковића, Продана 

Магазиновиhа, Симона- Виткщщhа, Дуке Цариновића, 

Вујата Петровића, ' Петра Ћурашевиhа, Дуке Ћовано
виhа, Ћокана 3уnца, Uав"'а Дубљевиhа, Тома Ћовано

вића, Вошка Лажиновиhа, Тодора Вукова, Ивана Вуј

нови:hа, ,брата :кнеза. Мидоша; капетана Саве МиЈЈ.ошевиhа, 

оФицира: Вожа Врену довића и Васиља Вучетина, за

ставника:.Јова Јlаэаревиhа, Митра 3уnпа, Вучића Видиt.а, 

РадоицеСавијевиhа, Марка Мар~ћа, Николе М1мешмића, 
арамбаше Саве Rујачића, сержана Петра Стојановиhа 

и поnа Андрије Rосијера. 

Из· nисма од 3. августа 1 7 О 1 ., које је послано 

управнику Дммације као одговор на овај м_еморандум, 

дознаје се, да је тад. преш"'о из Херцеговине у кра

јину херцегновску и рисанску 300 и више породица, 
као и· то, да им је вл.аА-а м.ilетачна даЈЈ.а свакој по четири 

канапа земље. Поред тога је дошло 30 пог."авица, ко
јима је влада дала по 4 дуката сваком мјесечне плате, 
ir по 2 О канаnа земље. 

Rao што се горљим исправама потврди."о, недвој
бено је, да су херцегновска и рисансна насеља махом, 

свршетком xVII в. досе."ила се .овамо Иэ Херцеговине, 
да су с љима дош"'и п кмуђери тврдошког манастира 

са владиком Саватијем Љубибратићем. 

Ово становщrштво било је устрајно и за своја се 

Права борило, па је доби"'о опhину рисанску, а крајина 

херцегновска nосла .. а у м ... етке гроФа ИАију Цвјето
виhа, гроФа Николу в ... оковића и гроФа Михајла Rом
.. еновића, реченог Мег.лајевиhа, те том крају изради"'и 
нека права и пов."астице, као што ое види из · дука"'а 
од Н. jy!;la 1718 године. 

Поред доое.ьеника херцеговачких, б1мо је и до

сељi>юlка иЭ. Црне Горе·, који, по налогу Висариона Ба-
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јице, учествоваше 1687. npOT>IВ Топал Паше у бнтци 

па Rамепому, и послије битке осташе. 

Ј om је било млетачких иасељеника, као : Rориер, 
Rривелини, Baгelli, Guglieimetti, Barbetta, Barbanzo, 
LucateШ, Codeiina, Gregorina, Ugolini, Massiere, Mauro
mati и др.; а и перашких н до братских насеље ника, којима 
је због јунаmтва република била дала најљепmе ве- · 
мље, а то су: Буровиlш, Бронца, Смекија, Бујовиhи, 

Дабиновиhи, Дабчевиlш, РадимирЈ.I, Трипковиlш, Ива
новиhи, Rокоље, Rр>rловиhи и др. Ова насеља пераmиа 

и добротска, као и она млетачка, била су римоиато

лнчке вјероисповиједи. Поиоhу њих је над правосЈiав

нии MJie•шh доста зла учинио. Све ове породице су 

се осим Rорнера истра>юме, а херцегновски и рисан

ски крај данас је скоро насељец све Србима право

славне вјере. ·Ово насеље захвата више него треhи 

ДИQ СОЋНОВНИШТБа данашње Боке. 1
) 

l) Нех Се дахае .зна, да су у х.ер.цеrвовсво~рисанско:u .храју ова бра'l'
ства из Херцеrоввве: l'opaxylie, Ни:в:иli.е:вић.и, .llајновиЬв, СжратимировИћи, 

ВА.адисо~авиhn, Б'ојвовићи. :Мирховиliи, Тврт:во, Ћурппов:яt.и, Jazmиt,и, Жв-вхо
вићи, Шпадиhи, Баје.аnћи, Вучуровпћи, Оби..шЬи. :Мпхl\i.л.овићu, ЦаревиЬ.и, 

ВјеАа,!Ј.вНивиt.и, Реметиt~и, Прњатн, ДаниАовићи, Терзови!iи, 'RераниЋи, Re
Jџшllli.п, РадошtЪ.и, РатховнЪ.и, МпАутвновиt.и рсч·енп )fМ'азвповnЪ.и, Стапи
шић.в, Је.1иЋп, Боmховић.п, Ь"аtић.и, 'Rуриt.и, Поробић.и, Пе:rровиЪи, Iiомиеио

ввћп, Гуд-е.љп, Духовиtи, Д.уб..r,евић.и, Шараба.Lе, Ои:м:овиliи, Жар:в:оввl:.в, Ч)'Ir;. 
xoвnttп, С:rанвћи, К-оnривице, "Боrдаповиli.и, Апте.љевлЬ.и, Матnјашевићи, ААе

хспћИ, Са.бљичиt.п, Rocиliп, ::\-fи.аошеввћк; Вехо, ItоњевиЬв, Севи!iи, Гачанпttв, 

ШабоввЪИ, Ухроnине, Јlоичари. Ростовићи. Ковачевићи, Тодоровп:Ь.и. МиАа-

шпповвћи. Бпјелuliп, Иn:рић.lf, :МDјај.л.овнћп, НаранчвЪи, Стмовићп, 'Вури:Ь.п, 
ВајхuвпЪи, ВиД;шоnвЪи, Иван:в:оввћ.п, Ба .. tарић.п, Бр:sановпћи, :М:аr}·ди, 1\осв:l.и, 

Гуде'!и, ВујовиЪн, Рu.ду.11ови1i.п, Јаховић.в, Режи.tш, Брајеввћи, 3ипа.н'Шћи, 
Парwје;щ, Rра.љевиkи, ВиА.ови, Ду:м:овпt.и, АнАрићи, Поробићп, )lрво:вићи, 

Б-от.1аmевиli.и (RorAamп), 'Вураmевпћ.и, Зуба.ц, fl;,пв:овић.п, Царевићи, ~Iиme~ 

тиЋ.If, 3еАенбаћн, Ко:rАевице, li"-SJJ.Daoви'liп, Itули-mпLп, М:и.Јвћи, Сиииlнr, По~ 
знанонић.п, Спки:t.tи!iи, Радианп, Поповићи, ДереТићи, Бц.чанови!iп, Пиљурови!iи, 
РадоnиЬи, Вvдути, Ај""Iевић.п, RујачиЋ.и, Сrијеn'ШЬи, :М:пАусо-ви!iи, Бал~и:Ь.п, 

Стаuовчиliп, ВРонзчћи, nr.иepo, ?.-fпmховпЋ.И, ЈовfЈвиЋи, РаАОјевnћи, 1\.осијерп, 
Pe:\terпhи, Оџпliв, Мат:в:овић.в, Милаповв1iи, Ћ.осурпћ.и, Војсuићи, Пршуто
вић.и, Сасојевићи, Падиs:уЬе, ДраrпЈ.еввЬи, ВиАвЬ.и, Цупловп, Вошковиtи, 
АмврозоввЬ.и, Л.епетићп, Пр.л.авnп, Ј.[иmеnиt.и, Ћурђеввћп, Јlазаревuћв, Рада~ 

пuвиЪи, Вучковић&. Че.\ановпhи, Дуnапв, Терзи!iи, Пољаци, 1\.ував:яце, Ћс~ 
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Према овоме ив Херцеговине је поријеклом свега 

327 племена. 
СтаросједиЈiаца има 24 братства, 11з Боке 20 брат

става, из Црне Горе 51 братство, из Далмац11је, северно 
.од Дубровника, 1 О брастава из Rонавала 1 О брастава, 
из Ст. Србцје 3, из Босне 2, ив Италије 2, 113 Мађар
ске 1, иэАрбаније, Трста и Ческе по 1 братство.') 

ранићи, :М:а:в:ојАовић.и, Иви:овићи, Петијевиli.п, '.ВуратовиЋ.в, .М:uосавиЋи, Asa~ 
ријеввћп, Ма.аещевиli.и, Гуљаmиt..и, :Меыићи,.Дивљави, РадибратовиЬ.и, ЋариЬlt, 
rаври.il.овићи, Чеперииt..и, Пес'l'ићи, Јув'IеВићlЈ, РадмвАо вићи,_ Вувасовићи, Дес~ 
nипвћи, Шущ:Ра.ци,· Ћурановвћ.и, Шадовић.и, НаквЬеиовиtв, ВуАива, Мамав, 
Чу:sвас; ЗоТоВнћ., · Кра..љевић, Ву:sсап, Оrурић, :МВАиmићи, Коивевци, ЧоАон~ 
чвћи, Вухсааови.ћи, :Маrовићи, МитровиЬв,_ Rишвћи, Jiepиmвliи, М:оровиhи, 
·Перуш:в:овиЋR, Rочета.вовићиt Љубои.11рац, Иоrуо~овићil, Вујач.иl:аи,. БрсаЋи, 
Впоп, Ћ.уриЋн, Чајић.в, Ву:sосављевпli.и, Ку.аићв, Павловпћи, Ша:sићв_, Pamo~ 
вићи АЬ.ииовић.&, Гро~е, Радојчићи, Досrиаић.и, Бијыовићв, Дабовићи, Brre~ 
тићи: Аврамов.вћи, Оrљевовићв:, ОвриивЬв, Бохаиоввli~, САЈI.јепчеввћи, Ћу• 
ра.сови1i.в, Шаренцп, РизРИћи, Ћпловићв, Војво;щћи, :М:оро, Јанв:овв:ћи, Враи
:sовићи RоМ&АИве, Веrовићи:, Вујичиlt.и, Чуп:в:овиЬ.и, Вујадииовпћи, РkстиЋи, 
Пешв:в:~ilи, Ву:в:ов.иltи, До:в:АестШ.И, Пактовићи, Грб:вliи, Со~а.wјевићи, Ј3иrаии, 
Л.петићи, Па.вв:оввЬlt, То:м:авовв.Ыr, 3рИОвићв, Квехвић.п, ЏуоввћU, К.овачевићи, 
Тоmвћи, PaAoиidlи, Перчивоввћи,· Тушупи; Ча:варићи,' Мијатоввli.И, R.аавчићи, 
Пивљани Радибратовићи, Швобаљв, Ћуровићи, Попомаив, Вјелопа-вШи, 
Ваје:ри; .Љу.боuицu, .ЉИ.љанићи, Вув~јАовићи, Го..а.убини, Ћ.оровв.Lи, 'ITo:м:ame~ 
ввћ.п, Ћурвчић.и, Трипковићи, МптроввЬп,·. Ву:в:овићи; Таузовиt..и; Щарци,_ 
Мирковићи, Ми.лут:виовићи, МаНА~. Тасовци, Ћу~иЋп, ЏеАа-..tвhи, ~аловвћи, 
БЬlабуmпћи, и..umи, Ва.аићи, Севуловвћи, :Васиљевпli.и, ИвовиЋи, Вувићеввћи, 
Савићи, Драrоиа.повићи, Rо~ев:овпli.и, _То:мо~иЬИ, АувовиЬ.и, Ж:мухиtiи, В.а.а~ 
rojeв.иli.1i, А.а.Шевиhи, :Ма.!утииоввћи, Ии:еЈLићи, ЈоваиоВиЋи, Ковачићв, Ка~ 
турвћи, Ћур:sовићв, РаАоввЋи, Ћ.у:вовићв, Уrрииовићи, Оr~еиов~и, Фзu.o:rd.:s, 
ВидоввЬи, Стијеповићп, Ждраљевић.и,. RоАуибариЪ:и, Вр&Јвћи, _Ћ.ато~, Мра 
шићи, · ЋеАовиli.и, Грхавац, Драrићевиli.и, Папреввце, ВрчевИћи, ВЈLасТеАИво
Ши , Љубоrовиliи, В~рберовићи, Мuпповиli.и, Данtоубић.в, РаАоииmи- и 
ЛучИћи; _ _ ' 

· 1) Сrаро_сјеАИ.tаца има: 24-брасrава.: Воја.ии~и. ћiдoBJmii:, ByHrap-Jilш, Сви
i&ИоВ:Ићи~ rвере, ПоЈiовиt.и, Цвјетовићи, Пешутов:ВЫI,- ~:Вој$_а.Р, ~a,иblt, ВАа
ДоВЏ.И, ЈБубЈПЈ!Ићи, :МеАов'ићи, Трипиовпћи, Мат.в:m~ров~ · Мисииези, Ћи
ilaP]JJ'I!, . .аупори,. ~иаери, :М:уiцt!iи,дйиАаповвћи,. MJPUI~ Ра~ .и Несыиli~. 
· -:·-·- ИS·Во:ве је 20 "брасжва: Ћурав:овићи, Ву:в:liсовИ:tiit,_Дабижииовићв, Гоп~, 
чевnћ,Ћ; ~уп.а:ица, _Но:впо:вв:lџl, ЋиаовиЬ.И, Русовићи, _М:Щi:ори,_ Б.а.а.уђеров:ићи, 
Ми.ъ8в11Ь, Веizо~~:ић, РаппсовиЬ., Миrроввћ, Rовм_евић, Сијер:вовић, Јовавовпћ 

Стој:в~в.ић,"_:Тројаиов.вћ и Ј~~вt... . · 
· · И3'Да.шацаје (сев-ерно о'А Дуброввиха) 10 6раста:ва: Трип:иi:tов.ићи, Ра~ 
попци; Ф·апФ:Ш, Новав, Вух&ровић, Траживух, Ц_ер-о:з:и, :М:ихај.цiвић, Деретић. 
и М:и:в:очеви; . 
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а:). Перашка. хасе .ља. 

Овдје је ненад би.;ю насеље илирсно и то nлеме 

Пирусти, ноји оу Перасту и име дали. Послије оу би;1а 

насеља грчна и римсна, пак ьрпска. 

Најnрво насыье орnоно је дванаест племена, ньја 

оу се iю народном предању у тамној давнини овамо 

населила. То оу: !Пеотонрилн!ш, 'Стоишиhи, Миовило

виhи, Студени, Смилоевиh, Вунаmевиh, Мионовиh, Ден

та.ш, Циомај, Силоnи, Братица и Пероевиh. 

Доцније ое, у више махова, насели 45 браотава 
ив Херцеговине, ив Црне Горе 17, из Боне 13, ив 

равних крајева Далмације 6, ив Италије 2, ив Арба

није 2, ив Itрањоне 2, ив Немачке 2, ив Иотрије !' 
браотво. ') 

:Из 1\.онэ.ваЈ.а .10: брасжава: Ав.туновиЬи, Вујаов.пliп, Са.аатиЬ.и, Стрв
ч:евићп, Пестровип, ПеровиЋв, МатsQв:ић и Ва&рачи, ВуА:ич.евпћ.п и Цар. 

Из С:t:В.ре Србије су: ИАићи, Гојковићп n Чу&иt; из Босне: Шmrраци 
И Ј.lоибардићи; ив ИтЬl.ије: Пе1:роие. и Авдровић.; nз ~ађарсв.~: Мађар; и 
:ИЗ Арбаније: ВучетиЪ., а из Трста: Шпи.ааР:; и .па Чem~te: Јавах. 

:ИЗ Црве су Горе ова п.аеиеnа: Радопићи, Перовићи, Bojвo,iUilш, Се
Феровићи, ДробН.а:ковићи, I\овачевиh.и,. Поповић.и,. Видовиhи, Радовићи, Kpи
lio:кallиblr, dyбotиli.и, Јlазовићи, Ву:кићевпћи, Водовари, Rо.котовиЪи, Rовачп, 
ОдuовиЋи, СамарџВЋ.и,.ВучуровиЋ.и, Радуловић.14 Јанвовиliи, Јlа:ковићи, Ше
роВиЋ, Тодоровпt, .ЖЈiвковиЪ, Шушиlur, У,~,оаревиhи, Мусићв, Поirоџићи, _Пе

Шихави, Цвјетв:овић.и, Црноrо:рчевиЋ.и, Впrовnћи, М:арховићи, Пјешивц:н;, Оже
rовв:ћИ, Оrњеновићи, .Вучковић:и, Ши.~>еrовићи, Нив:ић.и, ОrурлиЋи, ЋуровпЬп, 
ЈоnановиЪи, Вув:овnћя, Радовић.и, ОбрадовиЋ.и, ЈавиЪ.п, МаИАИ]Ш, 11.е:влићn, 
СевиЬп. и 'ВововиЋ.п. 

l) Из Херце.rови:В:е ·досе.4иmе се Висв:овићи, Вујовићи, Вуровићи, Сту
ка.нов:ићи, Вровци, Бан, Јов.а, З:м:ајев:ићи, .Мар:ив:овиt.х, Мазаровпћи, Вuо
виЋ.и, Нева.да, Башиtи, Вавпћи, Itpycaлe, МавRсо, Ков:о.ља, Грубаш, Ву:rшћевић, 

Гаrрица, :Мартпноuиli, Смекпја, Кршаиац, :М:е.аада, КосовиЪ, Руnчвћи, 3ара.
тови1ш, Јlувренчевi!Ћ.и, RијеА.ићи, Ерцеrовићи, Ко.а.овиЬn, Јововићи, Марте· 

пiићи, ПеtровиЪи, МиuшЬ:и, Ма.рчпп:во, Лучићи, КриАов:пt.и, Брај:в.ов:иt.в: :и М:а~ 
тюю.!а. СВи се ОД давна овамо иасе.аии, т.е се с:мажраоrи м.оrу ст.аросједи~ 
~цииа. Скоро се сва ова. ()рас'Ј;:В!i. и исrра'!иАа. Из Старе Србије су 2 породице: 
Фыипиии и Градис.uе. 
· Друrа су' у Перасту браства: иs Црие Горе: 'Вура.иовићн, Выабаип, 

Ву:в.асовићn, ШеровићиЈ ·вукота, 'Вуриmић.и, R_риво:в.ап~и, Гуаине, Л.ор:в.о, Рај· 
чевиt.в и ЈоваRови:Ћ; иа Во:ке. 13 браста.ва. • 'Вуоmћи, :М:устури, :Ми..шио:в:вt.п, 

Аврамо:виЪи, дазаревиt.и, Ву~о:виt.и, Лер:ов~ћи, Ни:во.в~и, ГрубаmевиЬи, Мат.· 
:&:овић, Црв:оrорчевиЬ, Рова и Ћетковић ;·из Да.шације: Варбић, Фа.Qрпс, Ми
..а.ошевић, Враиковић, Т&н:~:а, Ма.рвовић; вэ Ита.а.ије: Cua и Поитица; 1ПI Ар~ 
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а). rрба.љо:ка насе.ља. 

У в'епосоредној близини грбаљсног оела Пе.шно:ва 

постојао је .Rретин Град«, коме ое још виде.раэвалине. 

- Предање вели, да оу прије XIII в. овдје пребивали 
ltољеновиhи, по којима је назва та једна страна .Rоли
јен Страно.« Од ње до Дукат Намена у црногорској 

граници шириле се земље поnа Петра Sоровцhа, чуве

нрг са свог ОI·ромног имања у хrп в. Предање веЈ!И, 

да оу Шишиhима св. Мину зидали 'Вурановиhи, Сладо

виhи и Радоииhи .прије хиљаду година.« У бли

зини манас·rира .л.астовс.ког је раэва.ilа »Мид~н-града, « 
а ту је и мјесност, коју зову »Тамнице.« При мору, 

међу Ртовима Јазом и Трстеним, по дну Мрчева Поља, 

а према Спасу је жало Јаз, гдје је, како nредање вели, 

био Шебе Град. Предаље вели, да је црква св. Ан• 
дрије у Грбљу најстарија у Бони Itоторсној, и то иэ 

nрвих ·вјенова хришhансrва. Напрама цркви св. Ни

коле у Бигову, nостојао је ненад град Гриопули, ноји 

је Им·ао 150 домова. У њему је црква ов. Николе, 

оенована у IX в. И цркву и град у XI V в. раэори111е 

Турц11, ноји ту галијама дошювише. Братства Ти

чићИ, даваревиfiи, Петричевиhи и Минијељи пребје
гоше у оело Г лаватичиhе. По овом )е граду и ГрбаЉ 
доб1.fо име. 

Ив овог сАиједи да је и у најстаријим време!Јима 

овдје било многобројна наоељење. Јесу ли то били 

nослИје Илира, Мовгош, Авари, Грци или Срби, дона• 
зати се не моте. 

6:аЈIВје:~Радовани в М~врић.; из КраљсЈ!:е: Фи.шћур _и МеАић; :иаЊеиаОЈ::&е: Ња.ао 
и :мащер-; И и~ .ИсхрnЈе: Фишер. 

Ово еу. васе.ља у сециа ово Пера.сха: из Црн:е cy_rope 5.брастава: Ра· 
АовиЈш1 Џfпаровцћи, .С•јер:ковnћи,- ТоАоровnћ.и и Томав:овлћ.и; из Херцеrо~ 
виие 5 брастава: . Р.а,11.аио:вићв:1 Аидриhи, Ву.аовiЏЈ.и1 БрАовиli.и и БиАаФери; 
и из Б:о:&О 5 бр~сж.Э:ва.: Бухасовићи, ВерберовиЬп, Ерце.rовиhи~ Ва.лиЬи и 
.Краљ . .6е~иа је uep.am.в.or. иа.сеља римо:като~ип.е.-вјероисnовиједи • 
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Та стара насеља скоро сва 

њих додаае нова, за Неманиhа 

српско државе и. ив Црне Гррс. 

су ишчезЈЈ.а, 

и Балшиhа, 

а мјесто 

ив старе 

Ивмеl)у IX-XIV в. су она братства, 
а такових има 48 да су старосједиоци. 

Грбљу.') 

која тврде 

брастава у 

Осим ових бидо их ј е ј о ш много, ади су се ИС'l'рачи.да 

од давна, те им· се ни имена не· знаде. 

За вријеме њихово н~сељење је rрбаљ'ско било у великим 

везама са старом срnском државом. То _нам свједочи Предање, 

да је века краљица ср пена градила 11 Краљ и чин Град,« у Пели

:вову; даље преда.ње вели, да је СтсФаtt Дуmан зидао манастир 

Подластву, :као зад~'жбиву, пошто је туда прошао _{1350)ј даље, 
наво је св. Сава свраћао пре:~tо Бијелиhа у Биrово, на своме 

путу у света мјеста. И данас Грбљани с поносом_ свједОче, 

Raкu ·је нnез Лаэар поријеклом :и родом из њихова племенаt 

те да се с тога и звао Грбља·новиh; даље да су НемавиЬи 

основали :м:авастир под св. СтеФан-а у Врановиhима и т. д. 

Ово су предања, по нојi~м.а се може свједочити, како је сважва 

свијест ва заједв.ицу и бољу лроцшост цјелокупног српсвог 

народа. 

Тацашње се грбаљсно насељење и мођусобво уређивала и 

по својим се народним ЗаitОнiпиа очувало. То је ово насељење 

и спасло, да су се, вао што · СПО!'ti.енух, мвоrа братсТва и-до 
данас сачувала, а православље се одрж3ло, тatto да и данас у 

Грбљу живе само nра.вославnи. 

Ово је насољ·ење, год. 1427., нада је српски деспот 'Љорђе 
ВраввовИh оставио 3ету СтеФану Цр:војевиhу ва збору у 1\Iа

вастиру · Подластви, .утврдило «Установу грбаљску« {ааконик), 

1) ЈЈ.азареви.Ь.и, Мивије.љЋ, ~И'lићи, Да:буmво и. ·зехљевићи у Глава~ич:иЬ.у 
и Виrову; Аидровићп, Вилы. и БуiШпи у Rубас~а; ВајковиЋ.и и &рута. у 
Т Аава~има ;· Тупчевићк ·у RОВа'!Има ; "КоС:товИliii :п' нпоповићи у Заrори ; :М::а:.. 

САова.ри у Кри:м:овицаиа; Ерцеrо.виlш у Врав.ов:иi..У;''ВерставЧевИЋ.и n К-аm~е
лаии у Љешеnићу; Јlеч:11ћ:11," :МИХ.овићп и Вэ.у:s' ·у; 'ЈЈ.асnи; ДеСпоти, Баздаии, 
Ћев:аmп, Дабовић.и, "Краљ iJ: Меsа.а.ив:и у rор.>вИЪУ; ЈавоВЦи и В4со:виЬ.и у 
Лријемру; Мирковиli.it, ЋеХ.Ш.ЬП,· .IЬубав'Овићи,;градониЬ.и у Пријера.дmtа; 
Ко.љевовиЬи, 30рОвиЬ.п, Ље1iави!Lн, Вујовић.п,-- .ИвЭ.нчеви.1щ и :М:арuвво у Пе
Аиио:ву; В.&М:sовићи, МиАивИ.ћ.и, Аи~овићи, ДопоВ:И:Ъ.И,- · Ћур·аиовићи, ШоФраiiИ 
и Сладоввћи у Шиmић.у; Вувmиt..и и ТујиовиЪи у Сужвз.ри; и МачиЪ.и у Дубу. 
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еоји се састоји од 126 тачава, а о.о]елоданио га Вук Врчевиh 

у »PravdonoSi« 1851.~ а nocnиje превио у своје р~;~оане члаввс. 

То је васељење било раэдијељено у .чс-:rирi1 кне живе: Лаэа

ре:виhа, Љуба.новиhа, Бој~tовиhа и Тујковиhа. 

Под в:нежипо:м Тујповиh бијаху: Дуб, }lаљежиh, Сутвара, 

Шишиh и Пелиаово; кнежина Љубэ.вовиh бијаше: Братешиh, 

Пријеради, Горовиh, Ластва и Пријевор; ннежина Бојкониh: 
Загора, К.римовице, Вишњево, Главати и ltовачи; и nнещипа 

Лаааревиh: Кубаси, Уаропци, Трешња, Вигово, Главатичиh, Ље

mевић, Побрђе и Врановиh. 

Имадијаху скупове вод својих саборпих цркава, а држаху 

се строго народних обичаја и свог эаttовина. 

Код св Троице у Пел:Инову, :као и па »Лиmrtoj Главици, « 
Па и у Подластви, вуПиле се све четири в:нежипе у ранија вре
мена, вад с.е што тицадо свега Грбља. Мрзак и:м је био Млечп:ћ, 

и вазда Q6 љегову уnли»у опирал.и, јер су апали, да он нрњи 

nрава и границе. Луштица, Бу два и Паruтровиhи пов:ораваху 

се веh давно лаву млетачвом, а I'рбљани иадржаваху борбу за 

_народне .. светиње чак до друге половине XYII в. 

Они су првоси.пи :Млечиhима веh у доба ранијег рушења 

Превлаке (1430-33], исто тако 1449, па и !450-51, JIOK влада 

:млетачка забрани Грбљанима и народне зборове, да ти:ме по

ступи по жељи ноторсхих: пос.Павика. Али веh 1453. Грбљ-аН:и 

с.е nобунише на мл.етачке часнике. Кнеэ Itоторсни Алвиз ВаФо" 

једва уrј·ши буну, у којој иначе и Грбљани npoqy зло. Вјеху 

објешена 33 Грбљавина у ј одан дан, .п.руги , бјеху одведени да 
робују на мл.етачким rалијilма, а мноГи- тад иселише у Пуљу 

и Италију, и ти:м Rеликуnогрешкуnочив:иmе tMonum. Listin. VIII. 
138, 303, 318, 3_!9, 381, ~85., 390).. . 

Двије годив:е доцније, Rад је оrњем и мач.ем коначно еру

шен манастИр превл8.чки, бјеwе утврђен уговор иs.међу Стевана 
Црнојевиhа и провидника .т о вана Болана :нод св. Николе Вра

њинспог 1455., rдје је зајамчена. јурисдшщија црвогорснnх: ми
тропоЈrита,1) 

Под ВалmиЬ.ем, воји су с Мкечиhим.а утврђивали таRо 

честе уговоре у XIV в., бродови су плаhали ненп nopea ако би 
у Бигово, луку rрбаљску, ушли. 

Ово је мјеото Иван-Бег послије јано sаволио 1 те је ту љето
вао. Отуд ое и эове Вигово {Богово). Иван-Бег је одбранио опет 

1) (Acta arch. venet. П. 451---457). 
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Грбљане, кад се 1489. побише са Млечиhима око граница. те 

су тад тачно биле оэвачене грбаљсно rранице. 

Дакле старо се насеље у Грбљу тврдо држ:а.ло, а ме:ђу њих: 

се ::uorao наоелити само онај, но-мо би они дозволали. У то се Т'"! 

старо насеље или истрачило, или, силом разних ратова и окр

шаја, или исељења. проредило,- те је била 11'отреба старе редове 

новим· васељељима попунити. То је би.'Iо 1~роэ XV и XVI в. и 
даље. Дотле је биЛа сила ос.манлијсног мача Балкан поплавила 

те и Црној Гори загiюзи.ч:а; зато кроз то вријеме види :мо :многе 

породице, Roje силазе из Црне Горе и Херцеговине, те со на
о_тањују у Грбаљ и nonyњyjy старо насељоње. Тамо сј nак рэдо 

хрлили, једно да буду штогод сиrурнЈо~ји, а друго,, јер и то срп

сна земља бијаше, I'дје Турqин лаво воријена эах.ватит није ~югао. 

Занимљиву сдиriу о Грбљу и тадашњем: насељоњу оач;увао 

наn! је М. Бшюличиh (Bolizza), пото.11шк влас!Геооке cpncRe no•_ 
радице, која јо, нао и .мноrе др,уге, онренула вјером и nори

јендом.1) 

Тад је да-кле било у Грбљу 742 породице, а данас их је 

само око 200 више, т. ј. 970. . ·_ 
Ј • 
Како еу се ови насе љевици тад.звади, то Је врло тешliо ЭЈЈаrи, 

ј~р обнqно су добили npe3И)t8 по OHOl'>IJ-', r-юји со та.ц настанио. 

То нам. најбоЉ:е nо!~азује натпис на_ ПfЈОЧедпо:\r зиду .ов. В:нко.1е 

у Пелинову, к_оји гласи: 

1) Њеrов извештај од 1614. rАаси: 
~Deserittione di 25 vШaggi di Zuppa, сЬе f'urono di noblli di Cattaro

donati а quella ma.gnifica commuuita dall' imperatore di Servia, come appare 
per ·p1·ivileggi, et tenuti doppo la f'elice sommesвione al leon veneto ре1· ispatio 
di 120 anni, е poi si riЬellarono al TurCo; е teri-itorio di sedeci miglia di lun· 
ghezza et sei di larghezza con dне fiџmare, dove mlj'cinano 50 moЦni. 

Questi rendevano alla communita 7000 stara di f'ormenti di liveШ all'anno. 
oltre diversi afi'itti.et presenti. Li quali villaggi sono sottoposti al sangiacat~ 
di Scuttari, ры· benche dovendo gove,rnare le saline del grМt Turco, posti nel 
piano di Caitaro, sono commandati dal Nasor et Шemin di Castel Novo, al 
eoucier delle qual saline per comma.ndamento del gran signor Qgu' anno il mese 
di maggio scendoiю dal MQnte Negro per d11e inille persone alpiano di Cattaro 
per governar illuoco delJe saline et accionciarle, cavando et netando gl' acque~ 
dotti dal fango Jpt terreno con concorso con li co]mi ·P.t correntie d'acque d'in· 
verno, et Ъatteцdo il воdо de quadri, dove si con:osce et fa il sale ... « 

» VШе n. 25 fanno · case n, 742. Gente di combatter u. 1648. Tr_a qucsti vj 
possono essere trecento archebugieri buvni il resto spada, targa е giav:arina; gl'ar~ 
chebпgieri si sono per la maggi or parte esperimenta.ti sopra le Ъarche armate 
con Uschochi da dove licenziati о fugendO portano ·gl' arehebusi а casa. Vivono 
tutti' come si е detto, a-lla se1·viana (Relatione et descritione del Sangiacato
di Scuttю·i, 1614, Starine хњ. XII.) 
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t Из:аоленlемъ illцa и сь поспеmевiсмь о11на и сврьшенi'ем'Ь вас.е 
светаго дSха обнОвисе й расnространи се вже зримое сl'и храм~ 
св. apxlepea· хр. Николе свомъ кнежиломь и стаџом. Тt:иковићь 
и оьградише храмь сiи на м:есте семь и написаше инонь двери 
квмврв И чстни кресть и IЮИ се _тр8дише и настоя и майсторомь 

платите и :к:ои место под$мевте даше и сви иь спасевию при
водоmо, 8слишаше глас Уеvавгщш: пр иди благосдовени [-ца мо
его + и тако оьтвориmе се вслi'и помен во сiи вiзz;ъ и б8д8щи 
амивь. И naRи минSщимь л'Втомь проиэволвиемъ бжiемь и мо
литвамь с. ffiцa "Николе поnџсасе по зид$ и Sn:pacиoe настошйемъ 
иисза Пера ТSйховлЬа са сво~њ стаiомь и биhо сви· и:uеномь 
ј'ПИсати. Првомь свештеници про_тоnоnь Сhепанs;, Вл.атнови.ћь 
ifi Шпшиhь, .и поп Перо иэъ Т8нновиhъ, nоп Станишь ffi Пелиновь, 
nоп В8:ко Лепавлhъ . t Село Шишићь: BSrи RрашиЬь, BclRo 
Радов; ,В8в:о Стi'еповь, Юно В8I~овь, Ћ8ро Стi'епов. 'iво :Мировъ. 
В8:ко _Стf!-ниmичъ, Ђ8ро Антов~, Одадо Радовь, Ншю _ЋIЗринь, Iво 
Маркощ,, Ми.дошь Ратковъ. НиRо Сhеnановь. Ћуро Rордиhь. -Пlеро 
Дон:ковь. Димит_()ь Ивовь, Милошъ Воиновь. 1во Раде В8mшков 
~тьвпmа Никовь. ВSко Марковь. Раде Ст'iеловь. Јво Стiеповъ·~ 
l~o С;rанишивь. ВS:к. Нlнов. В8но Маровь Ћ$ро iвансiвь. 1во Ћ8-
ровь. B8Ro Д:м:итровь. Вун.аць Косiерь. Раде 'В8ровь. iв_о :МџУнь~ 
1во ВуRовь, Раде Церашевь, Вуко Гавов и Cтleno Ми.iiн:, В8че;а 
Милi'нь. t -Село Пел.инОво: Перо Радовь. В8но Перовь. Раде 
Перовь. Стi"епо Ћ8ровь. Раде В8Rовь. Перо ГаУовь. Сладо ВS
но:вь. Ћ8ро Радано:вь. Воинь 'ВSкинь. iво Воиновь. Мирно Rра
'iовиЬ. Перо ,Ћ8!Јовь, Радо Маровь t Свло 'f~и.ковиhь: Ј во IП: .. 
:к:овь. Стlепо Мирr-tовъ~ BSr,;o Мирnовь. В8ко iвовь. В8но ЋSковь. 
Cтleno Ћ8ровь. 'Њ8ро Яв.ковь (Јанновићи). Сладо Милi'нь . .квезь 
Мiћйнь. Нино Раnнювиh. t Cs.1o Нал:ежићь: Ћ8ро Пвровь. Hi'no 
Станишлнь. 1во В8новь. iво Л8ковъ. ЋSро Марl'новт. (Марино
виhи). Лаэо СТi'еnов:ь. 1во Ву.ковr~ (Вуковиhи}. СтЈ:епо Лаэовь. 
~8ко lвовъ. Перо: Вуков, t СР.ло Тп(ш?)тел: Стi'епо Вуков, iво iвo:f! 
]ово Иди~ь. Ст':iсџо В8ловъ. Станища Божов. Илi'а СтУоповь BS!io 
i1ювь. Радо Вуко~. t Свl!о С8твара.: 'Љ$ р о Радовь. В8но Нi'новь. 
Ст~ное 1вовь. СrУепо Боlановь. Нi'но Радовъ. Ј:Во Терэi'инь. Раде 
В8Itчсвь, 'iво Периhь. Bgzю Нi'ковь, Марно lвовь. t Село Д8бъ: 
В8лв Пвровь. HYRo В8ловь. Раде ВSловт,. Нющ.::~а ВSдовь. Уво 
'Њ8роrљ.- iво В8ловь. ·станшuа Ћ8ровь. С-;rаН:иша Пвровь. Ђуро Чо
бов, Аfар-ђо Вучетин, Ву~о СтУелов, iво Перов, Мл о ш П-е ров, Нико 
'Љ8ровь. Б$Ito Јвовь. Стi·епо Маровнhь. L8po В8ковь. Р<tде ВЬ-
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ичевь. В8ко Нй-щвь. Став:иша ВВловь. Божо iвовь. f сь·торише 
се вtчва по:мевь. Боrь nРости. 

t Тогда бИвш8 же патриарх$ nеsском8 Ri'p!o . Movcev и 
nреосвещевомь l'.(iтpOл'iтS цвтiнс:ком8 и вадество и свевдерi·е и 

Чрнi·е Гори и Прi"морсnомь, кiр1о :к'iрь ДавiдЈ, благословев'iемь . 
........ въ. л. з. с._ н. ~- ffi. р .. х. а 1/Ј и i. . 

t Р8ка Ди:митрiа много rpemнorъ nисара. 

Тадашња, даиле, насељења нијесу задржаnа свqја стар а 

nрезимена, веh су об:~чно прозвали се по прво.м, који .се на

селио, ИдИ по главном, који со мођу првим одликовао.· 

Братства, -која св ОА XV--XVIII в. у Грб;ьу пасишаа, јеоу: Из Херnе
tо:виве 7 пдемева: Беновиhи, 1\-уыићп, Веrовя.Ьи, ЕрцеrоВ!IЪ.и, Вучетвlаи,.1\.ор

дп:ћи и Y'!nћeвnt.n; ШЈ ,Др11в Горр 57 trА~гиа: Баmтрица., Мас.11овари,_ Ћосо, 
RАоnани, Вав, МартиковиЋ.и, Суботић.Ћ, ДаијавовиЂ.и. Рада.во:вићи, Ма.рићи, 
ВучићевиЬ.и, Пиt.а.яи, IЈ,аревЋћи, Дољавице, Ву:касовИЋи. Кустудије, Јовџ.~овиЬи, 
Вубање, Петоввћи, Б&'t"JorB, Вјещце, Дра:кулови:Ь.И, Вуловиtи, Па.в:rовDћи, Ву~ 
хадив:оввЂ.и, :М:miш. Радоаић.и1 :Мааарав, К~уђеровиЋ, БогетиЪи, Mp_ry довиhи, 
Кова~еви.Ћn, Ву:и.о"Ј:дЪ.И, Ва.соnићи, Вујадиво:вићи, Вуксавовn1и, Ћежховићи, 
Ра.ковићи, Кадије, Ив~:rnћи, Кuежевпћи, Брдв.р,и, Тувервадуро»ићи-:;Радо-в:ићи, 

ВучвовиЋ.и, ВујовиЋи, Ћухиtи, НкваљевиЪ.п, Вујапmовићи, Ми1:роџiаи, Ml)my.љe, 
М:ари'вовиЬll, Јав:sоВиЬ.и, Дајич:ИЪ.и, .ilaлomeiOn, Враоховвћи, РадоШев:ићи, Ни· 
:в:одимовићи n :М:иха.јловићи i us- Вохв 19 ·п.Аем:еиа: Дазовићи, :МидоровиЪи, 
Поnовиhп, .А.и"Ј:овићи, Ерцеrовиhв, Побори, в-ожовићи, МароввЪи:, Ш1:иЈЈе'lе, 

rиљэ.че, МароmевиЪ:и, Дулеохићu, Нвмвићи, .Мар'!ИВо:вићи, Преи"Ј:~вићи, Ра.t,:е
вовићи, Раmковићи, Од!'!А-е и Краmић:и; и из Арбавијв: Ва.рбе. 

Иа свега овог јасно је, да је насељеље у Грбљу 

доста старо, а nроцес се досељивања рано завршио, 

има доста 1i старосједидаца. Одржади су се, захваЈьу
јући nодожају, nридикама и љиховим уредбама. 

и). Насе.ља у onh.n:в:и Вудвав:схој. 

У Будви су најnрије биди Февичани'}, па И,llири, 

те је бидо врдо анаменито· насеље, а Апендини миш

љења је, да је Будва био »oppidum civium Romanorum.« 
У средљем је вијеку била Будва позната као .Будва 

аварска<, а признада је !!даст српсиих вдадара. 

Стара насеља будванска, као и окомшу, СараЦени 

у IX в. уништите, а у Х. в. Срби ~е ту наседише. То 

• 1) Zipfel, сохр. 21. 
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је насељељ·е пострададо 1337 од nотреса, па и 1563, 
а 1~69. Турци Будву са земљом сравнише. У љој је 

бида епискоnска ресидевца до 1570. Од XVI в. у љу 

се нас.таљивала вдастедЭ. и :Конти :Мдетачки, а било је 

11 Срба, Којима се свима траг истрачио, а данашње је 

насеље у Будви веlшвом из Паштровића, у некодико 

из окодине и иа Дадмације, као што сам то у посебном 

диједу иавво. 

Окодина, која nрвnада оnћвви будванској, бива 
три кнежине Побори, Маини и БраиЬи, у којима се 

доста важног одиградо, бидаје вазда, вао и данас, чисто 

срnска. 

Прве четврти XVII в. би.,ю је у Маинама 120 до
мова и 30,0 људи; сnособних оџужју; у Поборима 50 
домова са· 130 људи; и у Браићима 60 домова са 150 
људи, оружју способних. 

БраиЬима је онда гдаваром био Ђуро Вујадинов, 

Поборима Вуко Миљков, а Маинама Ђуро ГиговиЬ. Ове 

три кнежине убраја писац, :Ноторанин Водица, у црно

горску страну Скадарсвог санџаката (Rel. et descr. del. 
Sang. d_i Scutari 1614. Star. knj. ХП). 

И доиста у овим кнежинама бијаху манастири: По

дострог, Подмајне н Стаљевић, воји' бијаху ресиденце 

господара. и митропо.11ита црногорских Васидија, Саве, 

Давида Петровиhа-Његоша. Управо ово бијашЕ\ при
морје црногорско. 

Ово је насељење и душом и тиједом бидо у сва
кој прнгоди ув Црну Гору, а то је Мдечићу тешко бидо. 

Зато је шиљао војсву, под ваповједништвом Цвитано
вића, да освоји 'манастир Подострог, па и куЬу Таво

внhеву, а на Стаљевиhе је насртао Андрија Мацедоније 

и цнеs Mapi<o Љубановић, вог је наведа мдетачка др
жава, да· ради против својих. То се nонављадо и t 786 г. 

И напокон мадо посдије МАетачка војска ивдајнички 

опкоди гдаваре Браиhа, Побора и Маина, који се би-
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j~txy no наредби Ивааа ',Вушиаијааа, окуnили у цркву 
Св. Госпође. Ту бијаху оА Браиhа: кнез Никац Марти

новиh, Жмуро Стојановиh и један Рајчковиh; од По~ора: 
кнез Марко, Васо й Ћукаи, сва три 3еца; аод Маина: 

Марко Rиежевиh, Савиh Борота и Андрија Дулетиh, а 

пред свима кадуђер ЈосиФ Вукиhевиh. Оси!" Дулетиhа, 

који среhно умакне, сви бијаху повезани, па· позаије 

nред Rотором објешеаи, А војска млетачка све три 
кнежевине у отањ и nепео обрати. Тад много станов

ништво погибе, што је и главни yзpoit да је и дaffaC 

!>јадо Ј!Ише народа, него ли је у Бо.шчџном поnису 

од 1614. 

Враст.ва, в.оја Су данас, с1юро сва су :и тад "У ~юt пеж:внама б ма, 
а то су у Маииама: ста.росједпоци 6 nАемепа ду~и1к (од ових вЈ.асте .. щ 
Бубићи), Ду.11етиЪ.и, Лавчићи (Радонпt..п), Фрав:ете, Впдrковв:liи п Ворете; ns 
Херцеrовине: Раду.ilови:Ћи; из Црне Горе 11 nА,емева: -R-иежев:uЋи, Пиља

товиtш, РацановиЋи,. С'I:анишиli.и, ВуЈютиliи, Вје.цще, Марховиlщ, Риrовићи~ 

Јlазо.в:иЋи, ТановиЋп и Мрх.овиЬп; из Crape Србије 2 rtа.емев:а: РуцовиЬи и: 

Rраповпh.и; и из Вохе 2 DАемева: Вожовиl.и и Приби.llовиЪ.и. У Ло6орим.а су 
старосједиоцд З п.11емеиа: Шум:арп (Дојч.евпЋи), Ча.лм:ц в: Ве~еља; из Скадра 

2 п.а.еиева: Rаnпсоде (СтањевиЋи) џ Божо-ви.Ћи; из Црне Горе 7 II.д"ем:ева~ 
Bpaиtn, ПрпбиловпЋи, Ву.лежпћ.п, КузмаповиЪи, 3ечевn, Шоврав:п и Ћакоио~ 

Ј!ПЋ.и ; .и из Во:ке ~ п.аеие ИвановяЋп. 

У БраиЉша Из Црне Горе 9 щемеиа~ Преnт.овићв;, Пљоmте, C1te· 
панчевиfЈЈI. Стојав:овићи, J·o.tru'lиtill, .Жпваповиt.п, Поповиt.и и Ивав'lеВЈ[t,n; из. 
.А.рбn.апје. 1 пделе Мартипо.trиh:п; и м:з Бо:в.е 1 пЈ.ем:е Дабчевиt.п. 

Свеrа је у овим: трима хнежевива:ма 85 ЈIАемепа, :који су Срби nраво
САавне :вјере, до:к у Будви је .51 брат.ство, од којих је nрете.швија nо.::~.овnца. 
ри:м:охаtод.ич.ке вјере, аАи :п ови су схоро с1щ no в:ародиост.и Ср.бп. 

ј). Паmтро:всха пасе.ља. 

У тамној давнини по предању сиђ,е дванаест пле

мена српских Паштровиhа, те васе.шше прос,тор уз мор

сну обалу, и то од Будве, до Сnича, а тај се nоложај по' 
њима назва Паштровиhи. 

Све је то двnна.ест n.л..емена, осим Барон, и данас 

живо. Друго једанаест племена јесу ова: .Давидовиhи, 

Дабковиhи, Режевићи, Митровиhи, .tЬубише, Миџор, 

Rалађ)'рђевиh, Ћуда, Бечиh, Беговиh и Рменко. 
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Ово. С!', је насе4>ење увијек оделито од Боке др

жал о; било је као једна реnублика, која се засебџо 

уnрављала. Мјесто, гАје ј!! банк<Lда паiптровска си
једада, био је "Дробии Пијесак, << насред nриморја 

паштрощ;ког nусто .жал о. Ту су се Пащтровиhи на вб9р 

и одлуке купили, к~д сУ слободно и независно собом 

управљали. 

Ту су сједиле четири ,су~е 11 дванаест властела, 

бива, од сваког племена no један човј<й<, слободно 
изабран. Био је један цисар, којџ би ·эаnџси11ао у једну 

нњигу, што би збор и суђе заi<ључили. 

То с,е насељење скупљало сване године о Видову 

дне, да бирају ~t~~esa, суђе и властелу, нојима би пре

давали ·закони:к, етароставник, књиг~ и .сребр:н:и: печат, 

а они се :кЈЈ.еЈЈ.и, да he неумитно судити, а одлуке -и за
коне зборсии вршити .') 

ПосљедЉи је паmтровски кнез био св. Стев-ан ·Ш·ги
љановиh. 

Ово наоељеЊе знало је, \\IОгдо и смједо; да своју 

независност 'сачува ·м.н.ога стољеhа, ведра я м~тна, ве
сеАа и !t'р-вава. 

Међу rорњих 12 . пдемена нино није' могао nри

стуnити, веh, ако би га они npиnyr:nтил>i. С'амо се no 
себи раЗумије, Дt>. су се чврсто држали nравославне 
вјере, таио, да и данас нема домородца Паrriтровиhа 

римокат?-!!ичие вјере. 

Ово· је насеље;ње . било и велико, кад је онако 

зна1•ну удогу у nрошлос'rи, како сам ја навео, играло, 
па ј е Јј са Млечићем, што таиођер ИЗ!'fесох, и уго

воре склапало, а њима се nредало !423., бојеhи се 

од Турчина, и том при.ilиком. МАечиh.и им nисменим 

1). Љубиmа - Rщьош '~ацЕ!доновиЬ. 
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уговором зајемчио, да им иеhе узимати ни порез ни 

данак, колико новчани, толико Rрвни. 

Ово је насе.љење засебно и у трговини живједо, 

те од ~лечиhа израдидо, да њихови бродови, а ничији 

други, пристају на једно одређено мјесто мдетачког 

пристаништа, на .Riva dei Schiavoni. « 

Насе:ъе је nострада.11о највише од Људевита Угар

свог, воји их много посијече, јер помогоше Мдечиhу, 

да заузме Rотор 13. августа 1378. 

Проређене свој е редове настојаЈiи су поnунити, да 

би се даRше бранити могди. - Исте и попунише, ади 

таRо, да, и ако је доmАо нових племена иэ чисто срп

ских врајева, опет остаде је увијеR само 12 вдадајуhих 
пдемена, јер ова нова ·вдемена пораsдиједише се међу 

оно дванаест П.il~мена. А и ово дванаест П.ilемена ди

јелише на четири већа и осам помањих. 

Било је и чданова истих ових nЈtемена, која се 

друкчнје по надимву иди чему другом прозваше, ади 

опет исто у заједници са гдавним ЈЈдеменом осташе. 

Таво Љубише, ROjl! с Љубцшнице (Херцеговина) 

дођоше. Њима приnадају Нивдановцhи, јер се од 

Љубиша неви Нив.шн одвојио; nдемену Давидuви

hима nриnадају: МиковиЬи, Греговиhи, Шољаге (до

дати, а дошди из Спича), Поповиhи, Мидутиновиhи (до

дати), Џамања (пз Црне Горе) и Медиговиhи; nлемену 

Митровиhима: Рађеновиhи, Саюювиlш, Дивановиhи, 'Ву

рашевиhи и Аиђуси; пде.,ену Режевиhима: Перазиhи 

(дошди из Годиња ~ Црна Гора), Радовиhи, Скендери, 

3еновиhи, Павдовиhи, 'Вавоновиhи, Rа.11оштро, Вуво

виhи и Босниhи; n.11емену ,LI,апRовиhима: Ба.11иhи, Ra
. жанеrра и Rентера; племену Ћуда: Срзентиhи; од n.lle
мeнa Беговиhrr су огранщr Босниhи и Франовиhи; П.llе-

мену Rа.11аlјурђевиhима: РаФаи.11овиhи, Чучуви и Вој

ниhи; а засебна су n.11емена: Бечиh, Рменко и Миџор. 
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Би.11о је и браство Медини, 11ао што је и данас. Једно 
је од старијих племена, знаменита срnсва в.11астеоска 

nородица, а.1111 Паштровиhц су се ње · одрек.11и, ни

наRВО јој nраво не дава.11и, јер је вјером nревјери.11а. 
Још је ·неволиво п.11емена, и то: Вувотиhи, Драшво

виhи, Оџиhи и Петвовиhи. 

Rao старосједиоце · nрије оно 12 nле·мена држе 

Радановиhе, а неви и Б.осниhе, RОји се из Босне овамо 

досе.11и.11и, а и Новавови!;и и 'Вавоновиhи држе се вао . ' 

старосједиоци. 

Из Старе су Србије 27 nлемена. ') 
Из Црне Горе 16 п.11емена. ') 
Из ХерцеГовине 4 n.11емена. ' 
Из Арбаније 1 n.11еме. 4

) 

Из Бове 2 n.11емена. ') 
Rao што се види, ово је насељење паштровсво 

старо, јер у rдавном се дoce.llИ.IlИ прије XIV вијева, 
а један треhи дио између XIV и XVII в. 

Оваво важно насеље тешно би се у срnству наш.11о, 

:као и да се ·чисто одржало, а то Је захваЈiити њиховој 

13аједничвој уредби. 
Према простору и броју становнцштва насеље nа

штровсво има цркава, ноје ноју и во је су умувде, више 

него иг !\је у нашој српсној домовини; 650 домова са 
2862 становнива имају више од 50 храмова, са че

тири манастира, четири .11авре nаштровсвог ·нареља. 

1) -Р&Ф&ИАовићи, КuађурђевиЋи, ШтиЈЬановиЬ.и, ВојниЬlr, Чу'!у&И, Ве
чиЋи (Л.ушиђв:), ДаповиЪЗI, Су}јПЬ.и, К.уљ·аче, I'ра_цу~, R.аапавице, Авђуси, 
Ми'lровићи, Рађеновић.п, ДnвавовиЬ.и, .Авдрови,ћи, Rеитера," Миџори, Ћураше~ 
виЪи, ДавидовиЬ.и, Режевпhи, Баро:s, Ри:ев:во (То:мићи), Зеиовићи, Ra.a.omтpo, 
Веrоввћи и Ћу-да. 

t)' Мивовићи, Балићи, Rажапеrра., ФраиовиЪп, Р.З.дов:иЪ:и, Ву:в:овиЬ.и, Пе .. 
равИЬи, :Медиrовиlаи, Вувотићи; Павло:вићи, ЋуровиЋ:и; :Медиии, Драшховићи"" 
П8'I':В:ОвиЋи, Џаиаље _п Оџићи. . 

3) Љ убише, Ниu.аповиЪи,. Кр_уте и :Мм_утивовићп. 
•) Свендери. 
Б)_ Шољаrе и М:аrуд. 
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х). Спича.нс:в:а наое.ља. 

У Спичу није много старосједидаца, све су то 

досељеници прије и послпје катастроФе косовске. Из 
Црне су Горе: Шкопе..ье, Наиар, Јелп1ш, Маровпhи, 

Иличкови!ш, Нпклани, Ћуришиhн, Бабиhп, Нуртовиhи, 

Илиhи, ВукоановиЬи, дуiнriић.и, Папани:, ВуЈ<;аsиh.п и 

Шкутнhи; из C-rape Србнје: Новаковиhп, С·ганишпi-1.и, 

Ћурашевпhи, 8ечевн, Поповиhп, Башиhи н Радани; из 
Спљета: Брњаде; а старосједиоци су: Мирновиhа, Пе

рочи, Ћенђиновиhи, Зградпhи, Обрадовнhн н Занковиht-r. 

Цар п Хрва-rине не зна се о·rкле су дошли. 

J.L ). Су'l'орив:с:ка :в:асе.ља.. 

О суторпнсном насељу ана се, да је ·ry било иди р .. 
еко, римска, па српско насеље, иза коr турско. 

Од старих српских брастава эна се да су били 

Рађенковиhи, Паыовиlш, Марrювиlш и Голубинови, -
сви старосједиоци, а ис·грачали се 1818. од куге. 

Данас у Суторпни живи 9 братстава. од којих су: 
.дучиhи, Ноњевиhи, Јанчиhи п Чеnрниhи из Црне Горе; 

Гавриловиhи из Арбаније; Мравчевиhи IIЭ Босне; На

тнhи и Радановиhи из Херцеговине, нао и Дернhи. 

VIII. Нев:оЈШв:е етИИ"!в:е особине Вов:еља. 

Наква је nородица, такав је и народ. Нрупа обије 

гране, - јесењи вјетар лrrшlie, али коријен остаје, те 

-се стабЛо у прољеће обнавља, :какво бпло. Боке~ьа не 
уништиш е сасвим страни обич:iји, noмoliy породице са

чува Бо:ке..ь неоскврнуте п свете своје обичаје п живот. 

У породицп му је мати име свето, она је спона 

-веза - иамеђу неба и земље. Отуд и изрази .вe

·Ce.lla му мајна била,« "благо мајци, која га родила,« 

))јадна му мајка би:Аа « итд. Мати, да ЈШ жнви, иЈЈ.и 

умрла, она је Боке.ьу увијек жива, - у њему се весели 
. и ш њпм ПАаче, као што теч·е :крв мајчпна кроз његове 
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жиле .• Мајко моја,« то је Бокељу обични израз, - била 

она мртва И:АИ жива. 

И сестра је Боке.rЈу име свето, она му эаузимље 

мило мјесто, између мајке и суnруге. Је ли велика, 

држи је као мајку, је ли мала, као нliep. Она за брата 

све б.и дала, вјерна му је и искрена. 

И жену Бокељ много части, а то>rу су доназом 

обичаји приликом вјеридбе и свадбе, као и љубав уза

јамна и споразум у брачном животу. Она пак све би 
эа свог друга дала. 

Вељика је н родбпнска и племенска веза, на коју 

много пазе. Својта се и родбина у .ilуштиции удаје и жени. 

. Госто.ьубивост је до скрајњих граница развијена, 

што је племенита особина И показује повјереље према 

госту. Не да се изразити, којом љубављу госта домаliин. 

предусрста и грли; а то у име Христово, као члана 

велике свјетске заједнице, а и јер држи, да lie и љега 
по дадеком свијету радо предусрести, или његово ди

јете. Не само да Бокељ ирима госте љубазно, него 

га радо и зове, а кад му у куhу уђе, "руке шире, а 

у лице се љубе«. 

Боке.ь је здрав и виђен, разбори:r, бистар, хитар, 

домишљат и јуначан. Лако се эна прилагодити захтје

вима живота, пробије се крова свијет веком Јlаиоhом. 

Радишан је, брз, окретан, глатко му све од руке иде, 

нао што су гла-тки валиliи сињег му мора . .ilaкo упане 
у погрешку, али се из ње непримјетно извуче. Хвалиша 

је, аАи тако вјештачкн, да му не можеш приговорити. 

Тешко дозвољава, да му ко други. соли naмe·r, јер 

се -прекомјерно поуздаје у свој здрави разум, бистра 

схваhање и познаваље свијета. Најученијему нађе он 

nриговор, а исти поотав.ьа са ·тако важним акцентом 

и пуним самопоуsдањем, да му је тешRо поругом пли 

омаловажењем одговорити . 
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У расарављању завести he даЈtеко, а зна бити и 

заједљив, аЈtи чим почну крупне уврједе падати, ту 

суди пушка и нож. 

Добро се храни, аЈtи није арождрљив. Пијанство 

је код њега срамота. MopaJtaH је, а брачна веза нео

каЉана. Дјевојци је поштење увјет да се удоми, и мора 

да је ваљана домаhица. Оне су чисте и уљу дне, у дру

штву мушких су маЈtо ријечи. 

Чиы се у да, сву бригу пренесе на дијете и на 

друга. Kyhy држе као цркву. Чиы се у даду, оне су го
воруше; зато стари препоручују: 

»Гледај коња широнога врата, 

А дјевојку nаква јој је мајка«. 

Бокељ радо по.I!Итизира, воЈtи новац, ади ријетко 

да је Бокељ "опанком свој образ крпио•. Не да се 

окренути, hуди је неовисне, сдабо трпи јараы. 

Миран је, аЈtи одЈtучан. Пред погибијом не увмиче, 

ади посједује жио;у Фатадивыа; Г Ј! еда на све са неког 

вишег гЈtедишта, и о свему говори са неким разу

мјевањем. 

Више води уже на јарбо.11у, макар га с њега и 

попио вихор, него .11и к.ьуку и мотику. 

3а Бокеља су вјере исте - правомавна и римо

катоЈlичка, само два обреда, јер крв није вода; ње

гова је вјера вјера права, без икакве мронње. Народ 

је без .11ицемјерства, побожан, зато и појетичан. Ипак 

се опажа, да још није узајамне поверљивости, јер пра

вославни заборавити не могу, шта иретрпјеше од ри

мокатоЈЈ.ичке nропаганде. 

Бокељ је многе в.11адавине искусио, јад, невоља и 

муке му кроз кости уш.11е; зато је nрема многима не

повј ерљив. 

Код Боке,':>а виде се трагови и незнабоштва, као 

кад гори оrњеве у очи светаца неких., десном ногом 
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улази у куhу, прије него пије из чаше вина увијек 

мало одЈtије итд. 

Вокељ ради да добије, аЈ!н све оно што тому води 

није оnравдано, веh само што је поштено. 

Сеиаратизам је ве.11ик у Боки између свих мјеста, 

а и у самим мјестима између појединих домова, што је 

и узроt:ом, да у Вою1 нема задруга. Ово је пошљедица 

највише двију вјера и по.11итичких система. 

На Јiицу сваког Бокеља ипак читаш понос, само

поуздање, љубав према цркви 11 народио.сти, чувању 

Qбичаја, пјесама и свог дивног језика. Њихову по
штењу доиста се човјек мора дивити, а њихова вјера 

на задану ријеч још бива да је иепромјенљива. Још 
и данас наАази се да један другом без икаква писма, 

при.11ичие своте новаца позајмљ уј е , особито ако су 

кумов,и; а.11и, на ж·а.л.ост, код неких овоr је данас по .. 
чело нестајати и ко.11ебати ое, јер до.11азе у додир са 

QНима, који немају такових особина. 

Премда су прости, и премда не зиају неки чак ии 

шюати, зачу дите што знају говорити по некоЈtиriо 
језИка. Веома су рјечити, - особито Убљани и Грб
љани. Боке..ъи су господока Аица, осјетљиви, пожртовни, 

кичељеви. А.Јtи је Бокељ и до скрајиости Јtукав. 

У куhи говоре срnски. Више је дија.11еката по Боки. 
Новљани и Ришњани говоре херцеговачким дијаЈtектом 

- Грбљани, Будвани и Паштровиhи посебиим својим 

дијаЈtектом, који се прибЈtижује црногорском; Rотор:!.ни 
имају свој посебни, као- Муљани, Прчењани, Добро
hани, Тивhанн и Кртољани, а сви у говору мијешају 
многе тадијаиске ријечи, а има остатака и турских и 

грчких ријечи. 

Изванредно поштују своје мртве, сваког веhег свеца 

паЈtе им па гробо"има свијеhе, в~ше пута за покој душа 
љихових предају Јtетурђије и граде им дивие гробнице. 
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Толико је поштовање, да је много особа које неби 
лако стале ногом на плочу, која покрива гробницу. 

Трн су својства увијек била бокеuшим·оби.ьежјем: 

лакоhа nримања вањштине; љубав к слободи п дух 

авантурскп. Такне ли пм се у слободу, такнуо сп им 

у душу -- у природу. 

3ато се и више пута диэаху на обрану свог ГI:Ш

јеэда, п то увијен, чим би надошда нога туђ:инсн:а, 

а са .iloвheнa куцнуо убојнп час и оглас!lо непрпјате

.ъима, да су на оружје скочиле горе которске. 

Садашњост је род прошлости, а сјеме будуlшостп. 

То су потомщr оних јунака, којнма је једно те исто 

Боке.ъ и Црногорац, и ако еу по..нrтички раRдије.ъени. 

Они добро памте праlједовска nредања. 

Слобода и поштење једно им је те ис·rо, они су 

бдаги и оэбиљн.и, искрени и обавривl-!, љубезни и оштри. 

3нали су qeшhe дизати се на оружје, надбијали Турке, 

ододијева.ш Млечиhу и Фраицуэу, и сваному, који се 

усуђивао задиркивати их и њихово nраво повре!)ивати. 

Мачи им се често тупили на костима непријатељсним, 

а оштрице њихове ријетко су жељеле крви; сиомињу 

се времена, над су с осталом Боиом браним! с .. юбоду 
своју !! Црне Горе. 

Па многи Боиељи су Црногорци, а сви иљи Цр

ногорци нљи Херцеговци; крсна имена црногорсно

херцеговачка су крGна имена бон:ешна; ношња доброг 

дијела· Боке је ношња црногорска иди херцеговачна; 

Bofia Ноторска, Црна Гора п Херцеговина етнограФ

ски једно су. 

Rад је Боиељу требњ .. ю, Црногорац-Херцеговац при
скакао >~У је у помоh, дајели .. ш cpehy и несреhу, један 
другом прискакао nрахом, оружјем, савјетом, војском. 

Боке..Ъи соу при мору и у брду, а и брдо на њих много 

упљиваше. Зато су и јаког тје..tесног с:астава, свјежи, 

тријевни, снажни, лијепи, јуначни. Снажна еу и жи-

-L. 
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вахна карактера. Сами су на себе упуhени, дишу здра

вим планинским и приморским ваздухом. Нарави су 

веселе, а љубав прама завичају упалила се у њима 

особитим nланинскам духом. Много на њих yonhe дје
лује мајка природа, непрестано су у гигантској борби 

за опстанак живота на оним голим в.л.исурама и по 

мору, невјерном пољу. 

Бокељи су убојити овако исто као окорје.ш си
нови јужног неба, ватрени. и недостуnни. Нрупна c:raca, 
они су очврми од сунца, вјетра и голог намена ; убо
јитост и постојанство сисају с материнским млијеком, 

те није залу ду о њима Начиh још рекао: 

Сабљом сјеку кано и Угарци, 

Пушzюм: бију :кано Црвогорцц, 

Делије су нано и Котарци, 

А брзи су, јер су Херцеговци, 
Пристали оу :каНо и Инrлеэи, 
Богати су :кано Холаидези, 

Паметни су :кано Талијавци, 
А високи каво и Вошњаци. 

Образ дјевојачки особито се чува, и ко nоштење 
дјевојци, а и жени дигне, тешно -њему: 

Туђе се шћ.ери ;уRлањај 

Као небеског rро:ма, 

И као эмије чувај., 

Ано је ве во.п:иm дома. 

Сматра се великом срамотом, ако дјевојца nо-
бјеже к љубавнич: 

- Тешr-.о земљи :ку да војска прође, 

А дјевојци :која оа:м:а дође, 

Е је прво јутро прекорева, 

Да си добра, неби доmда сама, .... (( 

Али зато грабеж дјевојачки бива чешhе. Над ро

дитељи веhе кому да даду кhер за жену, оваЈ ЈС 

уграби с nута, иљи с воде, пак је nреда мајци, да му 
је чува и његује до вјевчања. Не узму ли се, nоврати је 
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дома чисту, нити она остаје -по,( ..ьагом. То је остатак 

ив витешног доба. 

Ве,шна је руга, ако се старац ожени: 

fGевала тица пјевица: 

Ма mжо he старцу ђевица? 
У старца Rости грохочу, 

Брзо he старац под плачу. 

Жене се доцна,. пос.шје двадесет пете, а но ји по 

мору иду п доцније, обично између 30-40. - Многи, 

пошто се ожеве, иду у свијет, а жену оставе. Што 

се Воне..ь одржао здрав и .11ијеu, то је зато, јер М.llа

доот живи нако ваља. 

Жене траже здраве и нршне, јер. од обИЈiате жене 
оби.11ата су и· ђеца. - Од ових mевсних мо.11е Бога да 
их с~tчува: Бог те чувао м.11аде П.llавивне, а танне .llа

тинне; м.11аде удовице, а ђевојне усиђе.11ице; невјесте 

намигуше, а ђевојне погАедуmе; снаше миАостиве, а 

куме шка:к..ъиве. 

Жене се отн.11е xohe, а нhери удају нано могу. 

Змија и тена њима је све једно. И ако је тано, Бог 

је човјена за жену, а жену за човјена створио.- Од

.i!ИRовао је, ве.11е, снагом човјена над 1 О жена, а жену 
Аунавством над 20 ..ьуди. 

Домазество је код њих срамота, јер тад се момак 

удаје, а дјевојка жени, вме момку .подрепио се.« До

вво..ьују домавество само да не опусти дом, јер мука 

и ваноilмијења, а ..ьута нево..ьа очију нема.- .Прије•, 

Врчевиh пише, .но би на домавество дошао, морао 

је промијенити име nородице, а примиrи женино, тако 

и нрсно име, а свецима није криво, јер што један губи 

други добива; свом се.11у је давао .ручак, а цркви три 

оне восна, шест она зејтина, једну оку тамјана и једно 

руно вуне, а при.11ога ноАино је кадар. Тано би ступио 

у брацну.• 
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Сестра у дата обично брату !!икад дио не узима, 

а тешко мужу, који би зато meny увео, јер ве.11е: ко . 
није своју жену кадар хранити, нек се не жени, ко се 

узда у же11ину npliиjy, тај код ,!!ас није човјен, 110 
гори од жене. 

Жене су јако одане својим мужевима и породу, 

чешhе муж од.11а8и у да.11ени свијет, да стече нору х..ьеба, 

а жена, коју је од скора довео, остаје му вјерна, пак 

никада се не вратио. 

Женсне су .11ијепа струна, лица пуна, израза обично 

сјетна и бујне косе. 

При удаји поведе се много ва разумом, више но 

за срцем. Љубе изванредно C.IIOГy, радишне су, чуварне, 

храбре, ре.11игиозне, мора.11не и nатриотичне; одАикују 

се: ..ьубав..ьу према родбини, снромношhу, Ј!авице су у 

nитаљима домаhе части и користи, у обрани старо
древ!!ИХ обичаја и њежности nрема дј е ци. 

Нијесу по.11етне ва науком, боје се,· ако им дјеца 

оду 11а високе шно.11е, да 11е преуче, јер тад ве.11е, да 

им остају беэбожq и понварепи, а и ма.11о живе. Нај

радије се држе о11е .п.~ети, нотац, нд ти и отац«. 

Много ..ьубе и же.11е, Да имају ДЈецу; зато и муж 
же11у 11еротнињу слабо г А еда. · · 

Дјеци, ве.11е, није добро са маhехом, јер и l!ајбо..ьа 

маhеха није мати. 

Си!!а више ]30.118, 11его нhер: »Си!! је нутњи теме..ь, 

крсна свијеhа, вјечl!а домаhа читу.11а, бра!!ИЧ цркве и 

народа, и он удава сестре, и ако му се неhе, эано11 га 

веже. А ђевојка? - О11а !!и] е друго 110 туђа вечера 
за суђе11у кућу•. 

Деца су обично б.11агодар11а и IЈОсдушна родите

..ьима. Особито се поштује домаЬиц у куhи, о!! !!аре

ђује што се има радити, продаје, што је эа проДају, 
купује што је потребно, држи новце, п.11аhа пореs. Кад 
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се Богу моде, он почиље н завршује, са гостима у 

нуhи разговара се и вечера. 

Највеhом срамотом сматра се> женин .уко!?· Над се 
зануну .мора ми«, то је као "Бога ми«, јер: 

Орача, копача убија поље, 

Јунака, чеrниr;.а, кланци и горе; 

Паметан r:ине од I_'Јiавобоље, 
Вокеmког оина прождире море. 

Hpaljy сваку, а особито црквену, презиру, јер веде: 

Tyl:ta lltyнa трује до увуна, 

А црквена до девет :кољена. 

Паљевина је ма.ло, а преваре, вјеродомства и пре

~;ьубе нема. 

Ако би ко нога обиједио, то се строго казни, јер: 

Тежа је праву биједа, 
Но гријешиу вреhа гријеха. 

Хајдучина је у Бони много бида раширена. Од 
потребе је пос1•ада, као одбрана од гусара и Турака. 
То је љена добра страна, а зда та, што су Бокељи 
заједно са сусједним народима се дружиди, те по 

Боки крали. 

Мана је многим Боне...ьима, иако рекох, што су ки

че..ъиви, а не:кима штедља пре.л.ази у Јiакомств·о, а 

опрезност у неповјереље. 

Поред свега, што до сад рекох, овај је народ ипм: 

хладнокрван, мирне hуди и много цијене мир. 

Носе одијыо у брду. рисансно, а при мору Фран

цуско. Одијело је рисанско: капа црногорска, додама 
зелена, исnод додаме душанка иљи ·roRe, гаhе mироке, 
пас црвени, преко пдеhа струка пребачена, докољенице 

(нопче), чарапе и· опанне. Мјесто опанака носе и 

чизме, а мјесто зелене додаме, биједу бједачу. Овако 
носе Грбљани, Паштровиhи, Спичани, Ришљани, Нрто
ља.ни, душтичани и Новљани. 
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Старе женске носе јакету п рашу црну, на гдави 

мараму биједу сшмен)', а цревље впсоке. 

Стари Доброhани и Бокељи носили су: кружат, 

од' црне свилене свите са сребрним пуцама, корет, 

јечерму, широке црне свилене гаhе, црне свиАене 

бјечве до кољена, пАитку црну капу са звијездом, 

цревље мулице (плитке, отворене, Аакиране ципеле), 

за пасом Двије сребрне иди ЗАатне мале пушке и о ра

мену пушка на кремен (обично златом извеэена). Ово 

одије.л.о зОву »добротсно« а и ))бокыпно« . .Још га по 

гдјекоји старац Бокељ носи, а носи га .Бокешка мр

парица« и »Српска гарда• у Нотору. 

У Суторини је мушкима ношња: капа са са руком, 

бједача од домаћег сукна, rahe широке, докољенице, 
чарапе и опанке. Жеиске носе у Суторини, а слично и 

у Нривошијама и Грб..ьу: на глави мараму, мрчину, 

зубун, опрегљачу, чарапе и опанке; а Ајевојке на г дави 
носе капу, а повиiuе ње биједу мараму. 

Тивhани, Аастовјани, Столивјани и Муљани носе 

неко измијешано одијело, иије ни бокешио ни црно

горско, ни Француско одијеАо, аЈiи нагиље највпше бо

не.ьсRОМ. 

Варошани, грађанн н младост носе Француско 

одијеАо. 

Бокељ свега се добро cjeha, и о свему дивно прича. 
Снажна. му је свијест српска, српске су успомене јаче 

од св-их остаЈlих; cpl)cRe особине у главном истичу се 
jaRo- и сјеhаље на заједницу и бољу прошАост нашег 

народа. 

Бокељ држи много до браства, рода и племена. 

Зато је и у домаhена крвна освета, особито у опhиню1а 

грба..ьској, будвапској н паштровској. Освета се про

теже на цијело браство. Но се не освети, 1'ај се не 

посвети. Нрвну би осве·rу, да се велика погибија не 
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догоди, ријешавао .крвни збор«, .суд добрих .ьуди•. -
Што би он одредио, то би се увијек и ивврши.ю, јер: 

Ш то се међ људма рекло, 

То се није порекло. 

На том .крвном вбору« суђе би учиюi.ш књигу од 
умир а, која ое вв ада »умир«. Њих ј е доста изнио Вр

чевиh и .tЬубиша, а много их. 1869 ивгоредо. 
Rрвн.и збор иљи 1<рвн.о 7<0.to 1). - l:taд ко у Боки 

о·rимице иди веотимнце убије кога, био је обичај, да се 

та п.11емена помире, а и данас је у неколико. 

Скоче главари и добри људи, да тај огањ угасе. 
Учине ирвно коло, и то ђе уроче, а.ш највише је 

обичај код саборне цркве, а у Паштровиhима на 
Дробноме Пнјеску. 

Онај, ш·rо је убио човјека, ва.ъа да приправи но

ваца стотину це кина, и сувиш~ динара три и пет. Ако 

нема новаца, онда во.л.а, коња, илп ноАико може, а свак 

му по штогод носи, овцу, кову, И.ilИ багаш жи·rа, свак 

му носи у помоh коАико моще. То се вове .крварина«. 

Тад се састану с једне и друге стране по тридесет 

љу ди ()' опhини херцегиовској), а по 24 умо.ъена кмета 
(у Паштровиhиыа, Будви и Грб.ъу). Сједе у код о па се 

договарају, да бу де часније ва обје стране, а дотле 

онај, који је убио сина Иди брата, дошао би пред куhу 

овому, ИАИ браству онога, кога је убио, а одатде nошао 

би на збор ш њиме. Невјесте, ако ИХ· иыа и ако имају 
дјеце маАе, донесу барем троје ђеце, ако ли случајио 

нема мале ђеце, оно донесе својта из племена.' l:taд 

1
) Ово ии је, вао и еве обичаје бокешке, воје пајпријед ивпОсо, своЈом 

pytto:м ва.пясао, само сам ја n:rroroд исправио, иој добри ро,i\ижељ Јова кој п се 
преставио 17/30 јула 1909., а био добри nоаиа:ва'! етнп'!вих особина и 

1

обп'!а.ја. 
бовешию::. При.tпво:м: њеrове смрти воторсха ,.БоЈ>а« о љеиу рече: ,.Вио је Вове..љ 
староr хова, чврсти варавт.ер, аеус'Ј11аmиви борац sa све ово, mз:о је добро и 
поштено, борио се аа ослобођеље Херцеrовине, re :вод манастира Дужп у ма.а.о 
r.ааву ве изrуби« итд. - Било је вас триваестеро дјеце, воји 6м:0 ыу 0 вра'lу 
вяси.ш п . о заради њеrо.вих А е сет яов;ата. - Био ј е иајс'tор, '!е по Бови радио. 
- Умро Је пре времена, :као жртва, да. своју дјецу поштено прехрапд. 
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старјешииа крвног кола внак да, т~ се невјесте једна 

по једна одвоје, иооеhи на рукама овака дијете, иду 

около погнуте главе земљи и говоре: .Ro ми је кум. • 
- Т{lко све, док дође оцу, брату или рођаку, ко буде 
блищи иокојному, па му рече овако: .прими кум че I<уме, 

Богом те вещеы и светиы Јованом!« - Тад је он при

дигне и прими дијете, uо.ъуби га и да га: оnет оној 

невјести и рече: • Чувај ми, кума, кумче !« - Онда 

оде друга другој својти, тако исто као и прва, па и 

треhа нето. Понесу t1ецу у бешике. - Ово су не

вјесте из онога племена ив којега ј е и онај пtто је убио. 

Онда ови, који је убио човјека, оно оружје, којим 

је убио, објеси га о врату, па иде около кола, докле 

дође до његова брата, или ко био блищи. убијеному, 

па му рече: .Скин' ми крв с врата, Бог ти и св. Јо

ван«. Онда се он дигпе, дигне му оно су чим му је 

брата или оца убио, те се ш њим по.ъуби. 

Тад се изнесе новац, којп неко да ђеци, а неко 

иородици, сваr:ако у nлемену оному. ив ког је поги

нуАи, а оВи оnет и црRви, колико су ја.косни, при.а.оже. 

Тад се nариhава (спрема) ручак, да људи ручају. 

Сједу. ва ручком. Све то иде без граје. Пооједу по 

једну уру 1сат), имr двије, пак се онда уп~ те сваки 

својој Ryhи. 

Тако између тијех племена остане мир ва вијека, 

и кад се које дијете радије, вазда се куме и постану 

за вазда кумови. 

У .крвно коло« не пушта се свад.ъивац, иАп пјанац, 

или било nод којом маном душевноы, но све .ьу дп ду

шевни п побощни, који и своју куhу дрще побощно и 

у светом реду. 

Бо:аmЬlьи обичаји у БОЈtи,' - 1. На Бощиh у јутро узме 
један младиh слатки шиnак, па пође около куhе рано 

1 By:s-ltapaџиli. изв.ио је ~живо'! и оби'!аји cpucвor парода« 1 -а :Вр~ 
чеввt иавпо је '!РИ rлавие сааво у Во:аи, иаяеђу војих n Божut. - Али nn 
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и виче: "Добро јутро, доме! ·Мир Божји и Христос 
се родп!<( 

Упали у кадионицу тамјана, узме воштану свијеЬу, 

гранчицу да.ворике иди масЈЈ.и:не, пак исто рано Ј"":Л.ази 

у .уљаник илп че..1ник, те помаши граном по 'чел.ама 

и рече: )) Че ле моје, б.л:агО Божје, без вас се не 

може вршити служба Божја, како сте? - Да ыи се 

добро ројите, е ви ""Род учите, како се тече и ради, 

догој смо у животу. С::ве ыи би.ле пуне као ови шипак". 

А доhiаЬица виче из нуЬе: .Аыин, Боже дај ! « Па ти 
закити свој че...ъани:в: китом ЈЈаворике и. увати они сдатки 

шипак, па га раз.л.оми у четверо и ме1·не на четири 

краја чељаника, и завјетује че,tе цркви - богоматери, 

и запјева божиhњу мо.литву "рождество твоје«. И тако 

му се ве.ли че.ле добро рс> је и напредују, е му иеhе 

ниједан рој побјеЬи из уљаника, него на прешу на

предују. 

~. Чобан уочи Ботиhа узме ко.лач један и чашу 

вива. Упа.ш дlј.ије свијеhе воштане и метне их на 

врата, куда Ь.е живо у нуhу уљести. Они но.лач смрви 

у мале мрве, и то метне у со, а поспе (полије) вином. 

Rано које шиво уАаз-и, гледа, да свако од тога ва.11ожи, 

па рече чобан .• о во.l!ови, љуцка раио, и овчице, руно 
златно, и новице в:ориснице, и ви коњи, паше сдуге, 

ево сјутра БожиЬ свиhе, сви hемо се радовати том 

народном пријатељу, иоји спаси душе љуцке; и ви нама 

сретни ·били и с вама СЕ\ помагали ! « А други виче : 
"Боже дај и чуј твој сретни г.лас !« И тако завјетују 
своје живо. Кад присније да се сири, учине по један 

један юr друrп: нијесу све no'lnyao, .ка:ко је у овои мој nо:к. оз:ац, :који је све 
описао по'lан:в:о чпсз:и:м. народним бо:веmви:м rовором:. - Itараџпћ. није ви 

:писао яс:в.ључиво боRеmке оби"lаје, а Вр-.zеви:Ъ, ЈШао је у виду Рисап :и Трба.љ, 
дох мој nов:. оз:ац в:м.ао је у rдавиом - Херцеrнови, а споредно n Рпсав: П 
r:рба.љ. - Зато су ове врло важ!fе. - Вожnhње обn:чаје naD-иcao је свр
mе!1'хом 1908. 
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добар тубок и по које руно вуне, те понесу цркви, а 
св ј ештеник бдагослови. 

Над дође нуhи домаhин зовне чобаие, који чувају 

б.l!аго, и рече пм: "У памет моја ђецо, рече мп свје

штенин, да вн приповидим:, да не бисте ви који од вас 

зивну.i!и нечистога, али овцу ногом удари.ли, е је то 

највише эдо, јер ~е се он зове, онђе Бог не помаже«. 

И донесе свакоме чобану по једну напору из цркве. 

Нада тако' чини, б.лаго се држи све ч о бана, само 
да ие нове нечистоrа духа. 

.3. Тежак · на Божиh када устане, прво се умиј е 

и Богу помо.ли и R.lleкнe пред иконом Богоматере, те 

рече: »Богомати, помози ми, Ноја си од црнога учини.l!а 

бије.юга, Ноја си нама највише добро учини.ла, Ноја 

си нама роди.l!а Спаситеља и Искупитеља, буди ми по

моhњица, амин!« Цмива икону, пође украј ватре, по

макне весељане, да боље горе на ватру, и рече: .о ве

седи весељаче, буди нама покровитељ души и тијелу!« 

Тад узме ноју приганицу и ракије, те се напије, 

те узме своја гвоздија, су чим ради у рукама, те рече: 

"Ево вас узимам у руке, да радимо у баштине, да нам 

љиве житом роде и шен;ицом бје.лицом, од кога hемо 

жртве Богу приносити, па и .лозу да подГајамо, ноја 

нама пуњу даје•. Подиже г.лаву к небу и рече: .славно 

древо свете масти, с тебе Христос се вознесе, роди 

нам 3а канђе.i!а и за наше потребе, па и сваки други 

рад б.лагОСАОВИ нам, Боже ! (( 
Онда се упути цркви па Божју с.лужбу. Препоручи 

свој рад и сву своју Фамиљу. 

· На Божиh се обједује и вечера, па све до Ба
си.ьева-дана се части, и вазда при је.лу гори воштана 

свијећа у чащу забодена. 
Нада дође Басиљев-дан, онда узме један момак 

од шеничне сламе, на нојој су уочи Божпhа вечерали, 

те понесе свуђе у своје баштине, посипа и рече: 
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• О' ти сАамо, дична сАаво, Спаситељ се на те наш о, 

бАагосАови нама здравље и баштине наше, да нам 

с божјом вољом буду бАагосАовене и чисте од гусје· 

нице и од сваке нечисти, Боже дај !• · 
4. Ro први на БожиЬ., осим домаhих, дође, зове се 

.полаэник•. Он потакне бадњаке на ватру и метне 

шипак, иАи наранчу са граном брштана на бадњак 

и по који златни новац. Тад се изљуби са куhном 

Фамиљом, говореhи .мир Божји", а они .Христос се 
роди•. Донесу бардак вина, а он навдрави свима скупа 

эа славу Божиhа, а за здравље дому домаhина и ње

гове скупне Фамиље; ко му је на дому, да ради о добру, 

а :који су на путу, да их Бог про пути, да дођу дыrу 

здраво и весело, да обесеАе свој дом и своју Фамиљу, 
и своје кумове и пријатеље. 

Тад избаце по коју пушку, да се зна, да је дошао 

nоАаэник, сједе иокрај ватре и стану уживати. Донесу 

му гусле, да погусли и запјева пјесму од Божиhа. Сви 

га мушају. 

Ro добро гуми и пјева, онда га и домаhи прате 

пјевањем овако: 

»Вожиh зове с оне банде, 

Преведи7'е ме! 

ПослаЬ.емо ђецу малу, 

Да re преведу. 
Е су ово мала ђеца, 

Божји dВђели; 

А невјесте вино точо, 

Напојиhс те, 

С~аре бабе, масло варе, 

Наранић е то", 

ИАИ 

Полсhеле три тичице, 

Све оrри оа неба. 

Једна носи у кљувовс 

Грану маслине. 

( 
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Друrа носи у кљунове 

Кпасак пшенице, 

ТреЬа .в:о_ои у кљунове 

Гроздак лозице. 

Која носи у вљунове, 

Граву маслине, 

Ово вам је Божиh с 1·лавом, 

Помоз нам Боже; 

Која .носи у кљунове 

КЈiаоак ше:вице, 

Оно ваи је божји данак, 

Помоз нам Боже-; 

Која ово треhа тица 

С Г{)ОЭдо:м лозице, 

Оно вам је Ћепан данак, 

Помоэ нам Боже!« 

и.оr 

nПо:Ручила БожвЬева мајаа, 
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О ришhани, :моја браћо драга, 

ПослаЬу вам -мог сива БожвЬа, 
И по њ8.му три :ките цвијеЬ_а итд., а заврmује: 

Вуд'те хирви здраво и веоело, 

И ето Ви светога Јована, 
Носи вама благо и дарове, 
И да :крсти :мог сива БожиЬа«, 

На одАаску полазника домаhица дарива га Аијепим 

чарапама и нагЈЈ.авкама. 

5. Домаhи, Пошто су поАажени, а и прије, упуте 
се од куhе до куhе "ве редом, пол.аэе и виqу .на 

здравље•. Младиhи зову један другога и честитају Бо
жиh, а из пушаиа паАе. 

- 6. Пред Божиh неколико дана беру се бадњаци, 
који се на бадњи-дан-вече (у сумрак! АОЖе. Прво до
маhин, пак сва ђеца, узму по један бадњаи на раме, 
те, прекрочив преко врата, Повиче: .добар вече, че
стито ви вечерашње вечер! « А дјевојчица ИАИ дома-
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hица држи у рукама један тањир или чашу пуну ше

нице, и у истој слатки шипак, па онога, :који носи 

бадњан, заспе шеницом, а он приложи бадљак на ватру. 

Бадњаци се приложе у нанрст, а домаhин узме 

кадионицу, окади бадњаке, пак бардан пун вином у 

једној руци, а у другој чашу са шеницом, те пјева 

.рождество Хрпстово", а прелије унакрст бадњаке и 

шеницом поспе. Тад домаhин пије из .бардака, а за њим 

редом сви. У то који млађи исnади по некодино пу

шака, и тим даје знак, да су на.л.ожени бадњаци. 

У ·ro домаhица донесе пуну вреhу сламе, метне је 
код ватре и иа истој постави вечеру, те вечерају. 

Сједе до неко доба и весе.<е се, а ватру не эа

пријеhу и врата пришкину, да Божиh улази у куhу. 

Пощто се добро на ватри раэrоре бадњаци, наврте 

на ражањ пециво .божуру«, да је пеку. Један остаје, 

те је пече, обично нред зору буде готова, и тад испади 

пушку, те тако јавља, да је готово пециво, и диже 

ra с ватре. 

7. Обичаји о Бo:arn!.y у Доброти. - Имају >шоги До
броhани својих земаља. .Љу ди су и иичељиви. На пр. 

ако юrају једно овеhе своје эемљиште, подијеле га 

ыа,.ар у десеторо, само да имају десет нметова. Тад 

се Фале: .Имюt кметова десет«. Ти су господари били 

све правослаюш, па су приморани, да пређу у римо

катодичку вјеру још у доба мдетачко, а њима је исто 

остало у· обичају мавити крсио име и Божиh. 3ато 

трдба о Божиhу кмет сваки да им донесе неколико 

божиhњих бадњака на огњишта; тад голог дави говоре 

ове рије'сfи: .о Боже и Божиhу, подај неэи што и ђе
тиhу! « Тад nрекрочи преко врата кужине, те nовиче: 

))Добар вече, господару иди :капе'l'ане, честито ти ве

qерашња вечер, и на эдра~ље од године до стотине!~< 

На ·ro каnетанова жена, или невјеста, иди која ђевој
чица, држи у рукама један ·rањир пун зрна шенице, 
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и у тому с.11атни IIIИПaR, па к:мета заспе шеницом, s. 
нмет приложи бадњак на ватру. 

Тад дође домаhин госnодар гологдав са свијеhом 
воштаном и са кадионицом и· са бардаком nуним вина, 

окади бадњане тамјаном и засnе шеницом, nрелије 

вином уиакрст, говореhи: .У име оца и сина и све

тога духа, амин•. Пошто се тако nрелије, више се 

не зову бадњаци, него .весељаци<<, Тад nушке nуцају 

и вИна и:э бардака сван ~о мало ср:кне. 

Тад разастру маму iиеничну no куhи, · те на њој 

донесу вечеру. Ово бива у мрак. При вечери устане 

домаhин годоглав, узме бардак с вином у руке и рече: 

.о Боже и Божиhу, и света ыајко ХрИстова, буди нама 
ваступница и по мору и на суву, бродови нам пучином 

п..tовиЈЈ.и, а доАиве шеницом роди.л.е и с виновом .ло

зицом. Живје..tи :кметови и љихове мотиRе, те нам Аоэу 

гоји.де, да имамо вина ивобиАа, како сретни и честити 

Доброhани !• 
По вечери изнесе капетан nушака и праха, па ·rи 

онда nале са с:војијех прозора, и све вичу: .Живио до
маћин и љегов дом! Божић љему на здравље до.давио! « 

Лаже добро ватре, да се сва нухиња ужари ватром. 

Донесу гусле добро урешене, да кметови nјевају. Тад 
би кметови исnјевали по неколико божиhњих пјесама, 

а и народних. 

Ма.ю nред щ)·ноhа пођу спавати, а кметови устану 

рано,. поnију каву и ракију, пођу у кухињу, nотаину

бадњаке, те учине добар огањ. Скину добро пециво, 
ма највише обичавају добру прасицу, у којој има од 

15-20 ока, па је метну, да се лече циједа. Кад мисле 
да је печена, убоду прстом испод плеhа, na, ако не 
пари прст, онда је готова., бива, добро печена. Тада је 
одаље од ватре, а кад Је скину с ражња, оnале nушку, 

те тим дају знак, да се скинула божура. 
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У то се п господари дигну пз кревета и вичу: 
.на здравље Божиh, на много година!« Попију каву, 
па ти nођу цркви, да се MOJle Богу. 

Rад се вра·rе из цркве, то је обично nред подне, 
свако домаhе че.ьаде. узме свијеhу воштающу у руци, 
yпa.lle их, па се стану .ьубити, и све говоре "мир Божји«, 

.Христос се роди«, "кАаљамо се Христову Рождеству«. 
Пос.llије тог све оне свије!'е ме·гиу у шеющу заједно, 
да горе скупа. Тад узму мач, па сијеку пециво п почиу 
б.llаговати нз једиијех иа!ши. 

Rад се тако добро понаправе, узму нметови џе
Фердаре, па стану пуцати, а капетан, ОЈIИТИ господар, 

наређива кмету, кога he звати, да му честита Божић. 
Од при.llике овако се зове из г.llaca: .о капетан Јосо 
Ивов !« - Он се (кмет љегов) одзив.ье: "Ево га ооооо!« 
- Први lie: ,,Ааа ај, честито ти Божиh, на Ашого ти 
љета доЈiазио !«, те нспа.ли џеФердар, а он he њему: 
"И с тобом заједно!« те опа.llи џеФердар. Та и о се из
ре ди сво мјесто, само не они, иоји су у немости. 

Аио је које сироче старо a.llи ти потребно, справи 
~у свака нуhа ПЈЈ.еhе печено, и вина, и свуга, и по 
Један жути дукат, да >I оно .сироче вece.llo стој11. 

Пошто честитају један другом Боасиh, иду у по
Јlаасеље са наранчама, у љима забоду сребрна новца, 

а ђе ко и дукат, и иду да по.llазе куhе. Обично зет, 
ако је из мјеста ожењен, полази женин род. То поЈiа
жеље бива оваио : ПОЈlавнии у Јlави у куhу и честита 
Боасић. У ·ro га домаhица дочеиа, заспе шаиом шенrще 
и рече: "Добро до ш о сретни по.llазниче! « То је знаи 

. Аа још нијесу ПО.Ilаасени, бива, да, осим домаhих, иии; 
није на Божиh те године у кyliy уАавио. Тад uо.llазнии 
иде у иуасину, натакне бадљак е и на прндаваи метне 

шипак ИЈIИ наранчу са новцима. Почну пјева·ш пјесме 

од Божиhа и na.lle из пушака. А домаhица треба да 
приправи по . .азнику Аијепе навезене чарапс. 
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На оној СЈlами, на којџј се је je.llo уочи Божиhа, једе 
се све до првог дана од године, а тад се скупи, те носи на 

баштине и засип.ье уз воhке, да не би на воhку пa.lla губа 

ОЈIИТИ ЈlИшај. Оставе и "бокун• (комад) боасиhљег бадљаиа 

због гусјеница, да не би напаАе с прољеhем у вртове. 

Ови су обичаји и по свој Боки, само је у Доброти 

раз.llика, јер има и иметова. 

Бадљаци се лоасе још и уочи Васи.ьев-дана и Бо

гојав.ьења, а код православних и уочи св. Саве. Ro
.llииo је мушких гАава у куhи, ТОЈlико ЈlОЖе и бадљака, 

и један сувише у напредаи. Гдје је иуhа ocтa.lla на 

женсии род, ту се не ЈlОЖе бадљаци, као што се не 

Јlоми о крсном имену ни крени крув. 

О Воrојављељу. - Сваки правосАавни Бокељ који 

може животом, на Богојав.ьеље оде у цриву, не једуhи 

ништа докле се не испоји боженствена Аетурђија, па 

послије свети вода. Сваки· по три пута срине богојав

.ьенске водице, а свјештеник даде напору. Тад народ 

иде куhи на објед. Rада обједују, онда које млаtЈе че

.ьаде узме бардак богојав.ьенске водице, па по свакој 

својој баштини широпи и nјева "Во Јордаље. « Пошто 

се врати иуhи, узме једну чисту стак.llеницу, па је на

Јlије богојав.ьенсиом водицом и објеси је пред иконама, 

те то чува као очи у глави. Да му се нађе дијете, те 

аио се види да је на опасности, по.llију га том светом 

водицом, вадухну га духом и . на!)еду му име, па, ако 
би дијете живјеЈiо, иаже се свјештенику да дода друге 

моЈiитве и миропомаже. 

Itpmтeљe. - Об.ичај је, да се кум с иумом преко 

ђет&та по.ьуби, говореhи: "Сад постасмо прави иумови, 

ово је дијете сведок.« Тад се. донесе кошарица при

ганица посут их шеhером, па једу· и пију ранију. Rум 

дарује дијете новцем и -куму, која носи дијете. 

Rад ..дође дијете куnи, реку : Благо нама, сада је 
спашено од гријеха, садаје православно. - Мајка узме, 
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па га_ раэмота, а она жена, _што га је носи..tа, донесе 

у једну стаКАеницу воде ис:крај цр:кве, а мај:ка том во

дицом св уђе дијете с:кваси, јер ве.< е : »'Ве водица не 

доити, онудијер га изједе пот, :када је у дугоме путу." 

На мo.illlтвy, - Дијете па:кон четрдесет дана мати 

треба да понесе у цр:кву па мо.<итву, дарује попу, :који 

чита мо.<итву, :круну пара и.<и чарапе, отирач, и.<и, ако 

је сиромашна, о Ускрсу пеко.шко шаренијех јаја. 

Находче. - Г дје се дјеца не даду свој иј ем родите

љима, кад се родије дијете, замотају га у хаљине, па 

га метпу па пут. Ro пр.ви дође, оно му је кум. Само 

чувају да ве би паступи.11а живива, био би ве.<ики гри

јех. Ваља онај, :који нађе дијете па путу, ·да га понесе 

у наручје у они дом, одаК.I!е је дијете донешево. 3овпу 

попа, одма се крсти, и тако ве.11е, да им ђеца живе. 

Ако се не рађају мушка ђеца, тад ве.<е, да је до кума, 

те обично :Кума промијене. · 

О кровом имену, - Ro има дома mенице, мијеси 

крув дома, а ко нема, нареди. Најприје се умиј е си крув 

са двије руке преко њега, који се зове »крени крув." 
Тако исто један ма.<и помањи, и тај је .за крсне сви

јеhе сомун." 3атим двије просФоре ва попа, по том .со

муве«, које све скупа мијеси. 

Окупи своје :кумове пријатеље и зетоне уочи 

крсног имена. Они се зову .званице.« 

3а вријеме вечере домаhин рече својој Фами.ъи, 

ако има који убоги о.11ити сирота, да од свакога је.11а, 

што су га им ади, дадне им се :као и један бардак вина. 

Тад се дигне· домаlшн, ако није ·порота (жадост), те 

рече : .гости моји, што стојите муКЈЈ.о, што не пјевате. « 
Ro иј ева, почне пј~вати овако : 

Пите вино гооти наши, 

Није вода то, ' 
Него вИно хратоmија, 

Која npeмohe ; 
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Пре:метвуhе дома.hива, 

Све јо мене стра'! 

У љега је мудра глава, 

Њеrа вије отра'! 

Више ваља, ·домаlЈине, 

Твој поштени глас! 

Него в:ожи ок.овавл 

За свилени пао! 
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Тако исто домаhицу и све редом пријатеље, тад 

се увати домаЬип с домаhицом, па поиграју, а м.11адост 

заnјева: 

Посs.очите сохоловв, 

Сад he одм:јена. 

Тада се опет други цуште у ко.11о, а они се nо.ъубе и 

престану, а М.<адост да.ъе пјева, од при.<ике овако: 

Скочи Јово и ти Маре, 

Ела аоколе; 

Маре Јова вабалаhе, 

Ела соноле, 

У Јова су лаке воге, 

Не боји јој се! и т. д. 

Има и других игара, као »протенка, « иАи заметну 
игру »мАинара и.<и гуске, « И.I!И nочпу игру. »продавати 

магарца• и дјј,Угијех смијешпијех игара, док.11е дође по

поЬи, онда рече домаhип: .Вријеме је, да идемо спавати.« 

Пођу да спавају ђе одреди домаЬица, поговора нема. 

Rада сване, дижу се гости, умивају се и моде 13ога. 
ДомаЬица зготови· каву, а дома!шн донесе ракију. Rада 
зазвони звоно, рече домаhип гостима: .Хајте у цркву. • 
Они пођу, а и оп с њима. Rад дођу гости искрај 

цркве и с љима поп, домаhип узме крсну свијеhу, за

боде је у оомуп и эапади. То је обично ма.11о прије 

подне. Изнесе· један тањир и мадо круна, запа.<и се 

тамјана и донесе бардак вина и читу.<у оног дома. Тад 
поп о чита молитву, помене све мртве оног дома иs чи

ту де, а гости по три пут говоре .• господи nомидуј,« 
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пре.iије крув на nјату (таљиру} и рече:· .во б.iаженомЪ 

оусnенiй вЋчнан nамятъ, « а гостп три пут: .вЋчная: 

памятъ. « Тад сваки узме по мало круна б.iагомовенога, 

пољуби крст и поnа у руку, и он вели .на здравље«, 

И-iИ .да сте бАагосАовени. « Од тад стоји ваздан дома

hии голомав, мужи своје свето крсио име. 

Поnије се по ноја чашица .iоэоваче (ракије Ј и пред 

њом по који закусак узму, као искрижану ја буку, 

а у то је готов и објед. Сједу све један до другога, 

поnа у чело трпезе, е он заступа Исуса Христа. 

Почну благовати. Пошто nоједу ориз, домаhин из

несе крени крув пререван унакрст, аdи није раэдвојен. 

Поп га окади и вином прелије, ајевајуhи тропар и нон

дан крсног имена, а домаhин дотле крени кrув с бра

том, олити сином, nреdоми у пола. Тада обадве оне 

половице крсног круна преломе унакрст с гостима и 

попом. 

Домаhин наздравља, пошто су пред обједом напиdи 

ракијом у добар и бољи час од обједа, тад бардаком 

вина у лијепу славу божју, од при.шке овако: .Помов 

Боже и dијепа маво Божја мог крсног имена, да га 

славим ва дуго дана и година и прnносим боженствеву 

пуњу и праскуру и боженствеву сније~ светој цркви, 

проскуру, ив које he свештеник вадити частице ва божје 
летурђије. Rад вади аганца, да буде Богомати да чује 

ту молптву и да nрепоручи Исусу Христу и Богу Ство

ритеЈI,у, и свети Јован, мој покровитељ, да приносим 

ту боженствену тајну за дуго и много година; након 

мене моји ·синови и унуци и праунуци, док трајало 

сунца и мјесеца ; славе се Божје спомињали, а она 

нама помага.11а, а шта је љепше од лијепе славе Божје 

и вечере с Божјом вољом стечене. « Гости реку .амин.« 
- Ива домаhина сваки тако редом напије. 

Једап четврти дио крсног круна реже се и сваком 

по ма.110 даје, а поп један четврти дио крсног крува и 
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бардак вина узме, те на њему метне они четврти дио 

од врсног круна, те зовне домаhицу и то јој да, и по 
приdици рече овако: .Ево домаhице, за дуго га при

!о<ала, ја тебе крувом и вином, а Господ Вог и св. Јован 
здрављем и 'миром, узми крув, а вина се папи, па ми 

бардак опет поврати. Домаhица то узме, па бардак 
вином . наАије, извади један сирац, ако је мрсни дан, 
а ако поени, матки шипак, метне на бардак, пружи 

попу и рече : »Узми, попе, и за бољега си дара.« Поп 
јој захва.11и. . . 

Тад се напија у »ваславу•, обично овако: »Писмо 
у. маву, а сад lieмo у ваолаву. С..1ава помаrаdа, а вас
лава п;жскакала нашему брату домаl;ину, да своје крсио 
име мави на много љета и година итд. Тако сви из

реда,. и мало вина сркну. Са овом эдравицом обично 
пију и за здравље домаhиново, пос..1ије чега сиједају, 
јер откад се прелијева крени крув сви стоје на. ноге, и 

наставё благовати. _ 
Домаhин lie у неко доба наПI!:ГИ за здравље кумова 

и прија·ге.ьа, а који од гости Српству и вјери риш

!;анској итд. 
Тако весело једу и пију, замеhу скдадне ријечи и 

мо.ле попа, да им штогод нова каже. 

Пошто се свршн објед, поп рече: »Вријеме се ди

зати,« - очита моdптву послије обједа, као што је чн~ 

тао и прије обје.3,а . 
. Онда љу ди sадуване и вапјевају се пјесме па се раз

двоје, да иду куhи. Тад се поздра.вља сваки гост с до

маhом чељадИ, ижљубе се, говореhи, да се неби који 
нашао увријеђен од коrа. Рече сваки ону: »Ноја би нама 
биdа · мрзна, међу нама вјетрови ју разнијеАи, те ни

кому у прсим~ ве остаАо ва жао.« 

Ото.11ен се .раздвоје, а шtађи с пушкаиа поздрав

љају своје госте, говореhи: »АЈте збогом, гости наши,. 
биdа ви cpehil, да се у здрављу састанемо.« А. гости: 
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"Боже дај !• Одивама обично даду и јеАа да понесу 

ђеци и онима, који су дома остали. Тако и сирома

сима јеАа дају у торбице, а за вријеме самог обједа 

сиромаси оједе у трпези са другим гостима и прија

тељима. 

Тако се данас овршава сАава крсног имена. Ко 

је из даље од гости, тај иде дома сутра дан на 

у ставке. 

Свадба. - Некоји види момак вјереницу, који се 
из бАиsу эару•ш, а ако се подаље заручи, прије него 

му је доведу у цркву да се обруче, бо'ме се многи 

не виде, само по чувењу. - Мио.Ае, ако је ђевојка 

доброг.11асна рода, биhе и она добра, јер од љу ди по

тијече добро, а од нељуди потјече ВАО и губа, - oт

K.IIe мајка, отоАен су и ђеца, ако их буде, ђе he грозд 
него под чо:кот. 

Узму бурму сребрну, па. ти крену, ђе један, ђе 

три, а ђегођ и nет, то се зову .праоци.« - Око 

те бурме метне се кита гурђеАе, њу носи домаhин, 

отац вјереников, аАи и ко други, а зет куhњи носи 

једну буК.IIију добре ракије Аозове, и мга би гоlј 

оре.i!и, дадну му да пије ракије, док.i!е дођу ђевојач

ком дому. 

Када дођу на ђевојачка врата uовичу : ,,Помага 

Бог у о ретњи дом ! « - А из куhе повичу : "Добро 

дошАи, добри људи, у час добар, а помози ВоЖе!« -
Уђу у нуhу, па реку домаhину: .Потекосмо на Бога 

и на cpehy, а по твоју hерку, « - то рече они, који 

има прстен у шпагу (џепу).- Одговори доиаhин ђевојке: 

"Од добра се још бјежаАо није, па неhемо ни ми од 

вас, добри људи!« - Ондар зовну ону ђевојку; дође 

ђевојка, покА они се свијем. Рече они, који држи 

прстен: .Пружи ђевојка десну руку, да је старац по

З.i!атим !• - Она пружи руку, - метне ЈОЈ прстен ва 

руку, а ова га пољуби у руку, па из реда свакога. 
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А они, што воои бук.i!ију ракије, пружи је домаhину у 

руке и рече овако : .домаhине, и за бољега си дара, 
ама прими као да је груда зАата!• - Узме домаhин 

и ваздравља овако: • ОткАе ова букАија изАавиАа, има.ла 
о'кАе изАазит и у кога додаэит. Да Бог да ови нама 

састанак био у добри час и по једну и по другу странку. 

Здрави сте, и добро дошди !« - Попију, обреде се с 

нога, без сједања. 

Па ти онда рече домаhин: .посједајте људи!« -
Онда они посједају за ооФром, дон~су '!дађи ручак, 

да се руча, и вина, да се пије из обида. 

Пошто ручају 11 вапију се вина, рече они старе

шина од просаца: .домаhине, .цобро је, у име Божје 

да уговорима свадбу, - када he>~o доhи за свадбу; 

промисАи, договор на је најбоља.« - До>~аhин доэове 

браhу и синове и рече: .Е браhо и ђецо, кад he>~o 

одредити дан свадбе, да буде збор збора>~, а одговор 

с Богом, да буде среhан, као >~еђу сре!шу браhу 

Србе и Боиеље. « - Онда се договоре и реку на пр.: 

.на сам Ћурђев-дан, да буде среhно.« - .Едамо, баш 
тако нека буде, ако Бог да здравље,• рече стјарешина 

од rtpocaцa и упита : .Rодико he>~o сватова, да угово
ри>~о, и xohe дИ бити сватовима ручак, и што питате 
јабуке до>~аhине ?« - .Ето, домаhин he, пријатељи сва
това, кодико 'оhете у јабуку - дукат у здату - и 

немојте заборавити грош >~оАитвени, што је за ђево

јачку мајку. Биhе ручак за сватова. « Тада уговоре, кодико 
he сва то ва (на пр. 3, 5, 7 итд. - вазда дишпар (дихи број). 

- Рече просац: .Биhе све тако" - пак настави:• 

Давно се ремо, трудио је до људи доhи, а код њих је 

све Аако, него ђецо, да се упути>~о с Богом, да идемо, 

е је врије>~е. • 
Иепрате их. 'Вевојка вјерена носи У, рукама да

рове, па дарива зване просце по једне дијепе чарапе, 

што их је она ПАеАа и навеэда, и свакога по.ъуби у 
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РУ"У; а они онда њу обдаре новцима, како ко може, 

и поздраве се гласом, па из пуша1<а пуцају, говореhи: 

.Ајте збогом пријатељи, среhан ви пут, да се у здрављу 
саста~емо, а1<о Бог да!« - А просци почну пјевати, и 
то КОЈИ има грло поуздано попијева: 

Вила Ј авпа пре:ко горе звапа, 
ОдИ Јанко да се поиграмо, 
На долине, ва моје аљине! 

Али Јанко вили одговара: 
Во'ме са:м ти ви'ло остарио 

, · И ове своје игре оставио. 

И тако напријед све, до!<де дођу у оно мјесто откде 
су крену ди - и ту се одморе и почину. Отоден пође 
свак својој куhи. 

Над д~ђе уречени дан, кад се мими по ђевојку, 
приправљаЈУ се свати и пријатељи. Пе:ку кодаче _ 
траже бољега овна . у ·торину за пецива, и свак метне. 
~ закити пецивЬ .ilемунима, шипцима и наранчама, и по 

Једне чарапе МЈiадожењи. У много :куhа дође по пе

цива двадесет и сувише пршута. 

Готови се вечера, пеку се пецива, пос~једају за 
вечером, · и када вечерају, одмах се договоре, но he 
~а свате бити у сватовима, и по!) у спавати, е миеде у 
ЈУТ~о рано (а ваљда и дмено) путовати, и прегледају 
своЈе ноње и зоб, какви с,у. 

У .ј~тру устану, умију и Богу се помо..tе, ув то се 
и ран~аЈу и узму закусан - меса печенога, скорупа, 
сира мјеховога. . 

~ ..tИју, а:ко је да..tеко, мјешину вина и узму бардак 
с КОЈИМ he пити вино, а кум носи воштанице кад се 
вјен~ају, да буду готове. ва тога ·посла. И нрен;, а ноло 
их ПЈевањем испрати. 

Нада дођу ђевојачком дому, војвода с буRАијо:м 
паса (прође) свате, до!)е у ђевојне, и рече: .помага 
Вог, сретни доме!« - Одговоре: .добро дошао. • _ 
Уђе У куhу с букдијом и рече: .Rоји је овде стари 
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сват од дома?« Рече онај, који је: .Ја.« - Војвода 

настави: .имаш поздрав од старога господина сва та 

од сватова, ево му здравице!« - Дигне се стари сват, 

узме здравицу и наздрави свијем, а nружи му (војводи) 

другу здравицу, и да му једну дијеnу мараму, да по

крије здравицу, да се не натруни прашине. 

Војвода се врати н својим сватовима и да им здра

вицу. - Пнју сватови и скидају се с ноња, улазе у 
нуhу, и све сједе један нод другога, ђе је ном:у место. 

Онда рече стари сват од сватова старом свату од 

дома: .Ево, госпо;,.ине, стари сва те од дома, дођосмо у 

добри час; зато те модни, госnодине стари свате, да 

нам: бу де све часно. и поштено, како смо говорили, 

она:ко нека и буде.« Извади шиnак и у њему ду1<ат у 

злату и да га старом свату од дома у ру1<е. Узме га 

стари сват од дома. То се зове .јабука.« 

'):ад стари сва т од дома рече: "Амо ђецо, дар и
вајте сватове, свакоме сва ту по наранчу, барја:ктару 

двије, старом свату ва старога свата дадне мараму 

и запита: ·.господин стари свате сватсни, је ..tИ ·ти 
све поштено?« - Рече: "Као код сретнијех и пош
тенијех, све је поштено, него· ручак амо да ручамо, 

ми смо пз далека, и мдађијем реците, да буде и 
коњ'ма воб, аЈiи сијено. « - Одговори му стари сва т 

од дома: .све је то уредно, нако требује, све је тано 
господин стари сва те сватови.« 

Дођоше пецива и главу nечену пруже старом свату 

сватсном, говореЬИ: .г лава гЈiави иде, стари свате 

сватски.« 

Ручају и наэдрављују, кано но умије та:ко и го-' 

ворй. Над ручаше, эовне стари сват: .о ђеверИ, ђе

војку на мо..t.итву! • Ево ти два !)евера, воде међу се 

ђевојку до трпезе,· и ту стану. - Узму самун изваде 
из сред љега једну рупу, ·нано може стати чаша у са

муну и уточе један бардак вина. Стапу сви на ноге и· 



152 ПОП САВА НАКИЋЕНОВИЋ 

рече стари сва т: »О домаhине! « - О зове се: »Евоме ! 
Што питате од мене грјешнога !« - .Питамо од тебе, 

бона, да даш бАагомов своме ђетету.« - Дође отац, 

узме самун и чашу пуну вина, и почне да говори: .о 

Боже, же..1.им ти, моје дијете, сваку добру срећу, више 

·rи . Бог дао добријех часа, него постуnиАа стопа од 

овога дома до дома свога, и више ти Бог дао добра, 

него АИ на мору пијеска и на небу звијезда. - RоАико 

је на мајоАики шари, то..1.ико ти Бог дао снахи; КОАИКО 

је на Љој писми, ТОАИRО ти Бог дао сини, па се ш љима 

дич1ма и nоносиАа. - Rако ради..1.а, опако се и раниАа. « 
Онда сва·rи почну пјева ти: 

»Добар човјече, добро ми рече, 

У добре часе, па пуне чаше, 

Свему роду и пnемецу 

Нек је добар чаа, 

А вашијем м:ладенцима 

У најбољи час ! 

Тад и мајка кhер б..1.агосиља, од приАике овако: 

.Збогом остај моја миАа кhерко, просто теби материно 

ъм'јеко, ајде в богом кhерко моја, с тобом пошЈtо свако 

добро« и т. д., како која умије. 3аљом и својта. 

Тад стари сват извади, ла да грош мо..1.итвени мајци 

!)евојке, а он узме Фацџет (убрус), у љему п..1.еhе бра

вије, самун и чашу. мо . .штвену, па то носи собоА< у 

цркву на вјенчање. 

Путем иду поАако и један другом довикује .ве

село војвода«, а ови ·::oвeoe.ilo првијенче«1 а ови »весе..tо 
млада'(, »весело стари свате«, »весело чауmе« и т. д., 

и путем дају· вина свима; које сретају, да пију. Ће 

прођу покрај куhа·, износе здравице, и тако све обично 

до цркве, а обично се вјенчавају у оној цркви, ђе им 

је наручније, ИАИ у ђевојчиној, ИАИ у МА '>дожењиној 

парохији. Док МАада из..1.ази ив рода, ђевојке је прате 

пјевањем, а и путем свати попијевају. 
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Rад дођу у цркву, обично . свати дигну капе, ыи 
сам г..1.едао да и у самој цркви држе за вријеме вјеп
чања капе на гАавама, - и упитав их зашто, рекоше 

ми, да је то стари сватски обичај. 

Од оног самуна да поп мАаденцима по један аа

Аогај да угриэпу, . а из моАитвене чаше мадо вина да 
сркну. 

И у цркви поn сврши вјенчање по закону, а онај 

самун и пАеhе бравије попу остане, а стари сват узме 

ону чашу, па је носц и даје у куhу, то се зове ,,чаша 

МОАИТ~ена. « 

Rад дође МАада на врата куhе МАадожењипе а ље

вина дома, донесу јој на једном тањиру шепице, па је 
даду мАадој, ·а она ти бацц све преко куће; онда ти 
једна од невјеста носи на једној ожици (каmикиl ше

nера оАити меда, п& је вакусне, да буде добра дома
ћиц~t. И уљеве у кyliy, ту јој дадну мушко дијете, а 

она се прекрстц ц баци га преко кревета, на кому lie 
са својим друrом спавати, а то зато, да се рађају 
мушка ђеца. Том ђетету дарује кошуљицу ИАИ што 

друrо. 

·тад посиједају за соФру. Значајно је, да, док на 
свим народним гозбама поп сједи у ЧЕМУ трпезе, на 

свадби не сједи, већ стари сват од сватова. 

Почну бА!Irоватц и пјеватц пјесме ·сватовсне овако: 

Жарко сунце димво ми сијаше, 

Сва:х;:а ваща димно сједяјаше, 

Жуте јој се руке nротевова, 

Сија јој се образ ђеверова. 

Пошто се Аигну иза соФре, онда ти узме ђевер 
ведрицу Воде И rрану МасАИНе, а невјеста АI!ЧЊаК, да 
умивају рупе. 'Вевер поАијева и е оном граном масАИне 

истреса, као за ШаАу, прашину из сватова, па из 

ГОСТа, а ОНИ руке у. Џ6ПОВе, Па мећу новаца, KOAIIHO 
је ко· јакост ан, у ведрицу, н тако се свц обреде, а 
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свеi<рва и друге меhу прстеље у ведрицу, па ти онда 

ђевер пође са невјестом, те изручи новце на траву, а 
невјеста се. сагне, па их купи и метне у свој џеп. То 
се зове »по..ьевачина. « 

. Онда ти уђе у кућу, коло се игра 

пјевају пје~>ме, па ће наnјевати овако: 

Изађи снахо у воло, 

Дијелит дарове. 

Буди св.ахо· Собом добра, 
То оу дарови. 

пред куhом, 

Онда снаха изађе с ђеверовима у коло и кре'е 
колом ваоi<оло, nјевају nјесме женидбе, па тц онда 

скокне с вевјестом ђевер у коло, поиграју говореhн: 

.Иха ха, отвори игру свима,« а они други пјевају од 
прилике овако : 

Сво~и ~арко и ти Маре, 

ела оовоп.е! 

Поскочвте -соколови, 

саД he одмјеlf&! и т. д. с:ве до ве.чере. 

Вечерају, nоnијевају, ш8.Јlе се. Эа ШаЈIУ рече који 
од сватова невјести: .добра млада., није крушка пре

э:реАа, ни се на њу пељ·аЈЈ.о, него. ко. ће ноhас, ивио 

му добар пршут отац. • - Сви се стану смијати тој 
mа.11и и разређивају се, ђе ће који спавати, .ђед 
с бабом, а младожеља с невјестом. « Пођу спавати све 
стане у миру. 

У јутру зара, а иевјеста иа :ноге, пири огаљ, 
пече каву за госте. Упита је свекар: .Јеси ЈIИ добро 

снаха criaв8.Jla, да те вије ко задијево , аЈiи буве 
jeJie!• Окрену сви у смијех и на mму веЈiину. Го
тови се кава, свакога служи сваха, па и ракијом око 

неко доба. 

Ево ти nоодника, олити погузијеља, nјевају и бацају 
из пушака докле дођу у они дом, ђе је доведена не

вјеста (ово су из рода невје~Јтина.}. Ту их лијепо до-

\ 
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чекају, као они сватове, и пију; ручак се nариhава 
(спрема), сједе, благују, nјевају, а стари сват од nогу

зијеља сваком да.рнва по једну мараму лијеnу. Rад 
хоће · да крену и сватове и погузијеље испрати не

вјеста, па свакога дарива, а они невјесту новцими како 

RO може; то се вове 11из пратље,« »иоnратња. « Тад се 

поздраве и пођу збогом. 
Погузијељи и сватови обичио данас одлазе исти 

дан, кад је .свадба. 
Онда сви из реда одлазе сваки својој кући, а Фа

мИЈЬа за работом и пос.юм. Свадба се свршава. 

Накои неколико дана пође вевјеста у свој род у 
пооде, то се зове .у првичје. « Понесе собом дарове, 
наранача, шипана, чарапа и напрстака, и ако има 

каквијех слаткиша. Постоји дан-два врати се дому и 

у тому се свршило све. 

Невјеста иде још и у кума, а о У с крсу му носи јаја, 
тако исто и код цркве дарива сваког мушког, попу и 

киеsу по дузину (дванаест), до~оЈаhинима по три, млади

hи~оЈа по два, а ђеци по једно. 
Свака је невјеста дужна прве неђеље послије вјен

чаља отвhи · у цркву, ђе јој извосе крст и свијеhу; 
она крст нољуби, а свијећу држи преко литурђије, и 
колико је могуhа приложи цркви. 

Овдје и~оЈам примјетити, да се Rртољани, Ауштичани 
и Грбљани обичавају вјевчавати по по две, док сви други 

прије подне. 

У Луштици још и~оЈа и ово: .м..а;да, кад је свадба, 
те кад иде у цркву, свакому се клаља, а обједује 
се код !оЈЈlаде, а вечера код МЈiадоЖеље. Сватовима 
се износи један npmyт, који даду старом свату гово

реhи: nЕВ'о ти га, стари свате, нека ти је част«, -
ови првијенцу, говорећи исте ријечи итд., док се сви 

не изреде, а.11и, Боже· сачувај,- да га ко начне. Такав 
пршут траје по неко.11ико година. 
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Жене се млади, а други Боиези ком младиhу за 
подруЈ'У веле: .Нијеси у Ауштици, да те женимо рано.« 

Жене се са својтама, на пр .. ако се вено од А. 
оженио са Б., онда овај Б. меда свакако, да ко ље
гов узме коју од А. 

О омрти. - Је ли у којој иуhи умро мртац, одмах 
nош.Ь)' г.1асника свој'ги и nријате.ьима, да јаве случај, 

а они дотле уреде мрца, гласну се попу и црквељаку, 

пова....tе брава и.ли вола меса, како ко може, и до

баве све што је за такав случај потребно. 

У то почне долаэит својта, која nутем нариче 
- јадикује. Та својта гледа обично по ноhи да иде 

и обично свака с:Војта по штогођ д,онесе, неко влна, 
неко ракије, неко пршут, како ко може, јер знаду, да 

је sa тај случај потребно. 
Rако која својта долази, тако приступа мрцу, це

лива га и оплаче, како ана и умије, а дотЈiе, ако 

је бо.ьи, попа зивну и он чита »бденија « - четири 

еван!је,ьа. Сваком но дође, ако је на објед, дадну 

објед, а ако је доба од вечере, вечеру, а иначе 
свакоме вино и чорбу, или ракију и чорбу (Rаву), RaRo 
је од чега вријеме. 

Обично мрца обуку у најлепше рухо. 
Док мрца држе у нуhи, гледају, да небп ниRаRо 

мачка код мрца бида, јер цету сматрају као неч11стог 
друга, а кад мрца изнесу из нуhе, тад га обично из

носе синови или браhа., или најбЈЈ.ижа својта, и носе 
га све до цркве. 

У цркви, док се чита опијело, свакому се дадне 
ужеженl\ свцјеhа, да је држи. 

Пошто се сврши опиједо, исти, којц су га цзtшједц 
IIЗ куhе, а увцјелц у цркву, гледају, да га и изнесу, 
а најблилш га од својте приме на своје руке и· по
љажу у гроб. Тад се сваком, ко је код цркве дошао, 
дадне чаша ракије и мадо крува, који, Rад пије ра-

L 
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Rију, рече: .мртвима за покај душе, а живима за 

здравље•, а сиромасима још дају и новаца, кодико је 

куhа јаRосиа, а обично им даду и одијело оног мрца. 

Има ва nуту близу сваке цркве мјесто, ноје се ·зове 

.nочиваљо•. Ту с мрцем, ка.д га носе у цркву, вазда 

почиву, да буде дако љеговој душц. 

Прије него мрца пољоже у гроб, равријеше му ноге 

и руке, и дигну му вдато, а ивују обуhу. 

Rад се враhају, свак се умије водом по обичају 

старинсном, као да нијесу криви смрти дотичног мрца, 

те свак иде, иљи својој куhи, иљи оној, оданље је 

мртац, јер Боже сачувај да се сврну у другу ноју 

куЬ.у, одмах би се препали, да he когођ умријетl!'. 

Исто држе, да би ного!) из нуhе исте умро, над не би 

СЉОМИдИ КВКаВ Цакљени суд И бацИЉИ За мрцем у ОНОМ 
часу кад га износе из куhе . 

. .Послије четрдесет дана држе, да сваком мрцу у 
гробу змија испије очи; а aRo дијете маља некрштено 
умре, тад држе да постаје маљи нечисти други, који 

се зове .лорго«. 

Предају и мртвачке љетур!)ије, премда се држе 

ове яПади ти мени свијеhу, док сам жив, јер пошто 

умрем, што сам ва.дједао - задједао«. 

Ноmеље крста. - На Воснресеније на вечерљу, пос 
што се сврши вечерља, договоре се сјутра-4ан да се 

носе крсте оRоло села. Рече поп: .Браhо, сјутра биhе 

божествена детурђија, у сати девет биhе свршена, па 

hемо са старијем обичајем у над Божји за мољитвом, · 
него сваки домаhин да буде справан на мјесто своје 

и .с пушном код црRве«. - Rоји неби извршио ту за

повцјед, биhе огљобљен ону воска и обружен од гља

вара, и ајд\!мо сада у миру Вожјему, ко је радостан, 

у иодо да попијевамо. 

Пође поп и гдава, ·- увате нољо и за љима не

кодино скдадвијех људи, те почну пјева ти. 
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Сваки ред пјевају два и два, - а између сваког 
припијевају све прве. и боље пјесме овако: 

Да -Си здраво брате Саво, 

Врате Саво од Вуксана, 

--,- и тако другога и напријед. 

Ово се зове ))Васкрсно RO.ilo«, аАИ у овом ноАу 
има друго ROAO ђевојака и мАадиhа, па и још треhе 

RO.dO у овом ROAY - ђака са учитељем. - Са ова три 
RO.da энамеиују, како је Исус васкрснуо. 

Нога у коАу припијевају, треба да и он њих по
части, ПАати коАу nиhe - вина. 

Нада се ROAO сврmи, пођу сви својим куhама. 
Сутрадан сване, народ се оправи цркви и доt1у 

оружани. - Народ примони пушке шарке, шишане, 

џеФердаре, а кога је воља и маАе пушке иза паса, 
уз цркву, све једну до друге. 

Нада се сврши божја сАужба, онда ти мавар са 
једнијем момком изнесе једну торбу Фиmека па ти метне 
по једну тесту Фиmека уза сваку пушку. 

Узме сваки своје Фишеке и метне их на мјесто. 
Онда се уреди ко he носити кр·ст, ко АИ барјак, 

а ко АИ Аитију, - а ђ.еци торце и кадионицу и ба

крену пињату, а у њој свете водице, у којој, када је 

на моАитву, метну копље од крста. 

И крену крсти, -'- звона звоне, - маmкуАи пу
цају, ·а .народ пјева двоје а. двоје, а ко _има грАо 
поуздано; пјева и сам: .христос воскресе из мертвих, 

смертију смерт поnрав и сушчим во гробје живот 

дарова"; ИАИ .Нрсте носе, Бога мо.dе: господи nо
миАуј•. 

Над се сврши свака моАИтва, избаце по једну пуmку, 
ама не смије нико бити с капама на гАави, ни сунцо

браном, ии пуmтањем, Боже сачувај. -· Нада се дође 
између куhе, доране сељани крува, мрса, вина, воде, 

да народ пије и једе. - Тако сву!), ама то је највише 
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обичај на гувнима, ђе врху житија, и ·ry се обично 

читају мо.литве. Не смије нико се напитп, Боже сачу

вај, и тако све обиду и донесу крсте код цркве, отк.ю 

су их кренуАи. 

Крсте носе п када се чиюr завјет здрављу ИАИ ип

трада (имовина). 

Дигну се крсти од цркве до цркве, и тад не смије 

бити nиha изван воде. Ћeroh се чи:rа свето еванге

АИје, у коЈLИКо траје, народ. и свештеник RАече на ко

љена, и то од нада рече свештеник »пани и паки пре

нлопше ко.11ена«, дон се не сврши свето 'ванђ~...t:ије, 

---, онда прекрсти поп у накрст, nошто је прочитао мо
Аитву ва здравље, имовину и др. - и тад крену даље. 

- Народ пјева о Богу: 

Крсте носе, Бога моле, 

Господи по:-.ш.'Јуј, 

А у Бога добро просе, 

Гоаrrоди: nошщуј 

fiOI" је добар И ЈIНIЛОСТИВ1 
Госnоди поми.'Iуј. 

Те ћс :нама добра дати, 

Господа nомилуј. тд. 

Помије сваке >IOMiтne подигну икону Богома

тере, а народ се промиче испод ње, те тако и прп .. 
.dажу завјете, - эавјетују своје путнике, себе и ин

траду (имовину), што се људи труде и раде, и тако све

штеници уnотребе најтопАије мо .. итве о Богу И nре
светој Богоматери и спомену све Божје угоднике, 
шт~ су Богу угодиАи. 

Нада дођу с крстима у цркву, свак узме no једну 
воmтану свијеhу, упаАи је и RАекне на кољ ена док се 

сврши божја моАитва, а онда ти народ nође од иконе 

до · пконе, це-;нrва,. и ко може прИЈЈ.ожи завјете, а 

јодаи nјат (тас) стоји пред привом и на њему икона 

nресвете Богородице. Ту народ дава коАико ко може, 

при.dога а тај nриАОГ иде сиротама,. које нијесу мо-
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гуlщ жнвота себи стеhи за прехранит се. У тому сав 

народ чини аадун<бине, а тако све боље нама ми..tо

стпви Бог помаже. 

Б рацка. 

Под Мдечи:hем поједини дјелови Боко уживаху народв:~· 
са:о.юуправу. Тахо Паштровиhима управљаше Ј)бапхада«, кој)· 

састављаху четири суђе и дванаест вл~стела. Народ их бирао 

јавно 1 слободно, поређс, сваке године о Видов-дану~ - преда

вао их заноник, стародаввик, књигу и оребрни печат, а ов:.и се 

народу nод отвореним небом клели, да he право, дущевrю, са
вјесно и неу:иитпо, зборно судити. Та се Dбав:када« снупљаwе 

на Д 4 робноме Пијеску« и ту вијеhаше о овим народним посЈIЈtма, 
а uшзар би све записао што би она вијеhала или осудила 

(Ст. М •. Љубиша - Приповијеоти). Слично је било и у Грбљу. 
И ту је била .в:ародв.а управа, која је эборно судила, ил.и у ма

настиру под-ластваноком, ило ход чежири саборне цркве, а за 

њнх вриједијаше законик звани »установа rрбаљова'<. Котор 

н Будва и:маху сiюје посебне эаковиrtе, - а Псраст, Прчањ, До

брота, Р исав и Херц е гнови имадијах.у своје народно. прсдстав

ништво, х;:оје с њима управљаше, а то су било опhине - до

муве. Главну је власт у њима вршио капетан {начелник}, rији 

Ј·за се има четири суђе (присједникеј и вавчелијера (тајвик

б.'Iагајвик). Власт им трајала годину дана, а народ их ив своје 

средине бирао. Они су рјешавали све гра~авске и народне 

преступке. Такву народну управу дозволи Млечиh 1718. и ста
рој опhиви топаљско,i. Сијело јој и зборно засједање било код 

nравосла:вне цркве св. Спаса ва 'l'оплој, а служ.бени језик cpn
CIOI: hирилицом. Таш>, мјесто старо српш•е жуп8.вије Драчовице, 

бијаше за Млечића опhива топаљска ~J718-1i97); и.ена на .. 
сљедвица је данашња опhина херцсгвовока. Као и остала Вова, 

п она је ·подијељена била па неколико кнежина, а у свакој био 
по један кFез {conte) кога је дотичва квежив:а саборво бирапа. 

Народ једне .квежкне, бива сви домаhини, звали оу се 

браЪ.а. Све уопhе, што се тиче све кнеживе, увијек су реmа

вали ва свом зборвом засједању, које се звало nбрацва«, а 

:.Јјеота ва :којима се .брацка« онупљала су биле »брацке 

Ryhe ", које су обu:чво код цркава, а служиле и за црквене hе
ляје, пак и за народне mколе. Брацк.а се старала о градљи пу

тева, :мостова, вода, црв:ава и др., о издржавању и сахрањивању 

сирота, о чувању ноиувнца. Ова је браhи биједво-ј уточиште 

L 
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била, савјет заведеним н преварени:м, велика народна обрана 
у свим народним потребама и веэrодама. Ова је :-.шого допри

нијела, да тад у Бок~ вије бивало nреваре, вјороломства, де

рачив:е, прељубе, а и крађа и nаљевина врло мало. Јавно .се 
-сваки преступ или погрешва пажњавао, или рюро:м, или ТЈе

лесним Каэеама, или прилозима, или новчапим r.•юба:ма. Брацка 
није дозвољавала да браhа земље или имање своје продају, а 
:много је пазила да се од добрих људи и то од Срба жене. 
Нијесу се радо ни сва.тпли свијетом, да но nомијешају крв, јер 
,би скрuнши старипсну лазу; знали су, да пород умеhо у тавку 
•1tрв, јер »тело на јунца, а дијете на ујца«, А sако је nбрацка

1' 
тајила .ъуб~в према својој народнос:rи, нек. nосвједочп CJьeдehll 
прю1јер, кога један брат браhи на растапв:у препоручује: :n0став
~ы1м вам. своју успомену. Браните је од потворе и злобе. Чу
вајта обочај и народност као очију зоницу. Настати he вре
мена тамна и крвава, да he се многи одрицати мајчива M.r1R
jeиa. B.'lat'O ов.о:м.)•, који у таковом метежу во изгуби снијест 
свог~ племена и величанство свог имена. Будите дужлу при
вржени, једно зато, што још он једино :може вас спасти од 

т~·рсКога бича, друго, што за сад а:ема бољега. Најв~ше пазите, 

.да судите пуку неумитно и да се не натијецате, IIO he Itoмy 
виши битИ господар, но узданији браr. Ако будете ова1;:о ра

ди.'lи, npohe зло турско и :млотачв:о, а ви hете остати«. lСт. :М. 
ЈЬ\•бЈiш<i - Приповијести, стр. 87). 

. }]~ок је nбрацха« постојала, у њој _сТранцу мјеста није било, 
И данас још се њеви трагови помичу. Тако и данас Rупи се 

брацка за паљење машttул:а (nрапгија), из брацке с·е ПJiahajy 
завјстоll Itрств итд. Bpaцit:i је захтијевала, да браhа буду ра
.дишва. НиЈе дозвољавала једно:~-t м.'Јадиhу да ·се жени, ако не 

засади 20 .корјена маслина. 

Из брацке ник·о никада .1<t!i0 иступа~ није. Н.а пр. r;:ад се 
зидала о брацко3-1 круху и торбици с~. Тројица у Кутима, Hll 

сирота иs брацtю иступала није, веh и данас се живо nомиње, 

:како је нека сирота, Мара В~'липка, браhп · свој прилог дони
ј~ла:, и над су. јој ra .ови, јер је бипа сирота, враhали, поносно 
уврвјеђева Одговорила би_: » Храниhу се земљом п rладоваЬЈ-·, 
али: из брацне' ни-кад истуnати Hehy, Rao што ии жоји стари 

нијесу«, 

Ив свеl'а се води, да је народ брацку .много Ц~јонио; зато 
cвaRora у исту није ни п·римао. Бојао се оне, .• да не унесе губу 
у торину« и Аа uјсдна rвилајабуi;:а ве noRBapи здравих стотину«. 
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Странца лuо. нијесу _примали, чак ни Србина, док се о њому 

нијесу добро исnи~али. _На пр. П. Н.униh иг Ра~ишевине, кад ј о· 

примљен у брац_~у села Н.ута, они, пошто су најnрије о њсяу· 
и љеговим све добро испитали, окупили су се на эборно за.:.. 

сједање, на вому о.цлуче, да га прим~;: у брацку, бива, да ужива .. 
сва . nрава и бpaURC тер~те ноје и они, али да дадвс црвви 

страну уља,_ а страну nоена и 'lамјана, свој браћи објед и у· 

брац:ку 50 псча ко:муватих. 
Куд cpehe, да се и ~1а на ваше старе »брацне« угледамо .. 

Стара »брацка« сличи доста нашим вадруrама.1) 

Помаrање еирота. 

Вокељи су у стара времена сиротама без мупiко главе у· 

куhи, на нејану дјецу, орали и с.ијали, ов:опавали кукуруз и вп

ноrраде, косили сијено; а то одлучивали и радили .молеhи· 

Бога, а дозволом цр.кве, на мање nразнвпе nрено седмице, јер
сироте многе и сирочад немају тежа:ка ви рав.итеља у кући .. 
'!'ако, изгори ли хому куhа, прискочи сво село и братство, доста 

рупа .пре гне и радња је брзо готова; над се :мнозиња оиро-. 

машне браhе подијељивати почву, сељани се пред црквом до

говоре, у нОјн he се дан о~tупити, те неко кутње mље.ие, H&lat 
стожер, ноки nлање, ве1'и кабручо [Ј жиохе, неки. намсње за. 

сувомеђу, а нени приносе, неки копају гњи.лу и ~оно с~ nржину, 

неки камење за сувомоi)у, и к.уЬе за ових доста •. Удава ли Се
сирота без оца, матере, браhе, све јој село прhију спремала 

11 објед ва . свадбу. 
Имуhв:ији о задушвицама сиротама . шаљу по мало :мрс а,. 

nагав ,брашна, а просјаци и слијепци проспу се од врата до· 

врата, да траЖе милостиљу. О покладима и сnрота, ttoja ·по 
селу проси, ~о бије ако. не меса, оно мало сира иди скорупа, 
те покладује; а тако и о ВожиЬу ~ па и о У ск р су и о нрсВ.о м
имену сВака имуhнија I(уЬа сироти у селу пошаље :мало мрса,_ 

крува и виНа да -се поаахрани, јер добро знају да Ј)сирота. 
кад sаплаче до. Бога се чује, о: те, );:ад _јој неби послаnи, ни 

љима н~б~ _стрпуло. · 
:Н.~mи су. Стари о нрсним имеНима у свој дом убоге, сли

јеп:е, Хр~ме ~ сироте ~а:шва~.И, "Пак су им своју г~эбу ·и тра
llезу предлагали, па и најпрва се званица није устручавала, као 

ни :домаh~~~- .~а те. овој о госте (сироте} сам око стола послrж:fје .. 

Ч ЧЈЈ.а.иа:& о :.Бра.цхојс штаиuао сам. у .• Срп. 3орис број 17. (Д.у~роВвик. 
1911)., Uвдје је а_ват·во ·~в.ра.Ћеи. и прерађен. 
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И Данас Вокељи доиста славе своја :крсна имена, али врзо 

мало вадјех да је који дО:маhип поред званица кумова и .прn
. 1 

јате ља и 1tori сирОмаха ао. соФру nосп.дио. 

Стари оу ваши nреко године више пута шиљали с·иро
-тама од своје имовина, као вина, уља, Грожђа, смо~tава, мреа, 
нено обуhу, а нех;:о ОдјеЬу итд.; 'каn би· им стигло ·новаца ·од 

11 течвика" - мрнара-путmша, вазда· би од тога за здравље 
путнииа дио оближњим сиротаМ:а: nОолаЈtи; а тако .исто и _над 
но од в:утње ·ч·ељади се nрестави, обли;:iltњим би сиротама ље
.гову роб"јi' itодијепи.flи, као и новца и хране, да се I'tiOЛe Богу за 
.покоi. дуШе · покојнвна .. 

Кад паR·сирота оОоли и оров:е,- ·тад јој--оближње нуhе до
носе храву·'-и пиЬе, изм.ијеhу' r(yhy; старицу чисте_ и У реду 
.држе, а кад . -умре, тад је припремају в укопава1у ив б~ат
ске, а и 0 цр«:веном тропi:ку. - Ако је ста-рац1 а оnизу м:ана
~тиру, тад ·Ои га и ·манастир и себ1t' примио· п до см-рти Г-3: ње

't'овао1 а над умре, лиј~по га наредио. 

Отимачина и усжочки nлиЈен. · 
Крађа и отимачина блага, робља, разних пље~ова -И но

-вана, свра.тила је на се пажљу и 1\-tлетачке репуолик~ -1687. 
кад је освојен- Херцеrнови. И она у погледу тому иэдазе _раз~ 

.ЈIИчите наредбе. . 
Та-кове отимачине слободне су од десетине, - извршуЈУ 

-се по· -~ељи републике. ХајдуцИ {усноци) воводосељени ив Х е р~ 
цеrовиве и Црне- Горе, ·који Ив турсве зе:u:ље .робље,.. робе_ .11 

п;шјев грабе, особиту услугу реnублици указу)у1 сеое.~ У ЈУ
ваштву вјежбају; но је од њих бољи, нека му со и ви~е да] е, века 
се зна, Rолико иде чотобаши, а. колико··осталој чети. Аn:и сваЈ\ 

Ј. е дужан шиhар па и. рОбље угра6љено, млетачки·м властияа 
' _ ~ б - ука.та :n.a пријави; ко би у тому nрекршио, пхатиnе r.ло У од д -

50 ј а тако~е he се. казнити и свани -онај, к-оји би-, Oe-s државв:о 
дозвоз:е у ивостравстзо робље· прод&ва·о. 1) 

Стари бокешки црквено-народни обичај и.') 
Сваки би сељак о жетви, ~ад бu врх.ли жито, од cвaF;ora 

гувна што би га врпи, оставио по двије ose шенице У гла
.вара сеоскоrа, а звало- се, хад he .доЬи каnуђери ~авински да 
-то жито уам..у и_ понесу. Сољани би им га· тад они]ели до .ба-

~). О.џука- nровщвиха Петра Дуода од :н jy.'l.l!- 1689. 
'i). Ппди ЯGју ра.џоу у ХРипiЋ. веспЈI'RУ эа 1910 стр. 702-706 
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рана (чамаца), а на.лу!)ери, кад би га донијели у свети мана

стир, узели би читуле од свюtога дома собом; Па би сr~увалп 

панаију и поменули IIpи св. литургији мртвим: за душу, а жиаим 

ва здравље. 

Ходили би налуt,ори и од Ityho до rџhe, од тора до тораt 
па би блаrосиљали овце (благо), дом и среЬу радвина, а сељациt 
кад .би овце стриг.п:и, сваiШ би О<;Т~ио по руно вуве и:ш. по 

1·руду сира, да приложи светом олтару за поправак; а над 611 
r.нtсдине мљелиt по .мало уља~ колико је ко јак.остан, за у кан

днло, Тад не бијаще ложвица у оближњсм ХерЦеЈ'новом:у, 

вита је да.ъни сељаs трошио своје новце за r'овак, ни за ве

чор~ .. , него би пошао у Савину, ту му јо био и ковап и вечоџа. 
Бокешни nоморски nапетани, па и римског обреда, rtaдa 

би се након дуга nуТовања по далеком свијету свра.Ьали: у 

свој завичај, те бродом стигли: на по,мол Оавини, поадрављали 

flи .манастир оа неИО.iЈИRО O".tcтafia из топова, а на .манасти:рској 

авлији би со развила аасrава и у Зf:lав -оrпоадрава са обје 

цр.кве звонило у сва звона. По тому напетаа са Ј)свом војском. 

од брода<< упутио би се манастиру и ту .се сви скупа поМо

лили и захвалили "Богородици, n ШТО их здраво .море носило,«

те би свани, колико је :ко могуЬан био, nриложили што :мана
етир;у, & налуiэори би у одежд-ама uрu.нооили топле молитве за. 

здравље путника и помораца. 

Све је то доприпијело Савиии многе завјете и nрилоге~ 

као што се најбоље вили на чудотвор.аој икони Богомајне, ноју 

Бонељи, боз разлике вјере, сматрају чудотворвом. 

Данас јо надошдо ново вријеме и оби'Јаји. Сво се ово за

батали. Народ слабо прилаже, а и калуђери ве при~·ају :в:а 
к.онаR. Погинуо и эа.јам и враhање. 

О храмовној слави Уочи Успонија стари _су калуi)ер,1 ми
јеоили по. три четири -пеЬи mонице, а метни на ватру nu три 

четири велике банрење пињато., које .држ.аху повише него ли 

бари о воде, па их Haiiyвaj боба, шевице или леhо - народј' да једе 
аа вечере, јер сваком је ту била вечера, и међу свако шесторо 

чељади по coмyit крува и по ·бОкару ·вива од боце и no, и по 
један qaнaR олити ваган дрвеа:и ·нувавога боба, леhе, шенице, 

а прије вечере nал:уђери би очитали веqерњу и донијели од 

онога јел·а пред свети олтар, и то блаrооловили,· то послије у::~-ш
јешали у оао јело варсно. И с Њима би налуђери јели. 

Пошто би народ вечорао, онд;а би ка.n:уђсри, или но од на
рода, ;увео гусле те испјевао уз гусле по коју народну пiосму. 
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Тад ·би валуђерИ ре.кли: » Ћецо драга, Божји били, сјутра у јутро 
биhе раво света јутрења, и биhе у малој цркви рано детур~ија; 

него који би желио и~1ати иоnовијед и да оо nриqссти, може 

сваки но xohe; и ·ђецо, Божји били, ајдемо саде да вршихо 

стари обичај, да коло уФатимо и да заnјева'Мо у над Божји. (( 

Сви на ноге, и калуi)ери најприје nочву да пјевају ов;;t~о: 

»преовјатаја Богородице, спаси нас,« па започну овак<Ј: 

Схоч.и хоАо, да своч:аио, 

Да ба на:м.а у 11ас добар, 
(] нашох хрунои .ћ.есарово:и, 
С ложеста1:ом од Новоrа, 

Свом дружином нао:воАо, 

А n с вама Ra.Ayljepuмa. 

додао би народ ову беојоду, па би онда наставили пјсс\1)" 

Сабљу паше Стар Новачс, 

По :М:исвру бијеАоме, 

Нисв_о сабљу припасао, 

Да му боље иозвекује ИtА-, 

док дође на стих: 

RoAoвoljo, АПКО наша, 

Треии овом:, иа:вик холои. 

И тад би ос поло разманло да стигну први потоње о1и 
обадвијо ·цркве, па би им онда рехл:и калуђери: f) 'Љ о цо, Божјн 
били, ајдемо да спавамо.« 

Одмах би пада тишина да се нико ве чује, баш као да 

нома HJUW жив ту под цркве. 

Зара праска, звона звоне1 народ се умива~ улази у црвву 
на јутрењу. Пошто ос јутрења сврш:ила, иду на исnовијед у 

:иму цркву, па онда на причест. 

Дотле, ако је ·мрсни дан, људи мав:астирсни бију ,једнога 

вола, а и два, наво. се види да има народа; међутим се у малој 

црnви служи летурl)ија, :ноја,_ пошто со сврши, тад би ђаци го
логлави ва велин:е тањире црквене иэрезали нрува, а народ Gи 

посједо, па би свакояо било крува. а други ђан давао би ра
ниј4_) лозове по добру чашу. 

Онда би се метнул:о баирене nињате ва ватру, да се ва-ри 

месо и готови. јело з_а народ. У то би се поче :ха и Божја служf\а 

у Великој_ цркви, те, пошто Ои се авршила ле_турђија, онда бн 
се .метв:уо пиринч у бакренс пињате. Кад би би.1о гоrово iqrю, 

тад бп се· метнуло да се једе. Тад бн нiщуђС11и мотнsли свете 



166 ПОП САВА НАКИЋЕlЮВИЋ 

епиt'рахиље око врата -и јело· бл:агооЈЈовили. Сјели би барјак до 

барја~еа, бива, народ је из сваког села долазио под свој барјак, 

те би тако и посјели, а у челу валуђери. Када би се варанили 

с јелом и пивом, о свему би rовориди; а ко старији уз гусле 

испјевао би по коју народну пјесму. Затим Ье им калуђери: 

:о Ћецо, aj.:\fo на вечерњу, да :kрсте носимо Iipoз дубраву около, 
а в~ барјаRтари сваки свој барјак развв:те«. 

Упуте се у цркву на вечерњу. Пошто се сврши вечерња, 

крену икон,у Вогоматере, крст, литије и све, како xohe Бог. Кад 
ue сврше крсти, народ целива, иде исnод црквене иноне, те се 
за:вјетује, nрnлаже в.о што .може, и ту завјета, ле:мозине, за 

много година било би прилога с11ла Божја. 

Тад их кал уђе ри часте вином и рече народ: »Збоtом свети 

хрм1е. и збoro!ti те оци иалуђери !« Развијају се барјаци и сва 
војска за својијем барјаном нроне, а ђаци у ~вона светог :х:рама 

да эвоне, а :'I!Омци из прангија пуцају и народ поздрављају који 

креhс, а даљни Грбљави, Маиве, Побори, Убли, Rривошије, Хер .. 
цеговци остану до сјутра, е је њю1а далеко од својих домова. 

Слично је и по другим мавастiiри3!а бо:кешким бивало. 

Данас се свечаности црквене у B(IJtИ доста измијевиле, данас 

упада у очи, .као и вазда, она љубав, којом се Срби о хра· 

мо~ви:м свечаностима cycpchy. Поојсhивање .х:рамова чини се 

вс само рад личвих уrодвостп п задовољеља, веh м:irot:o више 
рад моралних: обвеза. Од свог дома Д(l цркве многи побожни 

христјани са ·свијсhом у· руцн босИ иду и завјете прилажу, 

:колиRо је во ја1юстан. Уочи храмовне славе бива вечерња, а ва 

Савив:и још и данас дају народу (Rрушевичанима) вечеру. 

На сами храмовни дан· охо цркава много је продаваО ца, 
те продају народу јело п nиhe, а и много сиромаха. Цр:нва и 

nорта нониhене су народним тр.обој~>ама. Сдужи се јутрења, 

лuтурђија; а и вечерња. И мувиха више пу.т присуствује. Још 

бих овдје могао да пом~вем ношење ttpcтa. 

Носе крсто о Вос.креоенију и :кад чине завјет. - Све село 

оби.;~азе. О Васкрсним хрстима пије се и једе уз пу'l', а о за

вјетни.м само је обичај да пију воде. 

Народ је јако побожан, али ипак оујевјеран. 

. Тако вјеЈЮвали су у вјештице. Вјеmтицом зову ов;у жену, 

:КоЈа у себи има_ некакав ђавол.оки ду:r, који у сву иэ ље изи!:Је. 

и створи се ~· лептира, у кокош или у ћурку, na лети по Ry
i1aиa п ј оде људе, а особито малу дјецу; .кад нађе човјека rдје 
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спава, а ова га удари нека:~що:'lr mипко:м преко лијеве оисеt те 
.му се отворе прси, док извади орце и иэједе, па се онда прси 

опет орасту. Вјештице ве једу чесна лука, и' зато се многи о 
бијепим повлади:ма намажу бијслим луком по прсима, по таба
нима и испод пазуха, јер вату да оне ва пон:паде највише једу 
људе. Ни једној дјевојци ве веле да је вјештица, веh само ба· 
бама. Кад се вјештица једном исповиједи и ода, више ве може 

да једе људе, него постане љскарица и даје траву изједови.ма. 
- Веле да имају једну траву, којом се м:ажу; ми1fому l\!Ory 

зло да чине, а мрввоме в.е могу. 

Вцвапо је случаја, да је народ и :камељем засипао жене, 

за које држао да. су вјештице. Тако је било у ceJiy Мокринама 
за св. Петра.1 

Вјероваље вашега парада у вједогоље (вуводлака, тевца) 
раэумијева мрца, хоји_ треЬ.и дан устане из гроба, али ве ти .. 
јелом! него дјаволи с онога, који се ииа повукодлачити, здеру 

мјешину, ore исту напува.ју, и мјеmина одмах оживи, пан У виду 
човјепа хода тамо-амо обвоh и народ плаши, ал:и не може више 

од· 40 дава живјети. 
Народ по Боки држи~ да се бокеmн:и вједогоље тупу и 

биј~- ёа Пуљеэи:м:а, то јест онима .из Италије, и да није вједо
гоња, :који бране од Пуљеза, од,авв:а би веле нестало на

шега народа. 

1 То се ВПАИ из сљедеЬеr Јщсщ:~.: 

Ч'CTII'khш1M1( rосподнну WЦ.~о: 

11РХ'"'"""дРНТ\" УноЈщЈТi'iО 
1( MOH4CTHj!Z ~4/lhJH\·· 

• Уsнстко ortинil:н.:. w Hfjld3!:1М.HOI'A h c~tai:pн.tro народо1 Ш Clo\4 Мокрнн4Х"S, Анорi1 
П~П<I 9~~1iмi'AI. A.uJ4j)fP:Ht.d, '1CTZ IIIOM.& IHПji4J:IfДHO, А C.tM.:>M 1i01'1( nротнкно, &1(д<:l"f111i 
sirtpHU,f Ј:\ в-kдoroH'k1 К4КО .~ORH HfCAШCIIfНio Й &fЗ<:IМ.Н1'~ НАро.\ .. i.U ЗARITHHI( (?)-'МЈIЖН М 
поч·нт~•, Нf~М.АТ1о ннr д' уск1'ЕТ1о. 

ОнА Х"РНСТi'.шнЦ4 КОКI '« ptЧtHH n;:;1:t. ПОА• 1>4Mitt-kмь. o'ygp'ifMf cкi:тor.t н l .. нor.t 
00~'1'4 ПOf'J)fi'..<IO, ПjJHMHt.l W &01"<1 MHAOCTt. t\ кi:нЩt. мSЧIННЧfСКН 'fl EOJtcg o'yЗpOiiOI!.AH, 
'н H.tpiДHAH, ),4 'oyвlfHt. &~,.!,.•, Hlflf MHCAIIM" ОД~ K.tn'HI"A fl rнi:BA ЕОЖiщ. 'oy'rl"tiH. '0 
КАКО т-о. ~НСТЬ.О tlif, САМО 1 1ДА11 ЧНКt., ААН 't,\HA жtНА 1111'0 Ц-ifAH НАРОД .. W CBf/'4 CIAA, 

~Ако р.tЗ!:Iмi•ме., оучнм\'о, п..- томti .\АКМ Нм."тr рiЧtному non!3 gv-o-нмYto, Jl ПЈ~очнм. Н4• 
piA,MTH, ,\4 СВИ ОНН1 СОАНКО M6Ж.~Ii01'A, TOII.HKO Н ЖfHCKoOI'A ЛО,<\&1 1\0if~V' or".tCTHHU,II II.ЫAH 
OfOHO OfGHCТ8.01 &tiДI!Тb AHWINH ~lt'kT0/'.1 Пј!НЧ4ШfН'f41 А W t'Bi:.TI· Ц•pt>Bf WДМ!ЧfНН, 1\i\KO 

c4A\OitMHH оу&'{ЈЩ(. • 

"" Oт•wkвlt"t!t A\.\pT.t -16. Ji95. 

ll.b ЛрОЧIМh WCTiiiMI:. S<1W._ ДOI>jJOЖ(AATIAI:. 

Љтрь Љтровнч. 
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Мушко, који се рода у коmуљици, народ држи да cry вје
догоње, а главни да су међу љима они в.ој,п су длакави и имају 

ре.п. Таковог би старе бабе провлачиле кроз гвоздене зубе! гре

бени, те пх звали «гвоздензуб«. И т~д веле, да су ссјеновит.и«! 
1'0 јест, да не иду' никад у обичном. људс.к_о:м тијелу, већ ти
јело по ноћи остав:ьају у постељама. u њи:tов вавдух иде и 
раава зла чини. Вјештице или :море држе, да су то она жсн

ска д,iеца, ноја се роде ·у ношуљнц.и. ,;;јеца, која у:мру lieз крста. 
веле да су Ј)лорго((. 

Народ тумачи да се вјештице ~ов;у по тоие што сј· знале 
вјешто зло чинити. И за њих је држао да би свако:м\3шлом зло 
чиниле, а особито својој рођеној дјеци, којој Оп крв пилс, п 

послије је и~ригавале "ј' :\Iалена норитапща, ноја се зов)~ ЈЈдуnја«, 
Само но би нашао ту нрв и дао оном дјетсту да попије, оздра
ви.ло би, иначе дијете је, воле. умпрадо. 

Rад вједо-гоња умре. стари би га потрбушке занопавали, 
боли .1·а по трбуху г:rоговим коuем или од црнога трна, од ког 
би му под оба па.'Iца од BOI'Y заОitјали испод воната rшине, 
откидали жиле .~спод вољена, преко rpoбn прсводи.1и бановита 

нола итд. 

ЧЈI, Н2.. Душ. законина rо110ри о ·опаљивањ;у вунодлана. 
Дакле и Ta;.t је. то вјоровање јако раширево Qпло. Кад не би 
звали IiO се повампирио, преnодю1и Он прено гроба ждре:i:ща 

врана, јер Rажу да такав ждребац но ::.юже нити с.мпје_ прећи 

вув:одлана. То се nвунодство«, о нояе говори Душанов Закониn, 
оачува.'lо до наших дана. 

Кад бн вунод::rаtш o·rJtonaв~.'IП, гаедалп би, .кад га ·бозn, 
да их не штраnне нрв, јер бп се и он одмах nовампирио. Све 

су рупе, а и процијеnе ЈШ гробј· закла•шлн, да неби ни леrпир 
изr1утра излетио~ 

Било_ је и других сујеверја, :као: :dногпма није :мuдо с)·
срести попа ил11 >tачку кад глје ИдЈ'; :мноrп у петак никакав рад 

не эапочињу, итд. јер држе да п м нећс добро бити; м:ештар, 

ano баци чекиЬ преко к,·Ье, држе, ;цt је проклео куhу. Сад многи 
не вјерују у то; веh веле, да С~, то С}!:е бапсне npnчe; а само 
је Бог истина и у њега вјеровати треба. 

У Ауштици је народ чпс·r, б..tијед и жут,. ваљда 
због вода, јер у Луштици нема живих вода, већ пију 
воду мртвицу шз бунара.. На гласу ј~ .1уштичи:а џо-
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гача, овновина, уље и пршута, каu и луш·rички мрамор, 

иазвап »ојемењан.: « 

Rичељиви су више но остали Вокељи- паве :м:ного 

на титу..tе. Парниче се и за мале ивари, тако да се 

прича, да су се за врану од бачве некодико година 

парничи.л.11. 

Жене се младн, отуда и посЈiовица, кад младићак 

не може што да уради: »Да си у душтици, веh би те 

и ожени..tи." Вјенчавају се по подне и г..tед"ју да мадо 

дјеце имају, двоје-троје, пак се муж од жене одиједи. 

Не множе се зато што се од својата жене. На 

пример ако се А. оженио дјевојком из куhе Б., онда 

момак 113 куhе Б. г..tеда свакако да узме дјевојку из 

куhе А. А узрок љихову немножењу јест и тај, што 

многи у свијет одоше, ИАЈI на мору изгибоше. душтп

чани једу месо од вода, овна, јарца, а никако од краве, 

овце, козе; уопhе не једу меса од женске живине, јер 

то је ··код њих ве.ilика срамота. Те обичаје и навине 

су заједничке и правомавним и като..tицима. 

Сватовима се износи један прwут, који дају с·rаром 

овату, говореh:и: .Ево ти га, стари овате, нека ти је 

част. • Стари сва т nрвијенцу говори и~те рије чи, итд. 

док се сви сватови не изреде, ади Боже сачувај да 

га ко начне. Такав пршут ·rpaje по некодико година. 
Часте један другога, да чашhени бивају. 

Вокешки кат.о..tици раздикују се од Rонав.ъана. 

- Бо:кешки ватолици диче- се и поносе7 да су ста

рином из Црне Гuре, да су Срби, - а то многи Rо
навЈЬR.НИ радо nрикривају; бокешки ка тод ици nризнају 

да су би..tи правос..tавни, а Rоиављани то не даду;_ бо

кепfки катодици држе све народне обичаје и крсна 

имена, а Ков~вљани добрим их дједом забаци.ш; бо

кешки катодици ве презиру правомавне, ·а Rонављани 

не могу им. ви пару чути. Сви като..t!ЩИ радо задазе. 
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У лравославне цркве и приносе завје1·е. Чак одгова
Р":iУ за пјег.нrщом у нашим црквама. 

Боке.ъи к Црн:огорцк рааликују се у гiоједивостима 
' Б , а уопае не. окељн су поморцк, а Црцогорци не; Бо-

ке.ыr оу мање хва.-шше, него лк Црногорци, а киче

љивији и mтодљнвпји од њих, као и њеа"нијег3. с~става, 
п внше псују. 

Ношња. 

Данашња је бонеuта ношња овака: 3агорци одијевају се 
с.асвим као Црногорци, а жене њиховс -као српсво сељапе по 
Хсрцеr·овипи или Црној Гори:. О тому. сам го.ворио. По вароши.ма 
nреузела јо маха вошња Француска, па и rr_o приморским ое
:има, а потражујо се по пр~;~морју и старо бокР.ШRо.(упр~в до
оро~ско) од~јело, мушко, наиме: плитке, отворене ципвле, црне 
чар11пе до вољена, свиЛепе црпе дВ:млИје·, Око стРУка пас, на 
грудима nршЊаК ·од црне пвиЈiе о а сребрним пуцама, кратак 

гуњ од истога т:кива н на глАви свийена црНа капа, налик на· 
црногорщ1.у. 

:И!'Iй још погдјенQјИ Са »nатентом, « uиливдром. То су стари 
~апетани, који .оу је вазда носили, као особито одликовањЕ> 

... Грб.аљне, Крт~љке, Луштичко, у опЪ. е женске, .које ставуј; 
с ооЈе стране nолу отока Лушrичког и- Вр:мца, носе ва глави :м::а

рам,у, и то жене бијелу, а дјовојке шарену. Имају обичве эу

~!не u~к~те) и раше Јвотуле), само шrо им ДО :кољена допиру; 
О.Јечве ОИ]еле, а за ооуЬу оnанке или паnучо. . 

Грбљави, Паштров~hи, Спичани, носе дубље капе црно
горске, него остали Бонељи, хоји носе и изм:ијешану ношњу 

црног~рсху .и Француску,- Тивчани ноое капу, сличну шубари 
РУСКОЈ. . . 

Свадбено рухо муш.ко:u је обично црногорско, а и женско, 
а накво је Исто, то се види на слив:ама; на жалост уобичајило 
се и .. Француско,· које је свугдје једнако и сваког Часа промјен

љива; само дивно је рухо свадбене у Луштаци ва дјевојхе: 

Млада има за вјевчану хаљину ово одијело: коmуљу свилену, 
nовише ње јечерму, пак бјелачу јасно модре боје, - На глави 
мара~у ш ареНу. Косу очешља у облин:~ . вијенца, а мараму. у 
~ом В]енцу ~рихопчају, те преко плеhа крајеве спусте. :Котул:а 
ЈО модре боје, а око паса Ьо:uер. Вјечве бијеле, а ципе.пе високе. 
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Сnичани ~атоз.ици носе Фес, а правосзавни кап)· Црно

горску. Женов:е носе ва глави бијелу мар&Мј', :коју зову »јаш.ман,« 

Одијело им је rорње с врха до дна дебља ,.pama, « а испод 
кошуља вунена, а и свилена. Исту х'З.љину, са:м:о щто је све

чанија, обуче ш ада кад се уда. Зове се то одијел.о »саја. « 

Љети .носе одијело таље, које зову ,.камижо-т,« Мушки ос носе 

Rao Црногорци, а обуЬа им цревљо турске црвене и штивале. 
Као што се види ив исrоријсних података, многе вароши 

и области боsешке живјехе су засебно, саМостал.ним и само
управним животом. 

То је по<;љедпцом, да се и данас међу истима подржава 

јаки сепаратизам, који у извјесним :моменти~ а . на видик ив-· 

бија. Особито се преnиру за границе, те настају пограничнИ 

спорови. 

Новски и ри.сански крај веhим дијелом досељен је иэ 

Херцеговине; говори чистим хеRцоrовачким нарјечјем, добро 

држи обичаје, пар.од је rоспоцкога .и лијепоrа стаса., одваја 

од свих Бокеља, као што је и крај rдјо станује најлепши дио 

Воке; Паштровиhн, Грбљани, као а Будвави, говоре варјечјем, 

Itojи се приближује црногорсному; раздражљиве су нарави, врло 

добри Срби и правос:зzавви i Луштичани и Кртољани имају 

нарјечје, Itoje варирu. и~ме.ђу риоапског и грбаљског, односно 
rорњих: двају, а ииа и примјесе арбавашне, јер многи од туда 

со ~осе:~И'АИ 1 као што се вид~I ив особива, које ва свом мјесту 
изношеве~ - И об11чuји им различити. Таrю 1-\ртољани о кровом 

имену, peRome да н_, ломе HIJ rtрсвп круя. 

Которави. Доброћави, Муљави, Перащтапи~ Прчаљапи, Твв

t~апи, Ластовјани и Столивјани,- ~ваftИ кuо да има своје осо

бине, а сви заједно носо ва себи обиљожје, да дуго под Мло

чиhем живјели; Пераmтави~ Прчањани и ДоброЬани одају у 

ов_ему и по свему ·да су из Црне Горе, - а диче се својом 

npomлomhy и влашhу вао и Rоторави, коју некад Иiнали. На

рјечје им је црногорско, измпјсшаво с тазијавсн.им ријечима~ 

тахо да је постало као особито њихово парјсчје. 



ПОСЕБНИ ДИО. 

I. .IJ:ym!rичxa опt.ииа. 
Луштица jG област на полуострову истога имена, noja има 

у простору 3841 хектара, Становника 1203, између којих пра
вославних 1003, n остало ри~оватолици. По народности при

пада Србима 1148., а ост~д:о су IЬемци, Тщfија.нци и др,Уге на
родности (то су војници). ·Мушвих има 597, а женских 606. Свегн 
је у Луштици 3Q6 .дQм:ова. 

Има своју засебну опhину. којој је сијело У Радовани
hима, а дијели се на :кне.ашне (главарије): Радованиh, Вргули, 
Мардар11, Бабунцн, Клинци, Мрt;:ови, Забрђс и Rраши.ћ. Има 
школс три: редовне у Радованиhу и .Rлннцима, а по11-rоhву у 

Крашиhу. Парохије су: Н.линци, РадованиЬ, Крашиh и капела
нија 3абрt,е. 

Луштица спада по.ц судбени н:отар Херцегнови, а поли
тично окружје Н.отор. 

И стари и нови печат опhинс луштичке носи па себи лин 
св. Арх. Михаила, по св~ Арх. М11хаилу Превлачком, јер је Лу
штица била саставни- дио Мвхољсног Эбора1), а пот nадале лод 
јурисдшщију зетских епископа и митропол.ита'). 

Луштица је добила име ваљда по свом облику, по коме 
па:шчи н~ љуску ~ 

Луштична олћина дИјf.:ЈЈ.И се у ова села: 

1. Порто Росе (Porto Rose). 
Налази се у сјеверо·вападном дијелу полуос~рова луш

тичног, при самом жалу морсrюм, у висини над морем 1-14. 
----·---

1) Михољски 3бор у Нови Которсвој, Беоrрад, 1898. ОА МАа,~tева Црно~ 
rорчевиliа, стр. 7. - Шем. Епископ. Во:ков:от. за 1874~5·6 год. 

~) Цркве у Луш'l'Ицn од МА. Црноrорчевића. 

l 
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:-s:ет. Клиntа је оштрија него ли у оближњом Хсрцегповому, јор 

је више изложене вјетроnима, особито јјту н западњю-.у. Снп

јег врло ријетr-.о пада п никад оо не одржи. Ово село нем'а ни 
земље за обрађивtiње нити rrспаше. и апо су ~шоге зы.rље у ката

старСЈШМ нњигама убпљежене на Росе, те су земље села облшк

њсг. које се зове Rлинцu. 

Порто Росе ияа облпк једне :мале варошице. Ryhe су с 
једне и с друге стране пристаништа, ·пortpaj мора, од кога их 

дијели само пут~ r-.ојн прюrа сјеверу во~и до православно цркве 

св. Тројице и јодие crafJ6 тврђаве, а према југу на једну нову 

тврђаву. Те су куће све у реду, једна од друге у растроју од 

2-10 м., а н::~rtt н једно 18 K~'l)a, Пут их спајн са пристаиn

Ш'l'ем, :код кога је nоштарски и брзојавнп ~;рбд и касарна оруж

внчка. Овакав је распоред ь:ол:шщ рад жала морсног, толико lf 

рад тога, шт-о је више села неnристуnан положај. Свега има 

дО:\tова 18! а душа ;ЗЗ. Ту су ова братства.: Н:алуђеровиt~п, Па
ландачиhи, Itpшenuи, Брннић и војници 1 који нијооу стални. А 
0.:1. скора дошла nородица Тројановпћ и Радовиh. 

Назва;IО се по старом rраду Порто Росе, доји је порушен 

од Сарацена у IX в •. Овај се грод опет био ,подигао у XIV в. 
(ad Rosam iп Culfo Cathari), ал.и не воЪ. до прве величине. 

Разва.:шне Порто Роса ос виде и данас. Овај град спомиње 

се у неродпмско:м х.рисову .ъу СтеФана Душава од 1351., tщји се 
с:.1атра као ФадСliФИЮlТ. Гроб.ъо је ход цркве св. Тројице, али је 

нето новијег поста.нкn. Кад ј.е огра~ена црнва cn. Тројице не 
зна се, а градња је по ocнon(t :ratJa са звоником на преслицу. 
Госnа, като.'шчка uркв:1. је рађена м_летаqног доба. Оградио ју 

је r.I:teтaчкu војсв.овођџ Антоније Алберти год. 17~3., како се 

l'аз.абира ив натписа. Народ вели, да је село nocl'щto досеље· 

њем nородица из оnhине луштичке, и то најраније отрагу 50-60 
год., а дотле су овдје бплп :маГазию1, гдје су Луштичави ено· 

сили своје уље за трговину, а тад се, 1шо и вазда, звало Порто 
Росе. ТИ су :м:аrазини бил:н куће позсмљушице; па њихову 

мјесту су куhе саграђена. 

_Узрок, s6ог ког су се ов.:tје доселилв, јест тај што је ов.цје 

близу мора и што је ијесто оживило и nодигло се војпиштвом. 
Прије пак 1809~.и да су хтјели се овдје населити, нијес~т смјели, 
ј.ер је живот и иметак u:ри мору био несигуран од разбојника, 
а Млечић је и онано нерадо правосЈЈавне гледао у близини сво .. 
јој, јер је нас-тојао, да ·му при :~юру буду све римонатолици, 
јер тај је елеменат сматрао вјорвијим и одаs:ијим. Откад АусТрија 
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Бо.tЮЈй з<1влада, лр~восдавни почиљу полако из брда 1t мору 
силаэити, r'ако овдЈе у Пррто Росе, тако и по свој Вокв. 

'Данас овдје станују: Кв.л.убвровиliи (2. Rybe), :који славе 
св. ТриФ~у·на, а прислужују св. Николу, вао и сва Луштица. 
Дошли из оближњег села Rливаца; Бpuuuli. из Rртола, има 10 
го~., а слави св. Cpt,a; Rршанци (2 &), из Клинаца има 50 год., 
а славе св. Троицу; Тројаиовиh из лущтннч.ког села Эабрђа 
има 18 год, Слави св. Гоuпоl)у. Из ове је куће пок. др. В:;tади
мир !ројановиЋ, срп. посланик; Палан.да:чи!i. ив Бабуњаца (Луш
тицаЈ, има 19 год., а слави св. Ни.кодј7; 11 Радовиh иа ltлив:ацu. 
има 4 год., а е.лав,и св. ТриФуна. ' 

2. RJIIIIЩИ. 

Село се налази по сата источно од Порто Роса, у једној 
висоравни, пз:.:~еi)у два брежуљчиЬа, с оне страве пОлуотока, 
према отвореном мору, у висини над жорем 146- t89 м. 

Пије воду киmницу из чатрња·живих извора нема, Сва1tа 
нуhа има своју ча~рњу. Нијо :rолико студепо, јер је эаклољено. 
Дува југ и западњах. Село Иli-IЭ. земље 458 хектара, од којих 
оаорезовано 443 и то ораницо 35, вртова 88, винограда 1•18. 
паmњака 10 1r шума 30~. 

Земља за обрађивање је у груnама оно ку.hа, а зове се: 
Миов_ина, Прибовина, Сеоце, Нракоmевива, Грот, Сто, Остојићи, 
ОстоЈ -Ду брава, Локвице, Стрмиште, Подлонuице, Слад,\•нци, Ос
хоруmица, Миришта, Раннине, Ждријело, Здрави," Лазина, Веља 
Л?ква, Гомила, Ка.луђеров .Камен, Пробушиh Њива,_ Вуко-До, 
БЈеладине, Вравиве, Дабнчева греда, Пријев()р, .Код св. Памте
лије и ..... Руч:ово ку.huште. ·То су обично врти, земље сијачице, гдје 
сију ооично шеницу и маслињаци. 

Село ииа и ис паша - окрајака. Да-лено су 11 ~ата а зовv 
се: Трстено, Бујковина. Продириве, Жуковица, .Мрt,ел~товив:;, 
Врановине, Миловик, Гомила, Мрi)ен Ло:t;:ва~ Радок (оток) и Плоча~ 
Шума нем~, али има шумица, у којима су писна смрека, м:рслин 
и раэне ситногорице. Удаљене су 1/ 2 сата од еола. а зову се: 
До.бра, Ставиште, Грмеmица и КрмеЈiевковииа. Ту гору обично 
СИ]еку п ложе. клачвике. 3&једничких шума нема. 

У сел~ нема кметова,_ нити _држе туђу земљу, јер је у 
опште за то нема. 

У свему с~ду има 4 мазге, 3~ го'веди, 53 оваца, 34 козе 
и 37 свиња. 
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Село се дијели на Кпинце и Љу:мотиhе, ]iщв:о од друЈ;'ОГ 
четврт сата удаљено. 

У Љумотиhима станују Кршавци (5: к.Ј, којих су куhе све 
једва до друге, тако да између себе чине уваирст ули~у. У 
Клинцима ayhe qy разбијене, аЈIИ су ипак породице- Једног 

братства бп:иже једва другој, у разм~ку од -5-15 м., а племе 

.од племена једно 5 чаоака. 
Све оу куhе поирај пута,- који води из Порто Роо.а -кроз 

-село, а има их 47 а душа 217 {143 мушхих, а 74 жев:свих -
146 прав., а_ 70 рико:католика). Највеhе су породице: Калуt,о~ 
ровв!.и (8 в.), Ћураmи (4 х.), Рад-ови!.и (5 к.), Бего (3 в.), ПопnвиЪи 
(2 к.) и БјеЈiица(! к.). у !tЈiинцима је пучка mкoJia, _тврђава Ка
ба.џа, Марновијев браојав, три православне цркве, и Једав:· _дуhав. 
Сва t:e здаља налазе покрај :пута, воји води :кроз ·село. Клинци 
-су добили и:ме ·по вамењу, који се туда налазиt а _сличи :клин
цима~ Име је врп:о старо. Засеок Љум.отиhи ваэват ]6 од давних 

давнина по Љумотиhа nородици, која се спомиље У XV в. У 
перга.мони sетског :м.И~рополита ЈеФтимија, у војој се г.овори о 

једној парници, коју је речеви митрополит пресудио У корист 

Љу~оrића, а у присуству сведОка Досе Вабунчиhа и Богдана 

Мркова_1)~ 
Између стар ива јесу дркве Св. А,рх. Михаил:а, мала- цркца, 

.зао~ружt\ла вИсоким видом. Зидарсва је технина пр~ма другим 

црпвама знатщ1.. Сазидана је 1670, а иконостао ЈС, иако се 

види из натписа, рад ив XVIII в. РаФаил_а 3ооrраФа. У њОј и~а 
"'tриод, у иоме се опомиље :оСТе_Фав од града_ Ско\\.Цра«, а то Је 
био онај ~тампар СтеФан СнадАрнин, који је у Млецима ат
штампао један Фаризеовац 1561. године. Има и један Зборник, 
&ог је написао ердељсии :митрополит Генадије 1580.") - Св. 
Сава, то је мала црква, грађена 1800'). Св. ТриФун, цр:в:в~ врло 
мала. Св. Пантелвје· црuа мап:а, а близу ље је засоох Љу
)fОтиhи, гдје је 1 ненад живило братство Љумотиhа, m~o се до

знаје из перrа:uене зетскоr митроnолита Је<~:тимија•). 

1.) _Ш-еL· Bo.вo:sot. аа. -1882. 
2Ј ·n,Pue·;-y Л~ о·А M.i&AeHa Црвоrорчевића, сжр. 15. 
'Ј IЬI4om: . 
•) Ои& ј_е иа XV в., в rласи: . 
t Ц.,,~;,r.t.,a.r:.t_и,.~~. њшнr~ u.::. XPC<i, м џрirчи.ет~t• •щ• и 4f[НF'AI МИХ""""· 

fа::·~:triнник -МИ'I"ЈIОП_о411'ђ. 3Щ.КИ 8$еiмУ8 С.. Rllel AIOMo't:'H't\· Н ТРRП_К_О .S.t 

E4qцrН'I, ~~·~Нмs.: .ctд.tt АIОМоt"вчt..· И .. има. N;HTPOROA't'l'l. е\! \И[S е• S&opoM И .\А[ НМ 

......... ~ .............. п. ~ . 
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У овом селу има и једна го.·r.щла. - Данашње насеље у 

Клинцима има везе са старијим насељем у толико, у волино и 

данашње породице стоје у вези са старим породицама, од кој11Х: 

неке твр.це да су још од тада, 

П останак села губи се у недогледно.ј прошлости. Нека од. 

дап~mњих: племена сnомињу се у опЬој чнтули луштвqиој, 1щја 

се чува у мааастиру Оавини, а наnисана је у nочетку :kVПI в. 
од халу})ера Сави:в:ских, који оу :купили ми.nостu.њу по ЛушжЈщи. 

Најстарија братства, за која се зна да су у овом селу бида, 

д. ноја се истрачпла, јесу: 

Љумотићн који се спо~шњу у пергамеци эетског митро

полита ЈеФтимија у XV в., а по њима је;хако видјосмо, прозват 

засеок Љу:м.отиhи, гдјс живе сада Rршанци. Братство се истрu

чило има 200 ·год., а .славило Ов. Нw.олу. 
Чвориhи су старосједиоци. По читули1) звали се и Чориhи .. 

Славе св. ТриФуна; Гуше, Ћурl)инов.иhи, Вицновићи, Милаши:

новиhи .и Радовиhи, славе св. Ни:ко;'lу, а истрачили се има 

преко 170 год. 2 ) 

'Љура.шевиii.и.. Њих зову и Ћураш~. Славе св. Харитова, 
старосједиоци. Читула неког Стијепе Ћурошев11Ъа из XVIII в. 
налази се у :ман. Савини. Ови тврде да су потомци Ћураша, 

увуна Ћураша Вранчиhа, _витеза у цара Душана, а члана оне 

8Намените породице, која, као што се прича, даде имо co.n:y Ћу
рашевиhима у Rртолuма. 3) 

Haл.yбepoвuftu. Они су дошли ца Црне Горе иа Ћеииhаt 

и:ма 400 год., а славо св. ТриФуна. 

Rршан-ци, дошли у xvr' в. ИЗ Арбаније и настав:ИЈiи се у 
засеону Љумотиhа. По читуЈiи, Roja се храни у ман. Са.вини, 
звали се и К.рmав:чевиhИ. С.паве св. Тројицу. Бвzо отаросје
диоци, славе св. Хари'l'ова. ПоаовuЯ:и> ив Црне Горе, има 200 
год., а славе св. ТриФуна, као и Вједuцг, који је дОшао иЗ Грбља 

има 20 гОд. 

Bl, кмi::тн А4 WIIH41"~ ЧНfО 16 1>41JINH4 Н KM."kTH 18 WGM41"'0Wf, fjlf"it li:41J1Hif4 АIОМОТНЧ .. , 
Н 1<1 MHTJIODOI\HT• С .. 3БОј10М. АtоМОТНЧ~ 1>1\I"OCIHШO 11 З111ПНС4СМО НfМ.~ Н Hfi"OBI ДЩf. 8 
коrо~ БI"S. нзвмн сrстн н.s npi:cтtAi ащ•кtм Д4 "i' Hdlo не потворн, А• пц по BJI'kMtнв 

tti:гot н1 nотворi:: дЈII(Зн коi• 'lf естн н.s прi::сто.н: н том.о~ свi:tАОЩЈ~ Рцич .. Т~:~~ 
торьмнк, н д•с•w Б..sБ8нччнк, н we:тot.t Мнк•нАовнк. и &оrдАн" мрt.ко•. н. ст1_ф4н ...... 
W ltjiOHtff Т8к•р Д4&11ЖНН11. Н ДМHTdfl• f"OHЧHЧtr. Н ТОМ4 WI!TjiOMOt' ,., 11 ПНС4 Cf 1! JCjJ.SHHf 

МЦ• HIOA. I . .!,Н .... 
1) Ви;щ .ињиrу: .от .. ttИTIIAA 'ест ... 6.\.sro'ltcтнвor.s.мi:cт.~;" АSwТнцf«. 

-2) 3а. ова бpiLl:crвa Аозвах по читу.lамд, :воје се нnАазе у Сааиви. 
3) Мпхољоик _:1бор у Но:tи·liоторсвој щ М.а. Црноrор'!евпћа ·стр. 2Н. 
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3 Мркоi\И. 
Они су на јуrо-истону no.ч·oтoita према r~-юру, одмах иаа R.:i:и

ваца, један км. далеко од Љу:мотиhа, у наставку ви:соравни .кл:и

начЈСе, између :м.апвх брежуљака, у висив_я: над морем 189 м. 3и:uи 
буде по који ·пот очиЪ (Миоки Потоп), аЛи никакве штете-не наноси. 

Пију воду мртвицу и::~ чатрња. Вјетрови и подвебље као у Rл:иицима. 
Земље су вртови и оранице, а зову се: Братовци, Kлecapll, 

Тиhи, Стрмац, Градиmт.а, Режит Њив.а, Гованац, Врати Њив.а, 
Плочје, Маревиве, Обојци и Rукуљат ка;и. Све ове- земље су У 
селу као и пашњаци, који се зову: Вијела Стијена, Лазов Tpan, 
У врсте, Rућишта, Bpii.и, Вабине, Валоније, Крај. Главице, До
гоњци, Испод Мркова, Пухалац, Станиште, Чело и Вратов.ъево 
хорито. Ово су и окрајци (шуме), које су приватна својина. 

MpROtJИ имају површипе 462 хентара, а од тога порезу 

подложво 449, то јест ораница 30, врта 110,. винограда 13, паш
њана 7-19 и окрајаха (шума) 289. 

Хране и живога и то 5 коња, 31 гове;че", 54 овце, 41 козу 

и 108 свиња. 
Село је у висоравни, а дијели се у одломне: Мркови, Во

чериhИ и Тиhи. Мрnови су јужво :Клинцима, а љима јужно 
Всчериhи, а доточво Мркови.м:а и Вечериh!-rма ТиЬи; ови У расто
јању један од другога 800 м. Све су xyhe растурене, ади идак. 
племеасне су б.'lиже једна другој. 

)' э~сеоку Тићи живи истоимено племе (2 х.), као и У 
ааоеоку ВечериЬи (3 в.)ј у Мрr<овима: Јановиhи (5 в.), Марино
виhи (2 It.), Мрковчеnиhи (! в.), Богетиьи (3 R.), Ујщешиьи (6 к.), 
Јавковиhи (3 к.), Барижов (2 н.), Вурат (1 х.), Сетевчевиь (2 и.), 
и Рашко (2 к.). Свега је Ј селу 32 АО:М:а (42 куhе), а душа 145, 
ноји су ови Срби правосл. вјере (70 Ъtушк_их, а 75 жевских). 

Мрнови оу назвати по племену Мр~овима. ноје је ту још 
прије XV в. живјелО, јер тад се Богдан Мрнов помиље вао щsје
док ва перrамеви веЪ. споменутој, а издатој од :м.итропоЈiита 

зетоког ЈеФти:м:ија у ворliст нлиначпе породице Љу:м:ОтиЬа. - _ 
Таhи, по истоименом братству, а тако оу ваsвати још у XVIII·в.j 
тако-' и· васе ок Вечериhи, по братству- истог иr.:tева. 

Од. старина в&Жве су двије правос.n:авве црвв.е, .Св. Лазар,. 
црта, иал:а1 · ваО'круж.ена видом. По основи лађа. · а и:ма зв·оиик 
ва пресЈШ·цу -.са једним окиом. 3идањо је ове. црхве- эапочет.о 

1605. 1}. · Olh П-етар заокр.ужев. је сухо:међо:м, врло дуr, ·аn:и sато 

1) Цр:sве у .ilуштици од 1\Uадева ЦриоrорчеВиЬ.а, стр. 18. 
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одвише ;узак! јер је прбдуљвван. Првобитна је црнва 'I'pehи дио 

нраЬа .од дапашње, и била је живоnнсава. Како Жllвоnвсв:а из

рада, тако и: слова, својим обликом лодсјећају много ва сличну 

израдј' у цркви св. Ниноле у Пелиаову у Грбљу. Оба су жи

вописа изџршена за црногорског иитрополита Данила Петро ... 
виhа-Његоша, само што- је она у Грбљу живолисава :3& nатри

јарха Мојсија 1718, а ова sa Арсевија IV, нен:оЈЈ'иво година нас
није. Ова је цр:ква сазидана 160U. а 1605. веh је Фарir.ати спо ... 
миње (lllyr. Lacr. VI. стр. 500-501), како је те rодиве цркву 

посјотио которсии бискуп В. Анђел П, коме је парох Марко 

Марновац nonaзao синђелију цР.тињсног митроnолита. РуФима I. 
Његоmа. О црнви се вели да је мала и да је живоnиоава у 

ви зан. стилу. Давашњu је, дакле, живо пио доцнијег -постанка, 

јер је иs доба митрополита Данила. О попу Марну се вели да има 

све потребите за цркву и да :иу православни становници, 90 
домова, дају годишље осам литара жита nnи сасуд вина, а за 

литургију щ1аћ.ају два млетачка новчиЬа. 

Давашње је сРло постало досељ·еницИма, ноји_ се досеља

ваху мало по мало, на мјесто племена Мрхова и других, која 

се истрачаше. Зна се, да је село ексиотирало и да со овако 

звало у XVII в., јер га тад ка.'Iуђери савиноки тако зову. 

Братства стара, која били старосједиоци, славили св. Николу~ 

а истрачили се? јесу : СтојкQви ЛегетиЬи, Поnови, Ма.Јiичвhи, 

Мркови .и Неверови:Ьи. 

Данашње насеље поријек»ом је од досељеника, који тако

ђер од давна овдје дошло. А то оу: Jaxoвuliu, дошли из Ар

баније има 350 год. Славе св. Петку. Читуnа Пера Јавовif:Ьа иэ 
XVПI в., налази се у Савини. Бozeтuhu. :из Црне Горе има 300 
год., а славе св. Петку.- УрдешиЯи, старосједиоци1 славе св. Ни
колу. Читула Авта УрдеmиЬа из XVIII в. ваn:ази се у С.авиии. 
Звали ое и Вурдеmићи. Јан:ковuhи дошли ~з Херцеrо.виве има_ 

214 год., а славе св. Николу. Beчвpuiru из Херцегновог за тур .. 
ске прве вајеsде овамо пребјоrли, славе св. Петку; читула Боже 

Вечерића ·вахази ое у Савиви. Сетен'Чиliu Ј!!З Херцеrвовоr пре

бјегли од Тураи&. По тому, што је веном њиховnм старом Мле
чиh издао одлуку (sentenza) названи се СетевчиЬ.и. Славе св. Летку. 
Mapuмвuhu дошли из Тивта има 1 ОО год., а опаве св. Пет:ку. 
Види католици, а сад православни. Кpaшufi, из Kpamиha (Луm
тица) има 80 год., а Мрковч:евиЯ из Тивта има· 70 год. Славе 
св. Пет:ку. 
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4 Забрђе. 
Ово је седо с ове стране- полуотоRе, у Заљеву, у страни. 

изнад ког се уздиже највеЬи врх у Луштици, Обоштник (586 ·м.). 
Потоиа ни живих извора нема, веЪ пију воду м-ртвицу из ча

трња; а љеоrи донОсе живу воду са извора. Граб из ВаошиЬа. Се з о 
страда од буре, :којој је изложене. 

Земље има sa обраi)ивање. То су обично вртовu и зем.:ье, 
rдје сију буварицу. Те се земље зову : Ломиште, Јазбине, Зеле
ввковац, Вивогради, ВиmдО, Мала Рудив:а, ДугачхаРудина, Ши
рока Рудвна, Стражница, Обалица, Мароввнс и Вунов-до. Има 
иопаmа и нешто шуме, а зову се : Сћеnав Главица, Велиiщ и 
:Мала Гомила~ Уиупице, Улохвице, Дуги Д()ци, Узаушће, Тршљп
ковац Радови Доци, Точи:п:а, Куп, 3аплочје, Ублина~ Церовац, 
Заш~ачје, Стевавов Дохац, Грмин Долац. Член-.корито, Ти чија 
Каменица, Илива Каменица, Шаревn :Кам, Дебели Ј асев, Вуч
јц, Вијели Граб, Вати, ЛопатиЬ. Глава, Мирко ва Г.tава, Јавише
вива, Бијесно, Рудинице, Дрс'l'а, Дабева Н.иса1 Дреновац, Кр~r
шевац, Настаро, У пањеге, Мрђе.латовиве, Рупе, Два, Спилице, 
Миримдријевица и Пристав. Село нема эајед;ничких испаша 

ихи шума. Све оу эем)ье у селу и око села, у непосредној бди
зиви. У простору села има 515 хектара1 од нојих пор~зу под-· 
ложно 504, и то ора-нице 11, вртови 112, виноrради 1·91, паш
њ:ака 3·65 и шуме 375. Има један вмепосједнив:. Хране и жи
вога, и то: rоведи 35, оваца 78, коза 36 n свиња 87. 

Село издаsи ва море ва В~пи:ки и Мали Пристав. Сеоске 
су вуhе по странама, испод врХ·а од брда, све у једном скуnу, 
без иканва реда, како се иому свиђало. Околина, па и У самом 
ceJiy, све су лијепи мао.пињаци, између којих, као и између 
Дудова, биј:ле се цркве и куhе. Ту живе ова браства : Мевдо
rаЈ:Ьи t2 к.). СтQјковиhи (4 н.), Тројанови:Ьи (5 х.), Трип~еви:hи 
(3), Владвиьи (2), Мёдин (1ј, Радовићи (4), Митровиhи (5), Иван
новићи.(2), Рашкови\(1) и Урдеmић (1). Свега домова30, а~уша 
167 (мушких 78, жев.с. 89), који свп Срби правоСЈЈ.авве ВЈ~ре. 
Kyhe сваког браотва опажа се да су ближе једва другоЈ~ а 
браотво једно од другог је у растојању од који_: 2-~ часак .. а. 
УзрОн је тај, што је свано братство желидо да оар ваЈпотрео

вије зе:мљиште имаде код ку:hа. 
Забрl}е до~ило иМе по свом подожају, а гдје ово седо из

дави ва море, зове се Ведики и Мали Пристан, јер се ту при
стаје с .мора. На Велико"}! !Јрu.ставу хагацини су Тројановиhu 
а ва Man:o~t Мендегаља, гдЈЏ држе :,•ље. 
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Старине су Велика и Мала Гомила, rдје су веле идоло

поклоници жртве приносипи. Даље св. Гоопоl,а, која је средње 

вели чине, заокружева зидом, а простор пред њом поплочан. 3во

ник ва преслицу са два окна, тако да јодно зјаје оврх другога, 

а други, са три звон&; подиrвут је одвојено од цркве, блиsу 

ул~за. Цр:ква у освvви лађа, има полукружву ·апсиду, унутра 

једну хорвижу. Првобиоrва црква била је за једну треhиву ~ц1.њ~. 

а зидао је поп Михаил Тројавовиh веrдје oRo средине XVIII 
в., и тад је поруmева ова старивс:ка капела, која је од давних 

давнщrа постојала ва југо--источно) страни данашње цркве. 

Иковостас је од 1889, рад браhе Ћиновских: из Добре. На рас
uеЪу старог иконостаоа био је запис, нако је крст био направ

љен за Саво Петровпhа-Њеr_оша 1754, а гласи: 

си нрст свьрадисе сь. благословевlем вс~r пре("lсеtренеишаrо · 
п свrрево краљевскаrо е1 о житиа гопдна ~итропоnита цетин

скаго схендерlс чрвlе горi и nриморi'а господна -савви t nлатою 
вьсех обех .жd. \fr. н. д· рSкою РаФаила 3ограФ. 

Око црнво има старих и нових гробница. С:в. Неђеља, мала, 

обијељева, пма·n-олукружну апсиду, с врло n-1алевим проворчиhеи 

и звонпR на преслицу с једним окном. Изнад улазних врата 

nZ~:~a троуr.'Iаст отвор. Иконостас у српспо-виэавтијо1юи стилу, 

а orto цркве неке гробнице. на ивовостасу се разазнаје биљешка 
живописца· Ћорђа Ва.сиљевиhа од 1802 год. Св. Андрија, :м:аЈi:а, 
има ПОЛ)'КРЈЖВУ апсиду, звовшt на преслицу са једв:ци окпом. 

Црква стара, олтар од честn живописан, али се слабо разазнаје1). 

Ово село јо веома старо. Веhина породица старооједиоци. 

Најстарији су Урдешиhи, који се спомињу у листива~а XV в. 
Њих~ва читула из ХУЦ в. налази. се у манастиру Савиви, а 

славе св. НиRОЛјr. Трии:чевuЯи исто срарооједиоци, и спомиљу 

се_ у л.Истпвама XV в., славе QB. Госпођу. :..._ Па и Tpojauoвuhu, 
од војих ·је Тројан, по читули -која се храни у Савиви, први 

дошао овамо из Грчке у XV в., а славе св~ Госпођу. Cтojкoeufi:u., 
о потомци невог СтојRа, који је од Турчива из опhине херцеr

новсне у XVI В. овамо пребјегао, а славе св. Госпо.ђу. ВАа
дниfiи, звали се и Владовиhи, старинци, а славе св. Андрију. 

Медuн. из Паштровиhа има 200 год .• а славе св. Госпоi)у, - Ра.

Оовић.и из Црне Горе иr.1а 214 год., а с11аве св. Авдрију. Њихова 
се читула налази у нав.. Савини. - Muтpoвulttt из Херцеговине 
IO·ta 260 rод., а славе св. Авдрију, а тано и Иваввовиhи.- .Меп-

1). Црхве у дуmтици ОА !!L!адена ЦриоrорчевиЬ.а. 
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деzање дошли у XVI в. и-з Грчке, а славе св. Авдрију. Њихова 
чпђ·ља налази се у манастиру Савиви, у nojoj се игмеђу оста
лих сnо~иње јеромовах Лукша и :мовакињ:а Анастасија •. Било 
је још и ·братство МивиЪ.и, 1\:оје овамо било дошло иг Старе "Ср
бијо, али се иотрачало и:м-3. 180 год, 

Сеоска слава је r.1али Госnођив•дап •. 

5 Радованиhи, 
Нал.аэи се добро по сата дале:ко од Мрнова, при страни, 

а у раввици, ва југо-западној страни nолуотона, према пучини 

морској, у· висини над морем 150 :м. lt~'he су по С'lрапама Оре
жуљава. Потока ви живих иэво-ра нема, веh пију воду кишвиnу 

из цистерна. Ј едву је ве.пину цистерну и влада отраrу неколико 

година озидала. Завјетрив:n и подНебље благо. 
Село има векопино земље за обрэђивање и за орање. Зову 

llX: Диоиице, Врти, Жањица! Косм-а:Ч, Вратова lllтица, Мала 
Мач«а, Притраница, С:rрмац, Арза, Дебели Рт, Мамула и ~емље, 
које носе име самих племена, чија су својина. Шу:м.е Су ситв.о
горпца, нао уопће у Луштици. Зову их Дубраве. Оне су о·ко 
села и опћ.инска су заједница, а зову их »комув«ј эабрањево 
је у њи;:~1а сјеhи или козе чувати- »брањевииа.« Радовавиhи имају 
у поврmини 1107 хектара, а порезу подложних 1077,- од којих 
је оравице 85, врта 159, винограда 39, паmњака 53 и mума 748. 
И;:11а један велепосједник. Хране и домаhих живо-rиња, п то 5 
м&эга, 59 говеди, 62 овце, 76 коза п 335 свиња. 

Kyhe су у Радовапићу Р3здијељсне сво,ро. све по шеме
нима. Сва:ко пломе има свој эасебнй: скуп куhа, један од другога 
нс у вели:ком растојаљу (5-10 минута), али ти схупови ве:мају 
сталног распореда, осим оних Маровиhа, 3амбелиhа и Беговиhа 
братства, јер су :Понрај п~·Та; зато су у неком: реду и чине из

:меhу себе :мале ул:иiiе. ПоRрај главног nута »посред Луштице((' 
с rорње .и доље стране пута налазе се : Ераци (4), МЈ.tжевиhи (6), 
Маровићи (19), Ћурашевиhи (10, То>!иЧиьи (1), Морици (1), Зам
белиhи {9}, Беговиhи (16), Tиhii {2.) који се нЗЈiазе _са западне 

стр~ве опћиве. Осuм Ових постоји племе Бабовиhи {2) у засеоку 
Радовавиhа, зВаном х.Јћањице. « Тај је засео в при западном ди

јелу Луштичнqг· полуотока, гдје се обаЈ.Iа увија, међу бријоrом 
СТрuцем и Дебел.и;~оЈ :Ртом. У непосредној бnизив:и диже се :r.Јало 
острво .Жаiьиnе~ гдје у љутој литn расту сомпна и. лопарина. 

Јужно источно остаје·- му ниско полуострво Арза или Арца: 
(Punta d' Arza), дио Дебелог Рта, а эапЗ.дно Оштрн Рт (Punta 
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d' .Ostro) и острво Мамула (Sooglo Rondoni): све троје данас 

тврђаве начичкаве топовима,· ,у Радованиhу има свега домова 

70 (куt.а 88), а душа 286 (мушки~ 133, а жевоких 153). 
Радовани:Ьи добили име, како прича вели, по веком ·Ра

довану, :који је вехад најприје ту становао. Жањице по обли

жњем острову Жањиде. 

Од старина је црква ов. Ниполе, која је у лијепој рав.ющи, 

около воје је порта, заокружева видом. Ово је једина крсто~ 

образва црква у свој Луштици. Натпио.на царским дв~ри:ма гласи: 

оваи храм св. оца Николая био !в сазидан на овом м1вот8 

1 tl7. г. а поновливан и S три пSта довршев оасв'iе~ 1891. г., 

а оваи иконостас начине в 1892. 29ji. Овај је натпис удеmев 

према једном старом, који је гласио: :Dсв. Никола rотовь пред

стоит 1117 го да,« У гробљу знамени:rе су гробнице Урдешиhа~ 
Триnчевиhа, а најинтересантнија је она од 1676, са веЪ nотр
веним: ваоrПисом и грбом. Предањс у Луштици живи, даје св. Са.ва 

ову цркву осветио, као и св. Cpi)a ва Подима и св. Саву у Са
виии. Сванако се ена, да је ова црква једна од вајстаријnх у 

Боки, :као да је 1:1 постојала у ХПI в. 3а Млечиhа је У Њој био 
постављен римокатоличR!'f олтар, који је за Француза 1812 .. 
дигнут. 

За опстојања манастира ж"ањичкоr и ову су црхву по

опуживал:и његови ка.пуi)ери. У почетку XVII в. служио је у 

њој nоп. Марко Марковац, који је у исто доба служио и у Мр· 

ковима, Врло дуго поолуживао је· у њој поп Ћуро Попов11h, 

који је умро 1850. Од њега је преостао рунопис на мјесеце ра
здијељени 8 Рождоник ifj пщреиuга збора или тиffiпoiJieиe :КО>!!S
витади Л8штице а . .i. ~. з. (1767). Из денрета дужда Фрања 
Фоснари од 11. јула 14~6. види се, какви су одно~и били и 
даваiШ напутци , да се из Луmтице протјерају православни 

свештеници. У декрету истога дужда од 22. маја 1455., ноји је 
био _yпyheil нотороком би скупу Бернар ду, наређује се nоред 
осталог да се истоме бис:купу сваха помоh даде, да.може српско

православне свеmтеиике иотријебити, и да се православни на

тјорују, нек се Одрену земаља, винограда и жаслииа, особито 

ових. цркава: св. Михаила и св. Марије у Превлаци, св. ГавРи

ла и св. Петра у Вогдаmиhима, св. Александра у )Ьешковиhияа, 
св. Луке и св. Николе у Луmтици, и свију друt·их цркава и 

црквица, које је митрополит под собом дрщао у селима пред
реченим и у другим мјестима Боке. Ј om је важније то, што се 
за цркву св. Ни:коле веЬ 1605. казује, да је IЈста престара и всh 
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онда веома трошва. Бијаше малена, живописна, имала је звони:к
са ввовом, -а поред њо и другу- цр_кву, или правије Ryhy; и да. 
јој у ово доб~ бијаmе парох веh поменути nori: Марко Марковац 
и т. д, У одr:овору млетачкоr Бијеhа од 15. јула 1421. на молбо 
посланика воторско оnhине, рочено јо 1 Raiю се има подијолити 
Луштица; и све земљо. mто су сnадале метохији митрополита 

превлачкога1 
• • • • • • • • 

Св. Георrије, мала црква, изнад- врат~ мало Q[~во, _ а звони к 
на nр.еСлицу са једним звоном. Св. Богородица прије била ма
лева, а послије продуљена. На престолној икони стоји запис 
од 1787, из воr се разабире, да се иконостас поновио те године 
трудом Луке Јанова Мижовиhа са свим приложнициМ:а. - Св~ 
Јован је у заоеоку Жањицама, а ограђеп 1881. ва раsвазrивама 
старе истоимене цркве, које се јужви и сјевсрпп эидози и данас

виде, а открили се и темељни зидови прочеља. - Неки монах 
Rостозиh дОнио је 1850. из Цариграда њев цртеж, а тамо га 

Ваљда који .Јiуштичанив одвио био. · 
По том цртежу била је ту базилика византијског стила. 

Иковостас је био зидав, а црнва је и.:мала троје врата. Судеhи 
по обЛИR·У уздужних платна, троброди распоред вије се с поља 
видио, него је цијела црква била прекривена једним седластим 

кровом, кому одговарају просте ластавице ва прочељу и вачељу. 

По:к. Младен Црпогорчсвиh суди по изради, да вије била ста

рија од XIV в. 
Била јо поnођева мозаиком, између остатака кога наf,е се 

и по хоји архитек~урнИ уломак. Тано и на· једио1t1 номаду го-

1 у дe:spety ОА 1455. ре'Iево је: ..••• ipsum calogerum scblsmaticum 
de locis illis, et de toto territorio Catharensi omnino licentiare et ~xpellere 
debeatis • • • • • · • ·. • • • · · · • • • • · о • • • • • • • • • • • • • 

Compellendo eos ad re1axaudnm terrena, vincas et possessione~ pertinente_s 
Eccleвiis • • • • • • . • . . • о • • • • • • • In facto Ecclestarnm S. Ml· 
chaelis, et S~ Ma.riae de Prevlacha ас S. Ga.brielis, S. Petri de ~ordasichiis, 
So Alexandri de Liescoyiehris, S. Lucae, et S. Nicola.i de Lustizza, omnium 
quae aliar!Шl Ecelesiarum et Capellarum fnndatarum in Diocesi Catharen, et 
in terrenis decimis, introitЉus et redditibus ipsarum Ecelesiarum, q ui et quae 
per :Мetro~olitam schismaticnm. sive Scla.vum, de facto occup~ban_tur,_ in villis. 
et locis praedictis,. et aliis dioeesis Catbaren. Dando praedtcto Epu~eopo et 
Epiв"copatui suo omnea . . . . • . • et opportunoв favores pro augmento Tidei 
Catholieae, et ad Conservationem et commodo jurin\n Epiacopatus et Eccle~ 
siae suae. 
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лемс nлочо (д;>т. 50, шир. 50, а деб. 34 см.), нма осакаhеи урезаа 
овај .'Iатински натnис: 

AELIO 
VRELOCOM 

..• MODO JNP •.. 
•• C.IESARIS, ./EN •.. 

Пред жањичким зас.соRом је острво Жањице, које је опа .. 
сано зидовима, вио. 5 м., а дебелим. 70 см .. а у оредњем расто
јању од морске обале 15 :м:. Они су шТитллп острво од бијесвих 
валова јужвог вјетра. И на сјеверној стргни има усправан зид, 

дуг 19 м., :који се састаје са предречевим зидом са западне 

страве, твореЬи с поља прави угао. у коме _се в:uази эденац, 

:који ве пресушује юпtада, а даје сланотино:.1. Са југа Опет, по
чињуЬи од куло. и:ма зид дуr: 13 м., који- иде управним омјером, 
дов се ~атим свија у облику полумјесеца за 25 -:м. у дуљиви. 
Овај вид је висок од 2-5 м, С источне страве, при самој обали, 
имају зидови неке зграде, који су данас дуги: по једној страни 

2·50 м., по др~тој 1·50, а :међу њи:ма остатци од свода, који је 
имао бити висо:к 1·20-'l м. Ту (}у грађевину :морски вал:ови 

_ добро испрали. Неколико корака јужнијо има управни· вид, који 
свршава такође при- морској обали, дуг 4 м., вио. 1•50 м., а 

дебео 70 см •. А nодаље је половином у шипраrу лопарипе (Agave 
Americana) зид, ноји је дуг 14 :м., те, спајајуhи се са ојевер_вим 
и јужни:м эидовюн1, затвара острво, оЈтајуhи му по сриједи -
_улазна 11ратаmца. У простору ва оотрову увутрашље.м tб :м2 • 

јесу остатци неких грађевина, црttвица, врто:Ви и здеиац. 

По десној странw, како се у ходник уђе, раскривена зграда, 

дуга 6 м., а шир. 5, са Rсполико ниmа; n. по лијеnој исто то
лиии врт. Обоје на источв:ој страни ос1 .. рва. НеЈ;:а дуга зграда 

била је упоредо прама сјеверном зиду, а давао јо nета раскри

вещl .. ИмаЛа је бити дуга 10 :м., а шир. 3·50 м. У западном ди
јелу има зденац, врло вјеmто звдан, са оводом: од блЈ!јсдо .. жутих, 
добро уклв.чевих опека. У њ долаэаmе вода с црквевоr крова. 

Дубок је 3 м., а то:шно и широ1~. По средини унутрашњег про

стора диже се мала црввица Вавf!дељ(', дуга 3·50, шир. 4, а 

вис. 3 м. На прочслном зиду. имају двије иоисоле. Под њима 
се виде остатци ·од црепова, што је имао бити кров тријема 

.пред црквом, rдје се још опажа и то:мељви му зид. 

· Црвва и манастир потјечу из старог орпсног доба. Прије 
70 год. ту у мору наl,ошо рибари сребрН)' чашу, коју прста ... 
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шtше аа Z'ltaлo :кандило. Неста:~ u је и гробница, иојих со трагови 
виде између зида и обале. 

Сва је црква биз.а живописана и с поља и унутра. По 
странама увутраmњ11х зидова било је по шест свети"Fељских 

лавова веЬ.ег, а по више њих. исто толико мањег Формата, 

што се наставља и ва своду, гдје се још разазнају hирп1сна 

лоrдје:која слова :модре боје: 

1ирс ••• n •• li.A • n • САе •••••• c!L •• с. n ••••• 11 ••• n •• с •• 

Како је повестаЈiо црквеног тријеn-tа, тако је, због влаrс, 
највиШе страдао .живопис на прочелном зиду. Звам:енцт је жи

вопiю ва споЈ.Ьвој чести олтарсRе апсиде, она је бојадисава на 
четвртаста црвена и жута п~ља, која, у колико су сачувана, 

сва су испиоана (резана) у свима смјеровима, што изгледа :као 

хијороглиФи, же се не можо ни читати ни разумјети. Ријечи су 

ваголо грчкс, српске (Ъ.ирилсве), а има и талијавоких. новијег 
вре:\1ена, уреаивапе длијетом: ипи вожиЬем. Печат жаљичког ма

настира храни се у ман. Савини. Он је од. туча. На лицу је 
резав модеn црнвице, на истоку јој сунце, на западу поз.у:мјесец, 

а уоколо запис: 

f П&YII.'IЬ UOH"-CTi.p~ I'S~RHЧA ;\:p~Uit ISB6A,611!t Пр6СТЬI& BFIJЬI. 

По причању, налуl,ери су овоr манастира послужпвали 

цркву св. Никозе у Радовавиhима, и nотпомагао их је краљ 
бооавсхи, п да је жанаотира не.стало ва измаку XVI в., Itao и 
да <-·у неко вријеме у њему ·и монахиње пребцnалс. О ихони, 

која је би::н.i с~Iјеmтсна у средини о:1тарскоТ' зида .. да су је 

nезвави љу;ш у три п~•та преносили у Оребиh (Псљешац), одакле 
се два пут враhала, док је не заковаше_. 1 

У эacoort~· Жањица::'IIа юш једва го:.ш:~а, за r~ojy целе, да 

је вдолопохлонсна, .. а на Арзи нах.одидо се урна, а у н-има 

љ;удс.кuх костп: птд. 

; О постанк~т се:~а-не зна се ништа. С~·деhи преЗiа старинама, 
изi'зеда да he бити вео~ш старо. У ње:м~· су живје.1и старосје
щtоцп Лојановиhи, Ћурпшиhи, Новакови, Веловиhи, Петровиh.и 
~ frавиhи, :којих. се читуле налазе у m:ап. Савини, славили св. 
Никозу, _а џстрачши се и:ма 100 год. Исто тако Урдешиhи и 
ТрипчевиЬи нОји су се ЈIСтрачили прије 140 г., а сзавс cn. Нико.'lу. 

1 Storia dci Frati miuori, D. FaЪianich, Zara 1864, B_ol. П. стр. 221-222. 
Све naz ово о манастир)· жаљяпом ви.щ ,.Цр:&ве ':f дуmtвцn"' Oi\ Млмева Цр:' 
воrорчевића. 
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Ma.poвuliи .. славе Велику Госпођу, а дошли из Црне Горе 

има 400 год. Читул:а Вожа Ивова Маровиhа, Ника Ћурова :ма
ровиhа, суђе Стијепа Ма.ровиhа, Вука Томова МаровиЬа, Јаве 

Лазове Маровиhа и Лаза Јо.кова Маровиhа на.1.азе со у мав:. Са

виии, а све потјечу из XVIII в. - :SурашевиЯи славе Велику 

Госпођу, а велЕ\ да су потомци Ћураша, властелина и витеза 

у цара Душана. - За.мбмиfi.и из Грчке у XVI в·., а славе Ве

~и.ки Госпођин-дан. Нени од овог братства Itсслили се у Вудву 

има 100 год. - Ера:ци, дошли из Херцеговине им.а 280 год., 

а Босн.иliи из Босне има 230 год,, а славе св. Николу. Читула 

Босниhа, :као и Васа Ерака и Марва Ерака налазе се у Савипи. 

Ераци звали се и Ераковиlш. Миоюевиfiи.. старосједи.оци, славе 

св. Нююлу. Чптула Марка Мижевиhа из XVIIJ в. налаЗи се 

у Савини. Из овог братства био је кап. Нико Мижеви.Ь., на

стојвин: при пријепису ов:ог писма пеhког патрвјарха, што је 

извр-шио поп Ву:ко из Котора 1692 год., и што доноси Вук Ст. 

Н.араџиh нао nримјер, како се српски писало nрије 150 rод. 

(Прим. срп. слов. језика Беч 1871.}. Tufi.u и Бttд'ови!tи- староСје

диоци, а славе ец. Николу. RавО се_ види, ово је село Старо по 
nостању, а и досељивање рано је завршена. Опште старо за

једничко крсио име је св. Ниsола, који је и данас сеоска сзава 

вао и све Луmтицс. 

6. Вабунци. 
Налази се с јужве стране Обоштника, источно РадованиЬ.у, 

на страни полуотока, ноја гледа nрама пучпви морској, од Мр

нова 3 mr. далеко, а у висини над морем 270-300 м. Ryhe nри 
врху страве, у једном скупу. Потока нема, а пију вишвицу воду 

са бунара. Страда село од jyra, а нли.ма блага. Свијегу ви трага, 
као ви у свој Луштици. 

Код куhа оу иnr вртови, а dд.мах близу куhа 11 остаЈiе Земље, 

оранице Разне родпосrи. а уопhе с~lабе. Зову се: Доли Дио нице, 
Ру.совиhа Земља, Палав,цачичев Гај, Бабунци 1-1 Испод Врха. -за

једничких шума нема, а приваrне су око Деоанове Гомиле. Село 

има поврmине ·346 хектара, од :rюјих 343 порезу поддожно. Од 
тога отпада 20 на оранице, 19 на вртове, 13 на вuноrраде, 47 ва 
паmњаке, а 244 на шуме. Хране н марве, и то: :uaзra 5, го-
веди 12, оваца 2В, в:оза 17 и свиља 51. · 

Село је све у скупу, np11 вр:х:у само стране, куhе близу 
једна друге покрај ·аута, ноји води за Кртоле из Порто Роса, 
Те су н,уhс, јер покрај пута поредане, юrjocjr једна уз другу, 

' 
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већ у растојаљу \0-20 "· У снупу су нуће Русови!.а {14), 
Рашковиh {1), а мало даље ПаландачиЪ. {1). Свега је 16 домова, 
~ дј'Ша 57 (м:уш. 23, а жен. 34), сви Срби православне вјере. 

Вабунци добили су И3-tе по Вабунчиhима, који су ту жиnјели 
за ·старе cpnclte државе. Деса Бабунчдh спомиње се као свједон 
На једној перга:\tенп эетокоr митрополита Мардарпја, нојом је 
једна. парница ријешена у XV в. у корист породице Љу)rотиhа 

из Клинаца. 

Ca:uo једва гомила, за коју веле, да је било богоми,'IсRо 

гробље. 

.Село је, како со из горљег раЗабяре, постајало за старе 
срnске државе, а и данашње· је становништво од давна се овдје 
населило, .Најстарије је братство било Баб~унчиЪ.и, :који били 
отаросједиоци, славили св. Николу и истрачили се и:м:а 300 rод. 
Ва 1\tјесто њих. дошли Pycoвufi.u из Арбаније, воји су по'l'омци 
Дanlta. илИ из мјеста .Дапци. Славе св. Cpl)a· - ПaAanдa:чufiu 
дошли из Арбаније И11-Iа 280 rод., а славе св. Николу, и Pa.шxo
вutiu, из Херцеговине има 250 год. а сла-ве св. Нинолу. Један 
Пала~дачиh исенио се у Порто Росе. 

7. Врrули - Мардари. 

Вргули су иза Радованиhа од истока прама мору, а иза њих 

одмах Мардари. Вргули у висини над морем 300 м., а у .М:ар .. 
дари!ttа 142 м. И у Бргулима и у Мардари:tlа су xyhe у до.1n .. 
ницама, при страни, џзмеђу б'рјегова._ Од свију луm<rичких села 
Мардари су вајближи источној страни полу·острова. На истоку 
од Мардара је Веље Почивал:о, rдје је луштичко ... кртољска гра
ница. Потока у седу нема, вао ви извора, веЪ. nију воду киmвицу 

из цистерва. У Мардарима при мору има вода - извор живи 

.Срђевовиhа Понта~. Предањ_е ~:авујс, ха:ко је у Страциве, близу 
О<rрацивове Шпиље, доходио св. Сава и чинио да бу .кне :м:лаз · 
воде под Плато, во од~шх за .жим учини, да се вода прекине, 

те избије ваврх. х.Срђевовиhа Понте«. Село је доста иэложево 

вјетровииа иорс:Ким, од sојих и страда. Свијег ве пада, а под

иебЉе бл.аrо. 
Све су зеђlље оно куhа, а зову се: Облатво, Кочишта, 

Торове, Страцивова Шпиља, Веља Шпиља, Под Плато, Срђево
виЪ.а Повта, P<r Ко:мевов, Међедка И Уборак. ·Шуме су исто близу 
(1/2 сата), а зову се:. Кипетањ и Шуме (брањевиве). У овом селу 
им:а опhинс:ких шум:а. Село у површини има 655 хектара, од тих 
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пор~зу подложво 646, то је ораница 35, врта 54_, винограда 23; 
лашња:ка 60 и шума 474. ИJI.ta један вел.епооједр:ик. У селу је 
6 :мasra, 32 говеди, 51 оnца, 30 свиња н 336 коза. Ово се ce.;ro 
дијели на засеоке Бргуле 11 Мардари. Бргули олет имају и ва. 

сеок ЉешковиЬ. У Бргудима су куhе све у скупу, беа реда, у 

растојаљу 2-10 :u. Ту живе Сотончиhп (15 и.) :Мало даље, прама 
:МарДари:ма је эасеок Љеш:ковиhи (7), гдј!..' су такођер нуhе у 
снуuу, покрај пута, у реду поредане, једва близу дрј'ГО1 тако 

да' чине између себе улицу. Узрок тому је, што је било по .. 
требно, да има сван свој иsлаз, те се тако и у:rица учинипа1 а 
и куhе у ред поставиле. - :Мардари су пак источно од Љеm
новиhа, и ту живи племе Мардари {9 к.). Iiyhe су растурсне у 
растојању 10-200 м. Узрок је тај, што је сважа куhа хтјела, да 

има слободу око к,уhе. Снега је доl\rова 31 (34 нуhе). а станов
ника 174. 

Вргули назвати по неt<им: Вргулима, који ту у XIV в. 
живјели, као и Љешковић и, а :Мардари, по братству иСтог имена. 
које ту станује. 

Знаменита је десанова Гомила у Бргули;\-rа. Даље црква 
св. Пстр.э; nорта је ограђена :uатерДјnло::\r уэетпм са велике 

стари:асно гомиле, која се уздиже nред оа:uом цркво:м. Мисли се 

да је начиљена у XIV вијеку. Св. Вартоломеј, вр.'Јо мала, изнад 
наnратниli:а има звјездицу, ноја јо овдје nренесена са св, Ни

коле из Радованнhа. · У прпшлом вијеку подазио ју је митро
полит Петар I ПетровиЬ-Његош {св, Петар). Црквени аВ:тиминс 
израђен је 1733,, и па њему је споменут Арадоко-КараноебеmЈш 
митрополит Исаија Антоновиh. Тај запис гласи: посвеrн се а t~рцв 

на 17 42. марта 7. рtЈкодиствовах же азъ рабъ рабовь Вожпхь 

lc11iA Антоновичь мiтроnо-лит арадски и :карансебешпи! • 

И ово село води свој лоставак ив незапамћених времена. 

3асела:к Љ~m.ковиhи спо:миње у денрету дужда Фрања Фоскари 

11. јула '1446. Тад оу живјели у Бргулима ЉetuRoвti~tu. воји и 
данас у засео ку Љешковиhима живе, а славе св. Вартоломију. 
Говори се да оу .назвати по човјеку Љешу, који је био њихов 

први досељеник, а ту ое доселио из Љеmевиhа из Грбља. -
Gетвнчиfiи или Свтвичевиliи дошли су у XVI в. из Херцегновог, 
а славе св. Н1~колу; Мардари ,држе да оу сТаросједиоци, а озrаве 

св. Бартохо:меја. Још су била братсrва: Јез:rичиhи, Ћурини, Пи
јешеви и Вулови, кОји бипи оТарооједиоци, славили св. Ниволу, 

1 Цркве у ЈЈ.упmщп МА. Црвоrорчевnћа, стр. 8. 
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а иотрачали се има t 50 год. Насељавање се врло рано (XVI n.} 
эаврmиnо. 

8. Краошиh. 
Источно 3абрt,и:ма, посриједи стране полуотона, прама за.

љеву у висини 200 м., куЪе су по сриједи стране, само Петро

виЬ.и при мору. Потока нема, ви живИх извора, изузев Ублиht 

при ·мору, који »даје» спапотином. Пију воду мртвицу из ча

трња, која· се купи са кровова, али б)"дуhи им иста в.е досегнЕ" 

све љето, довозе Воду из се.11а Ваошиhа (опhина херцегновска).· 
Страдају од буре, а широк им доноси кишу_. Овдје снијег, 

ако пане. по дана се само одржи. 

Сеоске земље зову се: Дионице, Годња, :Марко вине, Врти, 

Купице и Цмињаке. Она јо сва у селу, а то су оравице (4 75) 
хектара, врти (66), виноrради (10), пашњаци (3•45) и шуме (206). 
ноје су опЬиноНа эајсДвица. Свега је у селу земље подпожве 
порезу 299 хектара, а село у површини има 298 хевтара. 

Село удаљено од Забрђа пола сата, а се:ю је новцевтрисаво. 

по ориједи страве, о.ко · цркве св. Нико.1е. Kyhe све у окупу, 
измеt,у њих дудови и маоливе, без икаква реда, у раэмаt{у 

2-80 м. При мору до четврт сада су ПетровиЬи (2 н.) и ма

гаsиви нрашићки. У селу око црв~е су: Пстровиhи (2 к.), Чо
тиh (4), Слаовиь (3), Фравцосвовиh (5) и Ћурt,ивови!. (1). Свега 
је породица 14, од којих оу 13 ри:мокатоличви:х а 1 православна, 
а душа И."dа 124. 

Добило јо Село име по nОТомцима нокоr Rраоше, који су 

ту некад ставовэ..n:и. Старина ве:ма. · 
Ово је oeJI.o ота11во било ва владе млетачко, јер ту је било 

nравославно племе Краоmићи, а кад је овога нестало, они ва .. 
селиmе ту у XVIII в. римокатолике из Миха. крај Itoтopa, и 

то: C.taoвuKe, Петровu.fiе и Францесповиfiв, који славе Малу Госпу. 

Чorufi, то је римокатоличн:и парох, који је овдје дошао из По

љица (Спљет-Дели) има 30 rод., а слави Ивањ-дав. 'Љурбино
виhu, доселшrи се из Мркова има 40 rод., а ту из Херцеговине· 

у XVПI в. допiди, а с.паве ов. НиRолу. Ово село иајдоцније се

од џЬе Л~тице населило, а хтјопо би да буде и под Rртолима. 

и под Лушти"цо:м:. 

IL :В:ртољсха села. 
Кртољсва. села састављају једоу опhиву, која јо између 

Луштице и Грбља, а зове се RртоАи. По положају ови су управо 
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пријеџба полуотока Луmтице. Имају у простору 2170 хектара, 
а 1028 становника, од tюјих f~ушких 474, а жовских 554, пра
вославних 920, ри:\tокато.пика. t08, а по народНости сви оу Срби, 
.осим три Њемца. У Радовиhимз је поштарски и брзо јавни" уред, 
оружвичка постаја, сијело опhине, парохијални уред и двора

вредна школа. Имају двије парохије Радовиh и Ћураmевиh, а 

.своју треhу римокатолици. Спадају nод nротоnреввитерат ко

торсiш и nод политичко и судбено о:кружје иотор<що. Печат 

-оnћ.ински носи лик св. Арх. Михаил.а, а ва почату. опhивоком 

из XVIII в. овај је натпис: 
communita. S. Miohiel. D. KRTOLI, 

Дијели се ва кнсж~ЈRС или села: Borиmиh, Ћурашевиh, 

Гошиh, Миnовиh, Ннковиh и РадовиЪ. Луштица дао самостЗЈШа 

опЬина одвојила се ОД Кртола тек г. 1825., а Љешевиhи су били 
одломак опhине нртољске све до г. 1865., те, од свора1 с Кр
тољани?tш !riного су се nрегонил.и око права, давн.ином утвр

ђеног, на пашу и сјечу у земљама страдиотс:коr острва. Са

-борна је црква оnhине кртољоке св. Спас, коју су саградили у 

ю:ре.тпрошло.м вuјеву. 

Кртољани и данас славе св. Спаса, в:ао своју сл-аву. Оп

ћииа воэнесевска у претnрошлом вије:ку знаЧи што и опЪ_ина 
.кртољсна, и вазда је била у савезу с Луштицом у о.;~учају на

. пада или обране. Hertaд су Кртоли, за опстанка св. Арх. Ми

хаила па Превлаци, били :sмстија превдачrш. 

Кртољсви затон (мало море - шеr piccolo) шири со ИЗ;\tеt,у 
превлаке и двају оо rpna с једне и Itртољсноt• краја с друге 

<С~ране. Дубина се .мијења између 5-20 м. У њему t;y изврсна 

Пристаништа Вјогила {Око) са Гошиt~ким, и Каtшрац с Радо

виhви:м и Миловиhки:м »становима« {магазини.ма). Испод Ћура

шевиЬа јо треhе пристаниште- Рудивица- и Нова ПеЬ •. пра
-старе кртољске· цреnане, удаљене од Ка.луђеровине за четврт 

сата, идуЬ.и уа морСву обаЈiу. У эатову rtртољско~t има до че

"'~'Рдесет врста рибе1 Icoja је чувена са својоrа куоа. И:ма и -ва
меница, спужва,· шкољана и кораља~ Често се Опажају ввдро. 

Чувен је на далеко лов на rуоке, које иэ.мав:ом јесени Доходе 
на зимиште кроз моuаре и затонске гребеви. 

Земљедјел<?тво и сточарство ·прилично цвјета. Раде око во

hака и вртова. Маслива им даје особиту корист, па и вино. 

Ва ЩЮGТЈншим пашњацима rојц се ве велики број стоке. 

Б О К А 191 

Насеље старо кртољс:ко за доба превлачког м:аваотвра 

било :многобројна, а даиаwње све доселило ое Из Арбаније у 
XV'I в. 1 осим КостиЬ.а, који дођоше из Црнице и још некьх 

:м:ањих изузетака. 

Говоре дијалектом између луштичког и грбаљсноr, а вао 
Арбанаси убрзано и нарави су _љуте, а yonhe њихове су от

ничttе друге особине, као и све Бotte • 
Сва су насеља у висораввима, између брјегова~ јер и Кр

"ТОЛП су Cityп брјегова и равница, као и Лушт~ща. 

1. Гошиh. 
Источво од Луmтицо, no додини, из.:м:еђу брјегова, nокрај 

ново дрЖавне тес'.N, у висини над морем 40-149. м., а сеоско 
о;у нуЬ.е с једве и друге ?транс пута ... Од југо-источно стране, 

нешто западније, налази оо један поток, који се зове nВрањоtш 
Поток.« Исти не нацоси селу никавва квара. Имају ови живи 
извори: Убиh, Вељи Вир, Спиља Ма:1а и Ве_шша, Нрута~ и Ла
њени Извор. Са ових извора ·пију воду, а село бн могло бити 
и да пије ових извора, јер би се оrрадиле чатрњ~ и пила вода 

Iшшвица. И а:ко је сел" эавлољено између брјегова, ипаit га зна 
наhи: сјевер и бура. Нај јачи_ је сјовер, а jyro)l долази :киша· 
Снијеt' не nада, а поднебље је yonho благо, .као и_ у свим Кр

то:.rи)lа, 

То су nрто-в111 В.IПIОrради, ораниnе, пашњаци и шуме, гдје 
.С}' обично·- .маслине. 3емље су , у са1tом селу, а шуме · {маоЛи
њаци) oRo села. Иll{_a и. опЪ.иВ:с"ких шу:м:а, али врло ма.11о. Исто 
надзире опhивски лугар 1 а у њи»а је дозВољено потR_рсси

вањо, нао п ч.ување марве (осим _ноза). Имају чисти дио отона 

Страдиота, и то управ Западни. дио око Дебеле Главе, а .. ~а 
оота11им :Кртаљаиима имају- заједницу у СоЈШОI\ком По~у. к_qје 
је удаљено један oa'f. Те се земље зову: Owr Xpa_':flпa, Жу:ко
вица, ДобрОњаци, Пороt,е, Во~ов Поток, ~аво~ивв-,. Раи_чsов 
Лаз, Паштро Брдо. За бисrијериу, Гоnчевива, Врањсна Главица, 
Врање Ceno 11 Збор. ,... Дубраве су: Дубића, Жива Bona, и Р.а
даљева гла.вица. 

- rо·шиЬи имају у поврmипи 331 xettтap, од иојих 324. по
_резу подлож:нq. Од овоr отпада 13 на орапице, 77 на вртово, 
3•29 на винограде, 11 ва пашњаке и 220 на шуме •. ~ране и 
жи:воrа, и то:· иазrе 4, rо-всди 42, о-ваца 46,коза.12u св~а 11 .. 

Село ја· све пottpaj државвог· пута, о једне и с друге стране, 

Изгледа као u-арош"ица~ Разликују Се. четири скупа I<yha: Ro-
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crиliи, Ћивовиhи, КикавовиЬи и Трипинооиhи. Најпрво јо брат

ство КоотиЬи (19 н.}, па до њих Кпкановиhи (9 к.), па Рауто .. 
вићи (3 н.), Ћиновићи (7 к.), Љосар (1 к.), Ћурnћ (1 к.), Рnдо

ниЬ (1 н.), Ликичовић (3 н.), Стегић (1), Трипивовиh (6), Ми

лошевић (2), Стањевић (1), Потровић (1), Јовановић (2) п Иво
шевиh ~2}. Свега је 69 нiЬа, а становн:юса 243 (мушних 123~ 
'RенсКих 120). 

Вола, да се село ваввало по неким Гошиhима, ноји ту 

некад становали. 

Старина доста, а то је велика :могпла (тумул), који зоnу 

),Го :мила код храшне« (храсне), или ти »Ива М.арова Го::'llила, « 

о иојој сам у опhем дијелу говорио. С ове го.мИЈiе види се го

иила ва кртољско-луштичкој граници у Вељем Почивалу, ~Ћрај 

ње Веља Го:'l:!:ила. у гошиhкој граници, а за бријегом у гра~ 

ници луштичrtој је- Десанова Гомила. Јужно од t)rоми;уе код 

Храшне « има остатака старински:х о"Танова, од којих једво:uе 

се ·оачуваше ·зидови, високи до .1 :м., у дужини за 10-13., а у 
ширини за 4-5. Осим тесаног четвртастог вам:ена, ту има оста.
така од црепова, а без сумње био је и један здев:ац, јер има 

земља, која се вовс »За бистијерну,« премда зденца данас нема; 

у б.п:изини и:ма вer-ta старииска neh. Народно nредање вели, да 
је ту живио бав: Туторма и Тутормићи. Затим имамо старин

ску црttву св. Луке, за коју народв:о предањо вели, да су је 

саградили у ХП в. девет браhе Рутковиhа, који су ниже цркве 

становали. Друго nредање вели: Била два брата, и оба зидали 

цркво, а намијопили их св. Луци; један_у Кртолим~, други· у 

Рисву. И подигли их на таком погледу и nоложају, да један 

може гледати эадужбину другога. Даље веле, да су је прво

битно зидали Грци, а да је постоја.па и у доба цара Душана. 

А и јест тако, јер ову црпву спомиље и папа Кли:меит Vl •••• 
Hanctae Mariae Buduavensiв, sanoti Nicolai de Petraniza, sanotae 
Lucвe de i:љertole (Theiner. Vet. Mon. Se. Mer. т. I. стр. 215). 
Црква се сло:миње и поэније, и то 1445. Фарлати {Illyr Sacrum) 
воли, да је ова црв:ва у .r1уmтици, те је напомиње напоредо са 

црнвом св. Николе у Радованиhу. Ту се увукла тод:ограФока 

грјошка, јер је црнl:Ја св. Луке_ бдиsу луштичi~е границе, а прtю 

ј о била још бл.1:1же: оКо граница Луштичани -GY са Кртољuни.:uа 
и:маЛиЈ чосто спорове, заТо је, ваљда Фарлати и погријсшио, 

јер у Луштици нити, има црr;:ва св. Луке, вити је кад постојала-. 

Друге ·половИне XVL в. олуж.иО· је у њој nоп Стеван Б·Ј-

шковиh, нао и у оној св. Госпође, tюји је 1594. к~·повао нено 
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земље у онога Марка Даnчева (Maroo Daboev da Barda), који he 
бит био потомак Дапка, вође арбанашких досељеника. Око nо
ловиRе ХVП в. Послуживао је ову цркву ~оп Стеван Вук.иhев, 
којСм:у је отац. поп Вукпћ~ бранеhи се од турске најезде, по
гш1уо код данашње црке св. Спаса, такођер у Кртолима. 

Црква је доrраl)ева 1777, јер је прије била за nола мањ~. 
Год. 1778. освети ју црногорски митроnОЈI(tТ Сава Петровић, козп 
јој је поклонио и један »Шестоднев« (mтамuан у Москви 1749). 
Свршетком XVIП в. ову је цркву поолуживао nоп Стијепо 
КостиЪ, 11 тад ју ·је полазио Петар 1. Петровић-Његоw (св. Петар). 
Са сјеверне страве има остатана .во.ке врсте подзе:\IВС про

сторије,. у којој бnjame сводова и мозајика, што ,су незнани 

љуДИ крадо:м ра·скопаЈЈи. Уз јужну страну некад су се сахра
њивали Паштров·иhи, а ЭВ:а Ое и данас, гдје су »Папгrровиhа гро
бови" (У близицп: је »Паmтро Брдо.«), Да није ово у -свези са 

Андријом· Паmтровпhем. војводом Ћурђа Бал:ши_hа, који је на 
Превлаци, у близини Кртола, Ј371. имао војску? 1) Од јуrозап~дне 
сТраве uркве има остатака старих станова, здеваца и једна пеh. 
Предање ааяује, да су ту становали Рутковиhи, а мало ниже 

Гоnчевићи. »Гопчевином« и давао зову једну земљу крај св. 
Луне." Од ових Гопчевиhа веле, да су не-ки се иседили у Поде 
(опh. Херцеrнови), што вије исоrина, јер су они у Поде пре
бјегли и:х Ораховца због нрвц. Нешто западније је Врање Седо. 
Ту се ваходидо зс:мљаних судова, златних :минђуmа, мједевнх 

{бакревих) гривви, на в:ојима су_ розани крстови. Има п старо 
гумно, које зову збор {Збор еко Гумно). У среЈtаВи гумна има 
нмrен, а до њеrа други, на којима су реэане Шitape (вожице), 
ваъда то је зпан, да је то ·:мјесто. на каму со зборно, као шка

рама, реэала, птригпа правда- пресуђивало. 
Је ЈIИ ово село увијен постојало под именом Гошиhи и 

кад, нико не умије казати, као ни то, има ли даваmље ~асеље 

ноје веsе оа првим, јер -данаmњи становници нијесу изнова по
дигпи село, воЪ надоmли на ::!јесто ових, за које предање ка

зује. да су их Варбарези погубили. Од старих становника спо

миљу· се Рутковићи, који су по предању становали ниж.-е црuе 

св. Луке, и иоту у XII в. оградили· њих. девет браће. И данас се 
виде развале Њихuвих ставова, а м~о виже њих pasвua Гоп
чевића. Јужв:о ·пак од nГомиЈtе иод Хра.сае• такођер је раава• 
лина старих станова, rдје је препање вели, становао бан Ту .. 

•). Memorie Storiche sulle в0ссhе di Cattaro di Go Gel<;ieh, Zara, 188(1· 
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тор1щ1 и Тутормвhи. Предање в:муј~: Бан Туторма uмао силно 

б::rt;.ro, а звали га у ноко друго мјесто за 6а_на. Ов поt,е, дигне 

своје благо, I>ojc остави успут ва сахр~щу у ДубровнИку, давши 
уреза ти на град<НШl\[ вратима, како у Дубровнику оставља новац. 

Туторма је бавовао неке годnно у оном граду, који га позвао 

бјеше, а над се врати и затражи од Дубровчава новац, одгово

рише .му, да је заnисано на вратим~, Јсако је Туторма uовац 

донио и однио. Туторма се виђе nреварен, те ое врати својОј 
старој постојбини, али без новаца. Зомље Тутор)щhа данас су 

имовина братства Трипиновllhа, .којих. предак Трипо бијашс се 
вјевчао са одивом ТутормиЪ.а, па касније и њю.ово земље добио 

у ваmљоотво. Радиh Тутормиh сnоменут ј.е као свједоr< на једној 

отаринсној перrамони :митрополита зетског ЈеФти:мија, из XV в. 
Име Радича Тутормвhа оретамо још 1431 год. и на другом мје
сту, (»Срп. Споменицима« проФ. :К. Јиричек стр. 78), на ко:му 

се спомиљу: Ради ч, Дабижив и НикОлица ТуторянЬи. А архим. 

П. Руварац {Просвјета f 892. Цетиље, год. 1. св. I.} написао је 
расnрав.у >1 Владихе зетсв:е н црп:огорсхе", гдје доказује, да је 

Туторма био човје.к госпође Јеле и господина Ваоше III. го-
дине 1405.') . 

На мјесто горњих б ратова најприје су се· овамо у XV в. 
ва.сел;или: Костиhu:из Црмнице (Црна Гора). Први ј_о дошао Коста 
Пламевац, хоји је побјргао од крви, кога се nотомство назва 

Костиhи. Славе Ивањ-дан {23/ 1). Ово је сТ~ра свештеничка куhа, 
из које је до данас изашло 12 свештеника и три монахиње. 

Много је допривијела· да се одржи православље у Кртолима. 

Неке читуле Костић.а налазе се у цркви ов. Госпође у Крто

лиЈЈа, а читула попа Ника Костиhа у мав. Савива.. Ово се Gpu:r
cтno и данас својата_ са _ Пламенцима у Црној Гори. - ..dвntt-

чeвuttu су потомци дака, који је са братом Ду6ретои дошао 

из Херцеговине, {из Вучитрна) у Билоhу, а из Визеhа, кад оу 

Турци · о·.в:уэеп Херцеговину, вао сироче с братом побјегне 
и сиђе на Цариву ва сред Rртода, в ту ое настани. Пошто је 

ту било болеmљиво и дизазхе се често магле, равдијм:и се о бРi.

тои ва д:ва вра.ја. ·Лако оде у Гomиl:te, а Дубрет-а у Ћураmе

в_вhе. Славе Иваљ--дан, вао и :КостиЬи. Љихове читу:пе ваnазе 

се у цркви св. 'Госпође у Крто;u:има и у мав. Савивв, - Рау

товиЯи су потомци четвртог сина Дапчева, водви:ва ар6аИашких 

дос::ељенИва у. Кртоле. дОш.пи су у Кртоле у XVI. в •. и ваота-

1) Срп. Да..t.м. Maraэu аа 1896, ci'p.lOl-102 ОА :М...&Аева Црвоrорqевиt..а. 
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вили се ва Брдима, одак.пе су због 6олести,.договорно са Лаком 
и Дубретом:, Херцеговцима1 . прешли у Кртоле, а они њп.ж~ и 

другим Кртољаним:а уступили дио. у пољу {Селила). Славе~ Један 
Ивањ-даи, а други св. Срђа. Зову их и Р аут и. Читула Васа 
Раутовиhа налази се у ман. Савиви. - Вучиновиliи оу старо
оједиоци Кртола, о којима народно предање вели, да су се звали 
r:iава:овиhи, ·и да је од љих само један повукао се из овог села, 

кад су Барбареэи све Кртољане посјехли, те га зато Jt на

эваnи Вучивовиh. Славили ов. Арх. Михаила. Читу.1а Ћура Мn
трова ВучиновиЬа из XVII в. налази се у :мл.н. Савиии, а плеяе 
се истрачило. - Kuкa?Wвufi:u су у XVI в. дошли из Арбан11је, 
славе Ивањ-дан. 3вал:и се Дапчиt.и, по мјесту Дапци У. Арба
нији, а по неком Кроти (Кикану) прозвали се Кикановиhи. Њи
хо:ва читула, и то Стијепе Јовова Кюсаnовиhа и Јоча Маркова 
КикановИЬ.а вмази се у м:аи. Савини, а- потјечу из XVII в.. У 
љима се између оотаЈIИх спомињу: м:ов:ахиња Јелисавета, мо

вахиња Марта и мовахиња Јелисавета. - Ћиновиtiи су дошли 
из Арбаввј·е са ДаnRом у XVI в. Славе Ивањ•дан. Читуnе Сава 
Ћив:овиЬа и Ива Васова Ћиновиhа налазе се у Савиви. а пот
јечу it:a XVIII в. У њој се спомиље презв. Вукиh, :који је бра
веhи се од турске нејазде погинуо код св. Спаса у Кртоли~ш. 
Њеrов оив: xi-oa Стева послуживао је око подовино XVII в. 
цркву ов. Јlуве у ГоmиЬи:ма. - Dypu,;u су доШЈiи са водввн.-.м 
Дапвом. иэ Арбаније у- XVI в. Сзrаве Ивањ-дав. Читуле Вука 
ЋуриЬа,- Ива Вувова Ћуриhа њ Ива Ћурова Ћуриh~ из XVIII в. 
ва.Јiаве ое· у мав. Савиии-. - Мшошввtти су у XVI в. дошли -из 
Ар~аније из Дапца. Један слави Ивањ-дан а један Срђев-д-ан. 
Читу.nа Ћура,. Ника и Ј ова Милошевиhа. из XVIII в., налааи <:О 
у Савиви, у Љој се и-з~ођу осталиХ: спо:м:иње .мов:ахпља М арта. 
- Tpuauн:oвut:u. Праотац љихова братства звао се ТрИпо, по 
в:о:му се и назвалИ Трипиновиhи. Дошао је у XIV в. из Кона
пала, а увео је за жену одиву бана Туторме из Храшва (~р
топи), близу цркве св. Луке. Славе Ивањ-дав. Читуле Вука Лу
ЩIНа Трипивовиhа и Марва Т.рипи~овиhа, из XVIII в., нахазе 
се у Савини. - Стеzи~и~ зову их Растеrнhи, 3: дошли из Ар
бави:је у XVI в., а славе Ива}Ь-дав. - Ово су стари досеље

ници, који у главном и о@:чињавају давашњо насеље у ГошиЬи:м:а. 
Доцније ое дооелише: Љесар из Његунrа {Жаљев·до), 101а 

200 ·rод., а слави Ивањ-дав:; Paдonufi. из Њсгуша. Стањевиfi. из 
кОпавМа, neтpoвufi из Побрђа {Грбаљ) и ИвошевuЈ; _ иэ :Ми.1о-
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родица Вeuoвufl. дошла из Главатичиhа (ГрбаЉ) има ·100 год_., 
слави св. Димитрију; Mpuщii, ив :Мељане има 4 год., а слави 
св~ -Евстасију и _Пori;aвuli и:а СП:ича: има 3 год., а_ слави Усје ... 
,ковање~ 

3. Никовиh. 

· ·Село_ се нал~э~ југо-источно ~адовићима, један чотврт о ат а 
~даљено, у- висин~· над ::и:орем 130-340 :м. Кућ~_у блиэшш др
љавног _:Пута, с rорње _стрЩЈе, у равници између брјеrова, :који 
су. маслињацима обрасли. Село има извор :оСтуДенац,«· с ког 11 
ПИЈе во~у и 2-3 чатрњо, у којима је вода кишвица. Поднебље 
благо, снИЈ~Х: не _пада'~: мало· Стр,аДа од· буре, а кишУ. доноси југ· 

Зе~љо и t;ny~e су између њиХ и села Радовића. Зову се: Царине, 
Дио нице . и Ка:лудоро~ива. - Земље су око пуhа и · праиа Ра
довиhи:м:а, све у близини. Нивовиhи у прОстору иМају' 115 -хек
тара, од којих: порезу подлс)жно 111. Од тоt·а отпада на ора
вице 7·48, ва вртов~ 29, ~а ·винограде 0·28. пашц.аке 6·26 и шухе 
6·~~~ Имају заједничко nраво с· Rртољааи~а и 3-: Солиоцком. 
Пољу и у Страдиотима, на. којима је љихов дио до Р&до:риh~ог. 
Ту су мащпцьаци, које са:м:ц све обрађују. Хране и ЖиВога, и 
то имају: 8 rоведи, 35 . оваца и 7 коза. · · 

Kyhe су свџ у двије гр.упе, у р~стојаiЬу 200 м. Те групе 
чиџ~ Ан•оиовиhи (5 !<,) и Барбиhи (7 к.). Бзизу Барбвhа у pa
CTOJan,y це вед:иком. су: МијочевиЬи { 1 к.), .. ВуковиЪи (2 х.), 1\Jla
~op {f It.), и Стегиh (1 к.). Потпада под царо:хију РедовиЪ, а 
свеrа и~а домоаа 17 {~yha 18) а ставовци.ка 60 (муmких 29, 
жевсtщх 3f.1 ~ ~равосЈI. 58, 1iL римо:католи:ка 2). Име је добило 
У XVI в. по Ни:ку, оииу Дапкову. 

Вц"де се ну.Ъ.иштиво, rдје је становЩiа до о~р8.гу 100 . .год. 
порода~ пџп:а НИ6а &усновиЬ.а. Пет .м.ив:ута дцеко оЈ; св. Го
сцође у Никовиhnма је Никшива Г.па~ица· у Вје.повии~t; одатле 
~у се, по прЕ>да.ц.у, насехихи. Никшиhи у .Црној Гори (Требе

nиh,1 ~91 ). По ~во ј ~р~лици,јер не)tа никаквих rp.tt.roв;a, да је овдје 
села оидо_ nрИЈе, не.ж·о је. У. XVI в. овдје дошао Нико Дапчиh. 

Од_ њ.сга су даШЈ.е из Арбаније сви. ~анашњ11 .насељ~вици, 
IЮЈИ су ~оџримид:и друга презимена. Сви сцве Срђев•дан, а· 
црислужуЈу СЈilас.~-дав, до.к с~и Rртољаиц, воји с~аве Ивањ
даи, .nрислужују Лу.чвц ... да~. Чижуд:а ц"ера Вук~шиhа налази се 
~ Савџни, н.-.о ~ Чи'fул~ М:11ха:, Рада. Ву~ова,. Сава ·Ћур.ова~ Јо:ка 
Станко в._, Јова. Радова, А(араа Ћурова, Игц.атnје Ј ока Фя;rr:иловаr 
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:каn. Шпиридова, Андрије, Рада и Вука Барбиhа, у којима се, 

поред осталих, спомињу: монах. СжеФ&В1 неколико свеште~вка 

и м:онахиња. У манастиру се валави и читула Рада Автовиhа, 

ВујеновиЬа и Михочевиhа. 

4. Миловиhи 
НмазЈ;I се сјсверно Радовиhи:ма, један четврт сата уда

љено, У· равв-ици, између брјегова, а у висини над морем~120 м. 
По.тоКа нема, куhе у равuици. Село ве стрRда од вјетрова, nод

небље бхего. Ово је сепо најбзrиже пристаништу nОко,• rдје 

nристају пароброди. Пију воду са извора: Пржина и-Убо. 
Земље су .им ово куhа и између Њих.. Имају .'В& Стра

диоти:ма дио по средини отона, а у зајодВiщи с Кртољанпма 

дио у Солиоцво:м Пољу, аоје је 3/ 4 сата удаЉено. Те су земље 

оредц,е ро~вос_ти, а э.ову се: Грабовац, Пот~жи, Виче~о йољЕ>, 

·дочине, Фравач, Ране, Густи Гри:м, Шурањ, Радов Лаз, М:u~!ЗВ 

)!~ и СјеRdица, У. поврmини Мщ:rовиhи имају 227 x.o:;g.ЖiifЩ;;~Pд 
којих поре_зу п.одхожво 221, и то ораница 10, вртова 36, вив.о
гр.~да 1•70, Папlњака f 1 и· шума 162. Ове су шуме опhивске и 
у ис'l'иМа јо забрањево ноэо чувати и дрвље ојеhи. Храв~ и'жи
вога, и т_о:,_мазгу 1, rоведи 30, оваца 37 ио<Ја 23 и свињу 1 • 

. Сеоске ЧУ КУ.ь~.·У бли_зиви црквИ <;зв. Спаса, у четири скуnа, 
и то до РадовиЬа Мидовиhи {10 .к.), Ивошевиhи (t5 к.), Перо

ви!. (1 к.), Шhепаичиh (2 к.), у тр~hом скупу и у четвртом :М:и

љешкови,h.it. (5 к.) •. О в~ СУ. ску:hОпи измеђ)' себе у растојаљу 
100-150 м., а ~<yhe у скупови>tа. оу једна другој бхизу. Од оје
веро-исжока ии је саборна црква св. Спаса, на једној узви

mици. Свега је домова 3t (ку!Ја 47), а ставовНип:а 156. 

Овдје се иасолио Мило Дапч_иh .У XVI в. из Арбаније1 те 

no њему село се зове М"иловиhи. 
. Црква св. Спа~~~ која је средње величина, сазидана је 1767, 

а rод.' 1796. сабираnа со овој цркви милостиња по препоруци 
Црноrорспог митрополит& Петра Т ПетровиЬа- Његоша. ОпЬ_ина. 
воэиесевсх~ у ли:стивама претпрошл~r вијока значи доnико и 

о.nhи.На 1-r.рж-ољс.ка. На сребром оковапо:м штапу кртољских ва

чеuив:а реЗ;З.в је. в~п.ис: коu8интА. кiртолi'К •. w аознtеtнt. КР'i
ет•в•. 1804. КоЈ\ ово је цркве у XVII в. погинуо поп Вукић 
Ћивовиh, бравоhи се ОД rурава. 

Село је постuо у XVI в., над се насеп:и овдје Мило Дапчиk 
По свој прилици прије вије н11 ~ило села. Иа тог доба у Oku:-1 
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виhа lКртоли). Сви славо Ива.њ-дан, абиће да се доселили нешто 

прено 120 год. 

2. Радовићи 
Ј едно десет :минута јуrо-источв:о Гошиhима, ~·висини над 

морем 128-170 м., у равници, у завјетрини, сред :маолинове 

шуме, о обје стране државног пута. Потона ту није, а имају 

живи извор :оКр.каяац.« Пију о њега воду, а имају и чатрtье, 

из нојих пију воду нишницу. Не пада снијег, а с југо х до

лази киша. 

Ораницс има (14 хек-r.), врти (47ј, виногради {1·55), па

шњаци [16) п шуме (279 х.). Све је ово у селу и у неnосредној 

близини. У СолиодiiО~ Пољу имају заједничко поље, а на Стра

диотима до дијела Гошиhког има село своје эаједвичне дир

нице, гдје раст~· маслине. На ови""r земљама они ве држе кме

тове, веh сами раде, пош:rо и онако нема више од једног сата 

даљине. Земље и шуме се эову: Буторовина, Царине, Локе, 

Врти и Пијсричево. Ове су земље иэмијешане са земљама ceJra 
НшювиЬа, те је свега у щ>вршини 366 хек'I!ара, од којих је по
резу подложво 35~. Село храни и домаhих живоrиња, и то: 
i! говече, 78 оваца, 19 n.оэа и 12 сви;ња. 

Село се налази nокрај пута, с једне и друге стране. Kyhe 
су эбијенс, без реда. Опажа се.да су поред пута эбијсније ше

мевсR_е ItyЋe. Село има облик варошице. Ту је поштарсви и 

брзојав:аи _уред, сијело опhине, дворазредна школа, парохијални 

уред, оружничва поотај8., у близини им парохијална ·цр:ква св. 

Госnођа, а недалеко и саборна црква св. Спас, што све даје 

селу лијеп изглед н особити живот, а к тому мјесто здраво. 

НајвеЬе је племе Старчевиhи (14 к.}, који су у uајвећој групи, 

пак Вулевић {4 в.), Стегић (4 к.), АнтоновиЬ (4 :к.), Вриниh (4 к.), 
Русовиh (4 к.), Веновиh (1 к.), Joi<иh (2 к.), Радиновиh (3 к.), 

:Мијочевић {t :к.) и Ван (1 к.). - Племенски скупови оу у ра

стојању 10-200 м. Од скора, рад с:rужбе, наставио со ова)ЈО 

чиновнив поштарски Мршић и иадучитељ Попови:Ь. 

У селу је 48 доr.iова (60 куlаа), а становника 194 (мушк. 
79, жевск. 115, nравосл. 181 римок. 13). 

Село је добило име по Рад,. ДаnчиЪ.у, Дапкову сиву. а 

воднику арбац:ашких досељеника. Тако је дЗ.RЈiе назва~ о у XVI 
·в., јер се тад они овдје досолили. 

Од старина је св. Госпођа, ноју су Радовиhи urрадили 

међу својим насељењем. Ова се спо11шње 1605 г., али јо по-
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стојала веh 1594., и тада је у њој пОслуживао онај поп Стеван 
Вошковиh, који је и~те године Iсјrповао неке ·земље .у Марха 
Дапчева с Брда (Marco Dabcev da Barda). Сасвим је обновљена 
1843. То је красна црква са нубетом ·и звоником висоr{И:М. Више 
·улазних вра'l'а овај је натпис: t W б ~.рв браће дабчi'Ы оградишо 
храм сей 1'. 1843, а ва звовику: браhа Дабчi'Ъи оградиmе зво
ник сей лЋ. 1886. та. Једно велико звоно, које је данас на њој, 
одвесе.но је иЗ Орашца у Ко~авли·ма 1806 .. · у рату, кад . ово 
Црногорци и Примерци под св. Петром с Pycи."'lt:a, под Сења

виво:М, ратоьаху на Французе. предв~ђен~ ~армонтом, Лори• 

сто~ом.. и Молито.ро.м. 
Било је, uo народном предању, овдје села и: прије, ного 

ли га у· XVI в. васелиmе Потомци Рада Дапчиhа. Овдје ј о прије 
њих билО многобројна' насељеље, за ноје предање веЈiи, да су 
их БарбаРези по губили. Од Старосјед'илаца данас је ту само по
РоДица Бан, Која се прије звала Лош-ив, а пошто Барбарезп 
све исјехоmе, а Он се бјегством спасао у Киљорачу (кр"ај испод 

:r·ошиhа)- Он,· над се поврати, те кад видје да нема никог, 
сТа се бавити, и зато га прозваше Бан. Славе Срђев-дав. Чи
ђ':I_а Ћ)·ра Вана из XVIII в .налази се у мЗ:в. Савини. По
тохци ·Рада Дапчиlаа, ког је отац Дапко дошао у XVI в. из Ар
баније овамо, јесу овИ: Вуловиhи, Старчевићи. Стеrиhи, Анто~ 

Новиhи, Вривићи. Рус·овиЬи, Јокићи .. Радивови~tв и Мијочевићи. 
Сви cлai:ie Срl}ев-дан, Читула Јова Старчеsића из XVIII в., Вука 
Старчови~а,· Ћура Сrпјепова Старчевиhа, Рада и Лаза Јовова 
Старчевиhа и Ива Радова етарчевиhа. Чв:ту'да Јова Растегиhа, 

у којој Се, између Осталих~ спо:мињу _монахиње Марије и На
сТасија. Читулi Илијо Јово'ва АвТон'овИЪ.а, као и Јова Сlаеп ... 
ч ова, Лаза и Ива Стијепова Вриниliа, као и· Ћура, ИВа, Пера 

11 BojhBa Русовиhа, које· су из XVIII в., налазе се у ()авив.И. У 
чitтули Русовиhа, по-ред осталих, спомиље се· :монахиња Марта. 

Читула Јов:а Маркова Јовиhа налази се у Савини, и у њој се, 
пзмеђу других, опомвњу· мовахиње · Марта, Настасија и Ана
стасија. Тако и читула Рада Вулова РадЈ!.н.овиhа налази се у 

Савипи, у Itojoj ·се , поред осталих, спомиље и :иовахиња __ Ма
р-ија. У- свим овиМ читула:м:а наилази_r,rо ове једнака имена, из 

чега се такођер потврђује, да су од једног родопачелвина. 

Јоm-:су'.-били од давних времена у Ра.цовиhу породице Тер
элh п и Кучавићw~ које такођер биЈ[И потомци -Рада Да.пчиhа. 

Славили- оу.-Срt;ов-дан и истрачиди се. ~Читула Јова Сти)епов.а 
Tepзuha и Станка Радова Rучавиhа налазе се у Савини • .....;.. П~ 
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селу споро ове динашње насељење је потомство Мила Дап

чића из Арбаније. СнЈf осим Миљешковиhа СЈiаве Срђе.:в дан, 
а овај Ивањ-дан. Јощ СЈ" били МиннјељевиЬи, иоји се.истрачвли. 
И.ма и породица Пepoвufi., t;:oja је назад 120 год. дошла из Црне 
Горе а cлa.rm Ивањ-дан. Читула кап. Ника, Ставка Лазова, Ј ока 
Ивова, Пера и Јока Стиепова Миловиhа налази со у Савин.и, 
и У њој_ се иамеl,у осталих спомиље :мовахиња Марта и монах 

Михаил,- као и ионахиње Марта, Марија и Настаеија. Читула 

Ива Вукова Шћ-опанице. налази се у Савиnи, а Тако и ·читу.nа 
Ивошеви:Ьа, па и 'Бура МиљеiЏrtовиЬ.а, као 11 Ћура Радова Ми
кијељевиhа, и РадусиН:е, ltoje јо плеi~Је из,умрло, а припадаЈЈо 
потомству Мила Дапчиhа, а Срђев-дан опавалр, 

5 Боrишиh. 
.Тужно МиловиЬу дО 10 минута, у равници, у висини над 

морем 100-130 м. Hyhe оу измећу брјеrова, у раввици, п~~рај 
опћиноког пута, који води Преко ·Кртола, Потока нема, веЬ uма. 
живи извор »Локва «, о nщ· пију воду, премда пију -и воду _ки

шяицу из бунара tюјих имају Јокићи, ЋуришиЬи и ВујеновиЬ.п. 
"Поднебље, вјетрови, као у Миловиhу. 

Мало је зеМље за обрцђив~ње. Вртоfiв оу Qfco xyhe, а у 
б.'Јиаини прама Ћурашовпhима су пашњаци, оранвцо, вивоrради 
11 мuс;шњаци. У Сол:иоцком Пољу имају своје право, као и остали 
Кроrољанн, а на Страдиоти:uа је њихсв дио До ЋурашевиЬког, 
npel\Ja Превлаци. 3с:w:ље се зову: Луг.ови, Прањковина, Барива, 
Р&нn:Ь Воде, Жуко, Воље Њиво, Испод "Врдиmта и Вучјан. Ове 
су им земље измијешане са Ћурашевићким. Село има у про

стор.}· 282 хектара, Од -tюјих порезу пОдложво 276,, од qега 
отпада.ва орапице 15, вртове 54, винограде 15, пашњако 12, а 
шуме 180. - Хране п живог. Имају 59 говеди. 75 оваца, 5 
ноза- и 9 . свиња, ' 

Село је разбијен~· ј. нокопко скупова, од- нојих оу nра
Вославне вуће нап~се, а та.ЈСо и р"ииоиатолпчке". То су главне 
двије групе, Itojo су у растојању-1 00-400 м:. НуЬе пра:Вослав.Пих 
су без ина.вва ре~а, у свупу, тамо амо растур"ене, али се .ипак. 
:види, да оу збИјеније .ауће Ћуриmиhа (9), а тако ·и· ЈоиИ&-а (8), 
па рјеђе растуреније Вујеновићи (6), ШотковиЬи· (2 к.), Костићи 
(1) и МилсвиЬи (1). Римсмтсличr<е су Андри!.и (3), .Андрови!.и 
(2), ОкиљевиЬи (2), Uер•ювиh (1), Франовић (6) и Десантулс (1). 
Све оу ове куЋ.е цrшв11 њнховој у бзЈ:иаини. Свега -је породица 
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1 • "О) 20'·, од "СЈ·их правослаВних 124, а 42 .в:ј·nа <> , а становника ._, •• 
])И)!ОВ:аТОЈIИЧК6 81. 

Be.'JG, да је ово село добило име по пломеву Боrиши:Ьима, 
ноје се овдје у. XVI в. из Арбаније досеЈiи.по, а од давна со 

иотрача;ю. 

Близу црхве св. Јова.ва у Ћураmевиhима, а у граници Во
гшпиi)а, иsмођу Боrиш:ИЬ.а и Мnловића, налази се остатака старих 
станова, а жу веле да су становали ЛучиЪИ, уз које стаиоuаху 
Брајковић.и и Дабулииовиhи. Ова се бра.тства давно истрачишо. 

Тачно со постанак села ~~;е зна, али предање вели, да се ту 

Xv в населио веви Вогиmа, по но::~tу се и назвало. -Бујеновuhи, 
у . . . 
то су потомци Дапка из Арбаније, а та,во и ЈохиКи и _Шотко-
виltu и Qypuшufi.u, а ~остиhи, из Црницс. Сви православни и 
слЭ.ве Иваљ-дан. Римохатолици за Млечића населили се из Црне 
Горе, који су сви славили православно _крсво име Ивањ-дан; 
.а:tи љихови попови, пошто им нијесу могли укинути крсв:о име, 
измијенили га, и славе Лучин-дан, да би им траг заметнули, 
као 11 да би се разликовали од православних. Данас носе ши
роке ·гаhе и напе са .;.\f вао и православни. Мало .је куЬа али 
имају своју napoxnjy, на којој је кан~ник ?! Још ЈВ ~ороди~а 
дисанту..r.о, ноја со има. 30 год. населила из Ита~IИ]е. Овд)е 
су стаНовали и Нин:еrиЯи, јер читула Марна Ниветиhа налази 
се у Сав!ЈНИ, а од давна се иотрачили. Славили с)· Ивањ-да~, 
а дошли. у XVI в. из Арбаније. Тако и братства Лучиhи, БраЈ
повићи и Дабулиновиhи, 1юји сви .изу:~1рли. Читула Ћуриш~hа 
и Бј-•јев.овиhа налазе се у Сави ни. Да су риЈ\tОr-tатолици богишиви 
били прав~олавни, то се најбоље види по ч.ит~~ЈИ нап. Ст.анва 
АвдровиЪа, ltoja се храни -:,· Савпни. Било зе )ОЩ и братство 
Поповићtt, из 1юг ј о био презв. Божо, презв. Ј о ван Jt монахиња 
Марта, нао што се в~ди из њихове читуло, лоја со храни~ ман. 
Сапини. И они се истрачилп, а из Арбаније дошли ов.а:uо у XVI в. 
и с.:щвили Ивањ-дан. 

6 Ћураmевиhи. 
· раш1чи са опhива:~ха Ово је најисточнИ)е соло :кртољско н.г . 

грбаљском и тиватском. Простире се сјев.еро-источно. и Југо
источно селима Радовиhу,. Богишиhу и Никовиhу. ~~к захв~та 
:к~лвво село Ћуращевиhе, 1юје јо у равници П9RраЈ државног 
nУта TO•lИIIO и Пџевлаку, Брда и Страдиоте, што је сво на 1'!IOPY· 
у. по,дручју њеrову играо ј о видну ~·:.rot'Y. и опстој ао превлачки 
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:манастир. Захвата и дио Со:п:иоц&оr Поља, :који припада Rрто
.:ьани:ма. У висини је над :морем 0·50-130 м. Постоји nоток 
Шйрона Ријеnа, чувена је ради свnноврсве рибе. И Широ1tа 

Ријека бијаше ловиште братства превлачког. Ова је Ријена вр:rо 
штетв:а онолно:м: народу, јер будуh неуредuа, ствара уваоtю.1о 

мјес'l'а :мочварво-грозвичава, ради чега много народ стра.з.а. 

Уз Ријеку је земља Добруњ-У6о. а иэмеl)у овога и .Брода 
Вискупија. Њу предв_аја Ријека на источиу и западну половину. 
Јужво-источни дио Превлаке, који је својина римокатоличБих 
которсi,ИХ. еш1 снопа, уживају неколико жtметова на nола; тај 

дио од скакала ва пријеџби до горовите узвишице васи пето 

име. На простору, ГТ(је се ·ова Ријека ;ухрштава са многим ја .. 
руга:ма, у близини Бнсн~·пнје, шири се Брод, гдје се год. 1309'. 
десио бродолом млетачхи, због. чега су они водили преговоре 
с еп.uопооо:м: эетсни:м: {cum episcopo Sancti Mickaeliв). У ·пове
љама од 1 О. мај~ 1309., .fпуhеню.t од дужда млетачког ttpaљy 
Урошу, говори се о наплати штете, ноју су том прилпном nре
трпјели Млечиhи_ »de сава Contareno et de casa ·barbo.« 1) 

Прев;r..аха (Prevlacha .. Prevlaca,. PrevJaka .. Prehlaca .. Preulaca
Priculacba) је nолуострово, а .ве остро во. Она се пружа по ану 
поља Солиоцког, у правцу источно западном, и тако пред
ваја Затон. Дуга је 300, а широка 200 и сјеверне јој остаје 
Тиват, од југа брјеrови ЋурашевиhRИ 1· источно Брда и Брдиnхта, 
а западно острв<' Страдиоти и Богородичин. На Прев.nани извор 

је »"Трстевоt<, и ту је гриђена модерна српска циглава! '1'е је 
постало ново насеље. -Ћурашевићке су воде још: Баздан, Јан· 

нова Вода и Поnова Вода, које, а1ю нијесу толиgо здраве, иnак 
11х пију. _Има и чатрња, -~' којима се нупи вод:1 нищвица, ноју 
такођер пију. Снијег ријетко .падu, :»а.по се одржи, а вјстроВи 
су: бура, источњах, југ н западњак. Од источњака и буре стра.;. 
дају, а с.јуrом им долази киша. 

Зе:м:ље овог села није :~rнoi·o, а налазе со пра.ма Богишићу, 
Радов.мћ.~· и Милови.Ъ.у, а зову се: ЛЈrови, Цариu:е, Прењко
вииа, Баринс, ЖУке; Веље Љиве и. Испод Врдишта. А има их 
и прама Превлаци, а зс.ву се: Трстено, Врања Г1;1ава, Лукачево, 
Гомилица и Брда. Бр•• {Berda - Barda) пружају се ва иc<oity 
Превлаке, од Широ.ке Ријеке до Сiсакала на прп)еџби; п рама при• 
јоџби стрши брдски Рт, а обала, увијајуhи се, )!еђу њима прави 
лув.у. Земља је обрађена као и превлnчка, · ми вода и ваздух 

1
) )femorie Storiche suПc Bo,~che di Cattaro. Gelcich, Zara. 1~80. 
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су rрозвичавн. Најзнатније су овдјс )Јјеснос'1'и: Пио1сара или 

Бачва. Мрцеловина с к:ућом Ивановиhа (која је подигнута на 

основи:ма :асrдање цркве св. Спаса), Данч:уловиве с двором по .. 
родицо БескуЬа (данас Радоничиh), Бјелило исnод Данчуло· 
в~rне при мор ј .. , С~ас блияу Бјелила с куhом породице Бес
куhа, Радило (Рnдиловвна) источно од Спаса, Калониње, испод 

Радиловинеt СлијепчевО Брдо, Гњnлиmта, испод св. Срђа, Ба-
риве испод Гњ11л:ишта, Стражнице и Водовар крај Широв.е 

Ријеке. 

Има зе::uаља и на Пј>ев:"Јацп Ту су мал:е равнице, а узви .. 
шица ма јој впногради, м'lслињаци и сјеноноси ; има здраве вод о, 
хрnотових и лОворови:х шу:о.ш. Поднебље је' nревлачко тано 

сретно. да се одликује и од осталих сусједних :крајева. Превлака 

је oJt давних времена подијељена у троје: Сјеверо западни дио, 
какових 20·000 м2., најзнаменитији је. Ту је ма.nо приставиmте, 

од којег води !fYT преко цијеле Превлаке. Овај је дио куuила 

вовт. Екатерива Власrслиновиh, а данас је опЪине кртољске. 

Срсдишњи јо дио везшк, као и сјсверо-вападвн. Овај је дио ку

пио Филип Радов Варбиh 1801., а и данас је БарбиЪа, Јокиhа и 
Костиhа (Кртољана). Јуrо-иоточни дио, као дотацију римок~то

личхих еnискоnа, зову nВискуnијом.а Износи оно t4·000 м.2 

Има земље и- на Страдиотима (Insula 8. Gabri·elis, Scogћo di 
L. Gabriele). Леже и~.међу Превлаке и Ото.ка, гдје је љетна рс
сиденција римокатоличком которсном епископу. Страдио-ти је 

острВQ дуГо 1·500 м. Врежуљщt су :му засађеви виноградима, 

маслињацима и воhњаци:l\lа. Земља је ве мање од прсвлачке 

плодна - особито богата сјевоносима, а паша обилна. Највиши 

су бреж;уљци: Гuвr,ио н А~амарак. На западном крају Стради
ота ·стр ши Дебел:а Глава, до ње је лука Липовица, а сјеверпо 

остају опасне х:Риди на· пл.ичиии, nод МОЈЮRОМ површивом;· тав. 

туња {rompente), којој је у<-Ћерен врх »Варио« за четврт сата 

вожње даЈtево од Страдио-та, а у пр3Вцу између Гаврила и Кум
бора, почивале ·ухоревим путницима~ Страдиотсве су зе.мље 

поi.tијељене вз:меЬ.у оела Кр.~ољс1щх, .н то : Ћурашовиhки је ис
точви. дио, :који је Ilревnаци најбп:вжв, а до њеrа је дио се-ха 

Боrишиhа; Гошвћки је дио ва sападу острва, Око.Деб.еле г.паве, 

а до њега Рэ4ов.вћке диовицс; Нповиhни:је дио до Рад.ови~нОг, 
а :МiшоввЬ.кв ао-даље у оредиая: о.отрва. 

СтрадиОте пете·rодиие по ка'l!астросоИ но.совској (1394) or(JIИ 
су коТьреки взrемићи· :М-в:хОљоком Збор-у, а МЈЈечићи им: га раз
ним дсRретима nот-врдщш чак су Которани право на Н. и У, свОј 
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захоник увели (Statuta et leges civitatis Catllari). А поэнцје је био 
тиватоки, а од 1825 nочву се за њ о Тивтоя лрегонити, и било 
је крвавих су~оба. У окршајј· 6. јануар~ f 826. изгорје~е :o;rnore 
дађе, .а народ се потоли. Синдик нртољсни Лаr~ичевиЬ. био је и 
ута~шичен, Напоиов га добише Кртаљани и раздијелише Жеђу 
своје шест деда. 

Ћу рашеви:Ьи са П ровла~о:м: имају Ј' простору 849 хеtстара, 
од иојих nорезу подложи 785. Од тога отпада 300 н4 оранице, 
108 на вртове, 66 ва винограде, 82 на naшњaite, а 229 на Шј'МС, 
- Сва је ова земља близу. Хране и живог и то: 2 мазге, 79 
говеди,. 88 оваца, 18 коза и 28 свиња, 

Знатни им је приход п од поља Сол:н;rа. Она се налазе 
повише Луживе п Мочваро, дуго је 1f2 сата, а 1/" сата широно. 
Исnресијецано је ва дионице, а м:еђу њнмајаруге: од нојих,жи .. 
тија куце влагу на љетној припеци. 

Солила су rувна соли, грађене у XIII в. за прављењ~ ~,;оли 
бијелс и црне; вода се је nуштала -о околних бРегова, с краЈа 
Врдишта. дон би се слава nовршива посRОрј·пила. Beh год. 
1360-62 Иотор .Је ратовао с Дубровни:ком, RaO савt!звик Вој
сла:ва Војнов_иhа, да очува корпст, коју иу даваху Солила, а 
1380. разр.)-'ШИ нх одџслаюш дубровачкн Потар Соргочевиh (Р. 
de Soгgo). Со се је хранила на Славици у нуди .код Rа;.rевог 
моста, у којој борављаше у XVI в. турски вадИја (назор) Омер 
Ага Пиниh, а данас припада браhи Лакиь.евиhима. Солила Сј" 
били својина манастира Превлачкоr, Валmиhа и Црнојевиhа до 
1456., а те год. СтеФан Црвојевиh .устуnи Грбаљ Млечиhrп-Iа, а.ш 
Солила и даље осташе његова, док око њих није наста:ш 
оштрија борба за Иван бега (1471-1490 1• Тек за ови~t присвоје 
их Млечићи. Под МлечиЬ.има су Со.'lила уживали Кртољани, који 
су t 638. nрикуnили знатне оранице. И поједина· иоторсиа нд а .. 
отела уж.ивала је Со.лила. Год. 1736. бијаху одређене границе 
између Грбљава и Кртољава у Солиоцко:м Пољу. Грбаљсни кне
жеви уживали су .Солила до 1817. Премда су Соnила била уто ... 
чена у граници млетачкој, опет пану у дио за неко вријеме 

.кадији турсио.м ·Омер Аги Пиниhу, који је у_ својој власти и 
Грбаљ им:ао. То је било у почетку XVI в. 

Грбаљс:ки ннежеви све то по Дијеле у четворо: Год. t8t 7. 
буду nринуђени, да земље солиоцке nродаду боrатим·ДоброЬ.а .. 
нима, који веh од XVII1 в. и:маху эамаља июrЈеi,у Ловаље Гла .. 
вице и Брода ј киежина Љубановиh .. Лоэаревиh прода свој дио 
Трипковиhима; кнежин:а Бојковиh Моhиу, а квежина Тујк~виh 
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Периновиhи.ма. Сачувао се уговор 29. Фебруара 1817 ., којим су 
rлавари еела: ГЈtаватичиЬа, Rубаса, Побрђаt Трешњице и Уко

паца продазш своје диовице у Солима (оси~t т. зв. Врјеrова) 

l~онту Андрији Трипковиhу ДоброЬанину ва -554 талијера. 
О .Омер Аги ПивиЬу сачувао се један иэвадак иэ турсrсе. 

матице, која у преводу гд:аси: »На 1509 мјесеца јуна лети: 

дав nисано- у Грбљу: каво ·ја Омер Ага Пинић јемин грбаљски 
на!)ох од педесет годиmта, да се нијесу работала Царева Солила., 

и тако дадох с овом мојом књиго:!\1 и мојијем мохурои туро:кијеnt-~ 

:како јемин rрбаљски -ва четири каеэа и свему Грбљу, нпез 

Перо, п кнез Ни-ко, и кнез Bylto, и кнез Иво, тако им: дадох од 
стране је:мина скадарскоr, да имају ливаде од Со.лила орат и 

копа т, и ову област имат до јевдека. « 

Пряје 90 год. :Кртољанn nочеше опет откупљивати Солила 
од- Доброh~ща тако, да их давао уживају као своју имовину~ 

Средиmњи дио лежи веhим дијелоr.t необрађе.в.. Прво је 

био својина конта Крста Периновиhа, а данас је ВујеновиЬа и 

других :Кртољана. 

И данас Доброhани у Солилима имају земаља, .а то понрај 
ових, RQje Кртољави 1638. :куnише {Beni dei Cartolani- terreno
oomprato 1638.) СоЈIИла се спомпњу у народпој пјесми .Же
нпдба 'Вур~а Црвојевиьа" (Срп. Нар. пјесм. Вук Караџиь, Бе
оград 1887). Другу велику корист имали су Rртољави од пеhи 
- у њима Оу ne:toп црјепове. Томе су пх, рек би, Турци кад 
Научили .... Qд како се оградила српска циглана, в.е пеку. 

Из онога. што рехох о з8М.љи и полu.~ају _Ћурашевиhа, 

може се разабрати, кан.ав је тип. Ћурашевиhи се дијеле на 

Ћур3.шев~е, Превла""l-t:у, Брда и Оток.- Ћурашсвићи су најисточ
в.ије кртољско- ссдо према Грбљу, а Превлака, Брда и Отон, 

то је од Ћурашсвиhа једно ·1/,_ сата )·даљсво према Т,ивту

Сеоске су куhе у ЋурашевиЬима поврај новоr пута у скупове, 

од којих се истиче скуп Перичиhа {11 к.), за њ~м Мештровиhи 
(6 и.), Рајчевиhи (2), !tлакори (6), Дубравчевиьи (5), Радичевиhи 
(\) и Бриви!. (1). Иду правцем од југо-запада према сјеверо
ИС'l'оку. -Скупови ку.hа су у растојању од 20-200 м, а иуЬе О"Јј 
у скУповима не растурене, у растојању 10-20 м, само су
эбијово у скупу Перичиhа и Дубравчеnиhа. Kyha пак на Пре .. 
вла.ци и· Брди:м·а нема него оа31о двије .. три, и то Русовиh {1 к.),. 
Чохавови!. (1 и.)· и Подпара (1). 

ПрошЛе године ва Тротеном у Прсвлащ1 -uграђена је српска. 
цигпаваt .·и ·ту су раци исте доmп:и Станцел: {t в~), Дожуловиh 
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(1 1<.), Тналец (1 к.) и Грби!. (1), то тако поред творница има 
3-4 до~а. На »Отоку« је ресиденца рим.оватол-и<rког которсног 
епискоnа и цркnЗ: Госпа. Више ту нема ништа. Ту ставује 

јадан кмет. Свега је домова 40 (53 в:уће), а становника 170. 
Село Ћураmевиhп ~обило је име по Ћурашу, вите:ау цара Ду
шана, који ј о по гребен на Провлаци. Превлака na1t дuбила име ло 
свОјој Форми. И име Отока је јасно. У Вискупији {М.ensa Vesoovile, 
Mense Episcopale, Vescovato di Cattaro) настава неколико вмо1'ова. 
Ови су је прокрчи:ш, насадили богате винограде у лри_соју. а орди• 
ниријату дају неки данак {livello). Зову јџ Бискупијо.м, јер је 

бис:купова својина. Страдиоти су били позн:1ти Грцима у VII в. 
за Ираюrија, али су били познати под И)lеном_ »острва св. Га

врила«, - У XIV в. назвати су Страдиоти (Стра'rиоти} по неким 
досољиницима иэ Грчке {војницима), који се ту настанише. 

Данчу.ловин-а в оси име по новом Давчул~, који је ва Врдим:а 

око полови-не XVI в. становао. Солиоцко је nоље назвато по 

солилима, ноја у истом била. Широка Ријека по својој ши .. 
риви; Брод, јор оо туда десио бродолом :м:летачки 1309; Дру .. 
mковина, јер је пала у дио nотомству Друmкову, кад и Пре ... 
влана. - Врања Глава, јер је ту опстојао некад Врањин Град, 

Старина има доста. Св. Ј о.ван у Ћурашовиhима, uрква мала. 

Сазидана је 1776., а осветио ју је Сав.а Петрщшh Њеrош, ми

т_роnошп црногорсttи. Уоколо цркне виде се многе гомиле, од 1'0-

јих је вајзнатнвја она до црввеве ограде, ноја има у ЈЈ('рИФор~tји 
какових 80 м. 3намените су дв11је nреотолне .uконе. на икu
востасу од Јiојих ону, која П(}Сдставља сnшштсљ<1, щнlnuжно је 

Перо Лучин Rлa~top 1776., а инону Богоыат~ре MO~IIЊ& на .. 
ста сија, јер 1ш~. 11стој занис: Сню нкон$ nрйложй uОн4fЙ" ПА .. 
CTACttd С&ТRОј)И Cf&f ДШХ'ОUZ. CBOЙWUI. RfЧHtl OOUIHI.. Grlt. ДА 
.nрости. а.ф.о.з. (1776). Једна иков:а, која проставља Богомајку, 
а 01'0 ње. Арх. Михаид и ou. Сава, има запис: ДSKd .ђJIWн.t. 

хЈ;тА ДА<К~Аiо. Р&фАНА~ВIIЧ· IIAP~ДitH э~rр.ф w jiii<HA al\lк· (1820). 
Ав.тимине Је израд~:~о nознати писац стема1!ограФпје, ХристиФор 

ЖеФt"lоровиh, ид~рсrсо-рашни зоограФ-. У гроб-љу ја эиаменита 
n~оча, ·Юt- којој рсзан · грб са nтицом, па рука о мачем, поду.

.мз-с.сецом н мртвом главом u три шестеџ-uугаоно звије~tде~· На 

ЊОЈ пиwс: MARCOCEVICH. - На. другој повлоnвици шtше: 
MATTHEITRIPH')NI PEROEVICHDICTI STOCANOVICH. ERED ... 
SVORV. MONVMENTVM. M.D.C.L. XIV.- Стукавови!.и - Пe
pojeвllhll то. су једно од 12 перашкиЈi хућа {dodici casate I·); 

1) Прмвеrа, 1896. ctp, 194 ОА M.t, Црпоrорчевиliа; Шеи. Во:к:ото:ж. 1879. 
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Ово је рекох црква у Ћурашевиhима, ноји су прије им:аЈiи 
црн ву с.в. Ивана, алп приморани Од владе, :морадоше допустити 

с:rужнти у истој римском свештенику. Ради тог догађале су се 
свађе из:о&еЂу римских и православних свештеника, ко he nрије 
службу врwити. Пошто је православRИ)i то додијало, orpa~e 
црн:ву св. Јована, а ону св. Ивана оставе римо:католицима, чиз.а 
је -И данас. Основа црвве је дуга 21 м., а широха t~ м. С о?зе 
страве основе сачувала се века врста побочпих зидова .. На СЈе
верној страни, за 5 м. д&Јiеко од темеља цркве, добро се са
чувао зид, који иде упоредо са те:uељом и који је вјепtто и 
чврсто видан, вао да је славен. Ово је сјевер но крило, дуго 20 
м,. а широко 5 м., те оnомиље на јужнО нрв.По овt А рсевије У 
Пеhи. Гдј_е није nорушев, овај зид је висок, гдје 70 цм., гдје 
1·40 м., а ва дољем крају· 2.·75 :м:., и ту је дебео 80 цМ. То мора 
;~.а је било оrро:м:но· градитељоко ремек .. дјеnо. Зидови :му бјеху 
голем-и: дуг је и wирок око 6-7 м~, а и до данас нвадратни 

основи оу се добро сачували зидовима висоним до 4 м. 
Грађевина је эидава особитом техником, од вјешто изра .. 

ђевог и брижљиво поредавог бијелог и црвеног довозноr теса.;. 
ника, .. хаквог у Каменари:ма и Лоuетанима има. - Била је па .. 
тосана мозаиао·м, од ког се сачуваше читави комади, а засв·о

ђеве сигом, и, судеhи ~о ваnневим облогама по nлатнима,. као 
да бијаше украшева живоnиоом. - Овакав се :може наговијеш

hати по основи њев опоп да је био. По препис·у из старог 

рухопио~ превлачког 1859 г. _као да је служба божја У ~вом 
манастиру олужева од 1219-!441 г. Око манастира бидо Је до 
двадесет эдања. Иэвјеоио ј-е, да су при самом храму о једне 
страве биле hелије за обнтавање многобројних хахуђера. Те
r.tељв двеју Ь.елија ·виде се и дuвас до заовођев:оr простора • 

:М-аиастирсхи зденац, између ког и hелијских рав_ваха от

:копало се зв.а:мевитп эадоrа: .икона, крсто ва. кавдиц, чаша, 
рукоnиових књиrа и осталог прибора! што. се ове про_дапо за 
ситве новце и кр_адом у МЈiеци:ма, или aaso други R&SYJY У Ру .. 
сији. Подаље од адевца, у средишњем дијелу превлачхом је за
себ.IЈИ Простор од какових 15-20. м2, у кои бија:mе дебеди слој 
эе:мље са цвјетовима у крајевима, испод овога под од мозаика.; 
Гдје је- данас црква св. Тројица, ту је у прво доба nостојал:а 
црквица м:ож~ бити св. Нико.:ш. То предаље ваходи потврде у 
томе, што сусједв:в Тивhави, ходеhи под Превлаку да рибу лове, 
веЈ!е: 

11 
Идемо под свети Нико.па «. Нешто ·подаље ва узвиmици 

превлачкој- била је века цр~вг, ·ваљда св-. :Марија. У Биокупији 
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је други зденv.ц превлачки и неколико :међу собом спојених 

зграда, које зову »Каштио«. 

Ramrиo је назват по -за.мџ:у или кули (castrum-('astello), 
не-ји подиже Легет Кр·ес:миров у Х в. 

Гдје Јlростајо ВискуЈЈија, на равној узвишпци, при_Дубрави, 

имају опет два здања, који сличе стажарв.ица:ма. 

У :манастирсном гробљу наt,ене су похлопвице из доб~ оп

станка )tанастира {XIII :е. XIV в.), са pasвиl'l't емблемима и нат

nисима. Друго гробље- је нод цркве св. Спаса на Брдима; г-.z~јо 

је нађено и великих у љених кам.еница (20-25 бариЈiа уља); треhе 
на Ст ради отима нод св. Арх. Гаврила; а четврто код цркви це 

св. Срђа на Брдима. Тих је гробница :мноштвu, што је за нас 

важно, јер знак је, да је овдје -rад насељење биnо многобројне, 

као и да Се народ из околних крајева сахрањивао. Све плоче 

и yлo:Ittкe, који се у горњим гробљим:а .ваt,оше, марљиво је nо

иупио пок. Младен ЦрногорчевиЪ. :i :оМихољски Збор•.· Ова је 
nлоча затварала rробницу, у којој је био погребен Ћураш, увук 

ставилца Ћураша Врањчиhа и витез у цара Душава, а члан оне 

знамените породице, Icoja, како се прича, Даде име селу Ћу.: 
раmевиЬима. За доба ратова између ВалШЈЈhа и Млечић·а ма· 

настир превлачли је t•остио седамдесеж и два :калуђера. Од пре• 

влачхог братства сачувана су имена: праиrумана Руви:ма; је .. 
ромонаха Димитрија и јеромон.аха Максима, који је био у свему 

вриједан, доживио живот пун овil.којаких згода; уЗ др)'Г~ јсро
монахе, <?В је nослуживао Грбаљ, Луштицу, Црмницу и Леде

нице и по Tиl'<t крајевима nочинио многа добра дјела. Јеромо

иах Василије бијаше вјерни пратилац митроnолита Ароевија, а 

јеромоиах: Михаил (Чарнојев.иh) за собом је оставио нацрт ма

настира u храма превлаЧ:fСОГ, па и свој лик: no necpehи замет
ну о се траг остатцима љегова труда. 

Ниј-е историјuRИ доRаэана пропаст Превлаке, бива, да JIU 
су је Млечиhи или Турци разорили. Народно предање криви 

Млечиhе, а по наводу из једне старивСI(е кљиге то је било 1441. 
ЕВо што вели народно nредање: 

»На самрти 'мати _Друшка, рибара которс:коr, завјештава 

два звова св. Арханђелу Михаилу превпачва.и. Године прола

зиле, а Друшко ам:уhе.м: пао, те _није· могао да вастув.и м.а.те

рину поmљедњу вољу. :Калуђера га о.помињали, _аљи све б0о 
узалуд, док ra позваше судом. Друmко имао у Котору доов.оr при
јатеља Вра:Ьена, властминс:ког проњара, који препоручи Дру·шм_ 

судијама. И пр_ије тога Друшн:о ј~ ~аговарао сељаке, да ~ри .. 

L 
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дюку ;зажна свједочавства. на -шшуђоре, али. се не иађо, хо би 

па душу маuо редов-и:Ике прейiЛачке. 

Кад су З8'Е)!Н& абиља стигла, nохиТ~ Друшко на П!tевлак~· t 

прет-вори се н уговорИI с иrу.маном1 да ;:щова донесе уочи. Ар

ханl)елова дава. Мапо пр-ије Архав~ељс-ва дана пров-иднюt э·о:вне 

Друшн:а, даде му отровне кутиј-е и н-аговори га како ho отроват11 
н:ал:уђере, na му обеЬа дио пре.влач:ке -црвовиве, но-вце и вла
-стеооrво. Друшво стигне nод Превлаку око подне, п звона -се 

аэносу. Кад ј.е бил.в у :вечер, Друmв.у спреме ЈЈежаиду у hen:иjn 

-е прозор-ом. пре~а истоку, Rojy и данас видим. Поmте се оврши 
ЈЈитургија1 а врсти се дигну, Друшпе похита у иухињу и не 

нађе -у њој никога. У бакри~ у :којој се варила _р·иба, иsручи 

Q'i'ровв:о прашtt.е, па изиде. По свршетњу щtтијо игуман са еве

штеници-ма . .и. с .кнежdвим:а сједву о-ко трпезе, до њих Друшi-.о, 
и ст-а:ну ООtаt·ова.ти. На nречац эавр-ате О'rац Мав:си.м, за њи.м.- ос

-тали tWiyђopи1 а Друmко побјеrне ва RO$y, да и њеху пукне 

пОгибија у Одољеиу. Одједв:ом- saFpyxa ТQП о мл.етачког брода, 
који се бјеmе усидрио на Бобовачу и окупљени ее- В:·арод :вс

зре.м:.и:це разбјнве-. С:ь:ета трапеэа еа високог олтара nan под 
зденац у море no.zt еамо11 Прс'вл-аком, гдје је тишина, п-0 кој"Ој 

се море стакли док свуда уоколо сјевер бијесни; на близу па

.доше и ступови Са: високог зяониtса, те со В<иде и данас; зво·на, 

.која тоtЋ даuа nрвом и потоњом.' проп~јаm.е, пану по-даље веrдје 
у сред яора нрема луци; а крс-r- са звопиttо-на &px.u. oA;.'le-r.и још 

даље, да ое 1it3ryби Хроз rреО'Оне »У сnи.n:ице·« близу 11 Ру,~Хиsица«, 

Митрополит прије -тога 'б}еrпе пре-дигао . с Пров:.r.аке. Алв 

}" развалама осТаде седамдеdет a·u:tyђ(}pa, а nогиблју npeв.'lat~Ky 
nреживе само двојИца њих, коЈа зарад чеrрш·ти митр·ополит 

б11јаше наредио да се утамRя.чс. По доврmеном раз·ореп.у 

-овим калу-ђорима. nol,e з.а руком о~лободиrи: се з·at't=!;Op&~ 11 
кад Превлакi оnазе· поруmену п пусту, узму довољно- «о-вnа, 

дрсбјеrв.у у rорњи Грбаљ - у Кољенови:Ье, rд]е бдаго вttко

пају у Љепавиhа вrрадп. Наt~це послИје нађу садоЬ.и Лозе исти 

Кољеновићи, и настане завађа, у дојој убије брат брата:. А кa.

лyt,~pll се на то разиђу: јодаи крене у Црну Гору, друrи у 

Русију.• . 
Од· "XV в. до прсtшлог вијека биза је Својина nот<'мства 

ДруiПRова, а 18'01. купио јо каn. Фџлиn БарбиЬ у Марин.а Друmщ1. 
и Јеронииа, њоrова овна. - Ово је овај дио, који је давn:с св·о ... 
_јива: Варбић-Косtић-Јокиh, док сјеверо-заttадни дио Превлаке 
хупи контеоа Екатерина Власrелиновић rод. 1827. у пошљ~.~дљеГ 
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Друmка за 400 дуката, који дио ов:а још за живота дар~·је 

Петру П Петровиhу-Његошу. Књаэ Давиnо 1 прода Превл:шу 
10. јэнуара 1858.- Милораду Недаврвиhу за 1000 Фор., - а ови 
је опет прода архим. Н. Дучиhу- за 3000 Фор., који је 11 марта 
1882. за исте паре уступи опЬвви кртољској, које је и данас. 

На Страдиотима било је десетан храмова ·ц капола, !fO 
једној старивској :књизи. При поруmеним храмовима М~еЧ11Ьи 

nодигну »постаЈЕ"," гдје су гојпи коње, довожене и,в Арбав11је• 

Њих дијсљаше под имовом Стратија бива оним досољевицю·1а 

иэ Грчке и Арбавије, воји се овамо у XV, XVI и XVII в. до
сељаваху. На брежуљку Ашамараву бијаше некад храм св. Мариа, 
а на Гаврилу величанствеви храм св. Арх. Гаврила, који је по

стојао да.пеко раније, него ли манастир превлачки, и по Ње!'.tу 

1;јеверо.:.западни дио Страдиота назван Гаврип. На ГавриЈЈу у 

цркви · св. Арх. Гаврила Rоторави су ва превару убили краља 
Драгомира, ког је гробница данас уљана н_аменица. Предање 

вели, да се овдје щшјевало уље. а доводило се са оним на)tс

ним .чувковима, јер није било, веле, тerJJehe марве. 

У Мрцеловиви ва Брдима б:ио је храм св. Спаса. Он је с 

llременом nретворен у стојну нуhу, али је nреоста,о звоник ква

дра'.t'не осиово на два спрата засвођев сигом, у ц.има окна за 

ре:мење. Помршов_ је распоред куhе са новим зидовима, који је 

данас Ковачевиhа и Ивошовиhа. Ту со вашло десетак гробница 

с.1ичних уљавим каменицама, или римским саркоФавима • .Покрп
Ј.јачи им бијаху кад равни, над сведени, с украсима, а и без

~их. Ту је у близини један стари зденац. У Давчуловвни на 

Брдима види се лијепи сrаринсsи двор, гдје је у XVI в. живио 
неки Данчуд. За.м:ан је овдје подигао которск.и епископ Антон 

Гргурина. На Данчуловиви бијаше. се зауставио Свети Петарt 

кад је џретао у по:м:оh Сењавиву •. Сад је својина Радовичиhа. 
из Доброте. У њему јо лик цара Душапа. На Слпјепчеву Брду 

у Брдима опстојuа је црква св. Сергија1 дуга 6 м. Оградили 

су је Дапчиhи. С јужне стране Прев.паке је Врања Глава, на 

којој .веле да је био Врп.њин Град. Опа.1о зидине збиља сnјс
доч~ да јо. на Врањој Глави биЈiо нено насељење. На то noт
cjehajy имена Врањсн- Кам, Врањокуп, Врање Село, Врањска. 
Гл:авица, вјероватно јо овдје бис замак Ћур})а Врањч~thа, који.је 

као витез споменут на превлачкој П.'IOЧlf. На Отоку је римо

Rатодичка отародревна црива » Светиште Блажене Госпе. а. Папа 

П~впе 11 овај је манастир продао једној ковгреrЗ:цији :tщеrачкој. 

Св. Ћорђе. Сиксто IV. на молб;у RОторске оп_hИне дао ru је Малој 
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Браhи 4 јуна 1482, због -чега наотаЈiа је борба измођЈ· новгре
гације св. Ћор.ђа и Мме ВраЪ.е, 1юја је борба и кров XVI в. тра
ја1Ја, док га речева ковгреrација ве доби 14. децембра 1524, под 
којом: и оста до .1800., вад би предан рим:оватоличким парохи
јама у КрашиЋи:ма и RртоЈIИма. По отаривама, до сад изложе• 

вим на Превлаци, Брдима и Страдиотииа,, види со кад јо по

пост,авак љихов,; Наоељење ва Превлаци ·мора. да јо од давних 

вре):lена, поГлавито од онда, откад је превлачви манастир за 

Немавиhа оrрађен. Ту ваоељење мора да је биЈЈо- :многобројне. 

што изводи:м. судеhИ по -.мвоштву гробова, који се налазе на 
четири превЈЈаЧR& гробља. Послије пропасти превлачке овдје је 

МлеqиЬ. своје касарне имао, а од 1797. стоји· по војапоро.цица, 
као Вл:аоrеnиновиhа nородица щто је ставовыа у прошло:м 

.вијеку. Давао живи само неки Русовиh, Чолаиовиh и Подпара, 

као кметов;и опћи~е кртољоке. Ови раде земље, а дају оnhини 

-толики приход:, нолино ова плаhа пореза. Pycoвuh је дошао .из 

.Радовиhа, слави Срђев-дав; Чo..taнoвufi из Кавча (о.пhива хо .. 
торока), а Подаара иэ Црне Горе. Оба славе св. Никоху, а сви 
:0вдје од охора дошли. И:ма мало више од године, да су ва Тр

стено_?I, ва ПревЈiаци, рад српске циглаве дошли: Сrанцвл, рим:о .. 
натолив из Загреба, Гpбuti. из Њивица {Суторииа), .који ол:ави 

,св. Арх. ~.ихавЈI-а, и Дежуловиh. ив Корчуле. 

Страдиоте су (Scoglio di 8. GaЬriele) Вије!. е Десетине l con
siglio dei Dieci) 8. августа 1493, као и дукалима мпотачким од 

26. авгусла 1457 и 30. априла 1.532., даровани властели кот.ор
схој, а они их 1610, 1612, 161'11, 1629 и 1635. давали кметовима, 
н та.::t је било васељо, ми данас нема никога • .По старивама, 
во_је со- ту налазо, нема двојбе да је за превлачког .манас;::тира 

и овдје било јако :в:асељење, а и прије, јер Сrрадиоти бв:Пu t:y 
.позвати Грцима још у VII в. под имевоАr »Св. Гаврил~.·· 

На Брдима па1~ и у ДавчуЈiовиви такођер бuо је васе

љење, rдје је у- XVI в. с_таповао нени Давчуло. Њоrов син 

АЈiекса Данчулов {Alexa Danzulov da Barda) прикупио је во
_вих земаља од Милете Петрова вз 1\ртол.а 1590. Год. 1594. ту 
је nробивао Марко Даnчев (Marco DaЬcev da Barda); rод. 
16М Иван Давчуаов и Алекса Вјоловвтиь; rод. 1608. Трипо 
Никчев; rод. 1633. Нико Иванов Данчуnовиh; год. 1693. Лука 
Мидадиновићј rод 1641 Ћуро Иванов Никетић.; год. 1694-1704, 
Раде КаштеЈюi, нога читула па.n:ази со у м:ап. Савиви. Сааввли 

св. Срђа, а дошао у Х \'П в. из Арбаније, а данас се истрачило 

братстВо. Каште.(аН је в:авват, ·јор у тоМ двору, .иојп је вао 
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каотио, становао. Ово су еве 6или ЈtМетови властеље аоторс.ке. 

Овај је двор данас РадоНичиhа -из Доброт-е, али вико у њему 

не· станује~ . 
Што се тиче постанна села Ћураwевића, оно је поет.ало 

за Ћураша ИлиЬ.а. Ћураш Илић (Giuraso ЈШјсh - Ћураш из. 

3сте - dominus Juras Ysecte) -бијаше сав~Тнин Стиана Дуmаиа 
1331. Он бијаше Душ&нов заповјодник (Ju:rae casteJ1ano) у-граду 
Сиралипу (1355-1356)., док ra преда Млечићима. Поелије О>tрти 
Дупiанове, Ћураш Илиh држао је -rорњу Зе!'у, ноју эаувму .Баn.

шиhи, уб-ивши Ћзrраше. Ил.ића. Њеr.о:во IЮтомеtво, предаље веЈiи, 

ставовало у Ћурашевиh-има. Год. 1404. доrе:Вараху се Ћурђе и 
Љеша Ћураmевиhи (Georgiu.a et Ajesius Juraaees) с Дубровником 
nротивВал-шину пријатељу Саидалу (Спои. Срп . ....,._ Пуцв:Ь). До год.
t 423. Ћураше-виhи су се придржавали :Мхечић.а, а 142.7. вмражилиr 
да их nрими иста републииа под овоју вва~у. Касније оу Ћу ... 
рашевић.и управљали Њеrуmима и ударали на Ко~ор. Посре ... 
довањем СтеФана Ћураmа (Stefaniza · Juгas) ушао је босански 

Херцег СтеФан у Доњу Зету 144~. Голубиискn (Ист. прав. црвв. 

срп. рум.) и Љубић (Og!edalo) идеnтиФиttују П!< са ЦрнојевиЬ.има, 
дон К. ХопФ (Енци-кл.) раэ:в:икује, а тако .и Руварац, велсћн, да. 

Ћурашмшhи ·произ3lаае од Ћураmа ИЈ!иhаЈ а ЦрнојевиЪ.и од 

веног Црнојевиhа (прије Радиhа) иэ друге пол.овине XIV в.1 ) 

Год. 1454. опомиње се Raлot,ypt,e Ћурашевић (Mon. 8er. :Ы:rklosic), 
а на једној лиотин_и опо:мевут је Дабин Ћурашевиh.2} Елем, сва

како за њих је везан. Јtос-тапак села Ћурашевића а мислим, 

да оу стално и ови његови насељеиици били. 

Други досељеници јесу ови: Мештровиhи, који оу дошли 

из. Црџо Горе у XV в. Читула Ива ·Вуэ:ова М:ештровиhа ва.nави 
со у Савини; Paдoвuliu "(у читули .Рајчковиhи) дошли у .XV в. 
из Црнџ Горе. И њихова читу.nа налази се у Савини; КАакор,. 

дошли у XVI в. из Дабца из Арбаније. Зову их и Кд:акоровиhи. 
Читула Лу.ке Клакоровиhа налази се у Савиии, као и чи

тул~ Ј9ва Тодоров·а Клакоровићаt Ника МаркОва Кханорови:hа 
и Ћура Ивова Клакоровиhа, све из XVIII в. Дудравчевиfiи. 

Дошао Ду_брета с братом: Лаком из Херцоrовиве из Вучитрна, 

и наоtанио се у ЋурашевиЬе, а њеrово потомство· зове се Ћу

рашевиhи. Ч.иrула Стијепа Крстова Дубравч:евића из ХУIП в. 

1). При.tо.вщq: в о6јаmЈЬељу Ћзl!. срп. ИС'!. И Руварац. Го~асвик (;pncкoi 
уч:еиоr ftpymua, sљ. Х Ј.. vп. . 

:1). Ми~.љ~ "Збор у Бови IWтopcJoj од М.tц,ва Црt~оrорчевиtо. 
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налази· се у Савиви. IJ_epuчufiu. Дошли "'ј1 ~VI в. из Ајэбавијо. 

Читула кап. Станка Перичиhа налази се у Савивн. Радичевиhи 

иэ Црне Горе има 300 rод. Читула Јова Радичевића налази ое 
у Савини. Сви ови десољеници славе Ивањ-дав, а како се види 

ваоељање је овдје эавршево има ~ОО год. 

Назад воколихо ·година доселио се један Брv:ни!:. из Ра
дО\1Ића, који слави Срt,ев-дав. 

IП. Тива.т. 

Тиватски је затон средњи н највеhи басен (30 юt.2) Бо .. 
пешког з_аљева; љега затв_арају Луштица1 Биједа и "Врмац, а 

удно, па југу,_ стере се грбаљска равница, пуштајУhи поглед 
ове до 3уња.стог св. Спаса {389 м.), иза ког је Бу~ва. Од сје

верне с1рано Тиватског Заљева налази се село и ollitивa Тиват, 
у висини 1щд морем 1-300 м. Kyhe се неке налазе покрај .Оу
јице Рзоиво, :која, и ако више пута земљама штете наноси, 

ипак -не наноси штету дотичним куhама, јер оне нијесу управ 

у непосредюј близини то бујице, веh мало (100-200 :м.} по .. 
даље. У Тивщrу имаде много живих. вода, а зову се: Припетива 

Врm'lив, Трс.тевив:, Чешљар, Матуловина, Прлина, Itајина, Јанат 

и ltумбатово. Осим овог виа и много бунара· {преко 50), у ко
јима су тако:qер све живе воде. У Тивту је поднебље бзmго, 

свијеr не пада, астр.ада од југа. Село има до ота земље за обра

~ивање, а зову се Ковобица, Лодовина, Кривелица, Воља Печа, 

Доњи Каатув,. Чоцљар, Ћурђево Брдо, Точило и плодно Ти

ватсхо поље, које је в.аставаК 'rрбаљсксг поља. · То су оранице 
(74 хек•ара), вртови (141), виnоrрали (82), пашњаци (136) и шуме 
(16). Тиват има свега у простору 485 хентара, од чега порезу 
подложво 440. Хране 11 живог, и то: 7 ноња, 70 говеди, 210 
оваца, 104. свињо и 6.'::коза. 

Село се налази прама KpтoJI.Иl\Ia, с једне страве, а на 

почетку полуотОка Нрхца испод Тројице у једној равници, 

на Rojoj· се. уздиже више мањих брежуљака. Сеоске су х~·Ье 

на шщвож.ју тих брежуљаn tO минута од мора, а има их 

пр11 мору. ·село је раотурено без реда, п нијесу иуће у ску

повима. Само при мору ј6 мала варошица, гдје је упр~ва (ста
ница) ратне морнарице, По:м:орсRе'ераршtе управе, приставиште, 

поштарски. и брз<~јавни уред, оружничка постаја и т. д. На 

више Пак ј_е. сијоло опЬиве, паро\ајаз:rни уред и дворазредна 
школа. У Тивту су ова братств:В ~· Перовиhи {2 к.), Петховnhи 
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(10), Триirовиhи (10), Голуби (7), Фражп (6), Пињатиhи (3), Ан
дри!.и (5), Крстови!.и (19), Синдики (10), Усановиhи (10), Шка
ната (6), Пејани (6), Оџиh (7), Ланцеротв (3), Луковић (1), Налис 
(1) и Станачић (10). Свога је домова 114 (а ку!.а 233), станов
ника 1073, од нојих је 1 054 римо:католmса, 19 православних. 

Тиват {Theodus) добио је име по Теути, ;.·дйвици врава 
илирсног Аrрова, која сrановаше у Рисну, а у Т.ивту љетоваше. 

Ова је 'l28 пр. Хр. изгуби-да све П'од Агроно~t освојене крајеве. 
Од старина је био м:ален град (Градац), који је био у праtЩј' 

из:vtеђ;у Превлаке и бријеrа Дум:идрана, ноји се звао и Вобовац 

(Бобооиште - ВобоваЧ). За овај со rрадиh мисли, да је сзtарпји 

него ли u неrдашњи градови Риса_п (Rhizinium) 11 Столи- (Stolium). · 
Народ приЧа1 да јо овај град поронуо од- земљот-реса и у IЈсти 
мах да се отворио неки nбј·газ«, Је :rи то нсrипа, с ооиудице 

ваљаннх доназа не 11rожс со ипш~ ништа извјесно казати} Друге 

су старинР.: цpnna св. Аитуна, која је ограђена 1734. - Од ље 

је гробље у даље ко 2 RM. и у Ње)tу је вапеда ов. Сиыоова, IiOja 
је до 1734. била парохијалва цр[ша. -Св. Неђеља, ен. Сергије, 
св. Ана, Го о па, Св. Арх. Михаил и св. Ј о ван Крсти~-љ оу Врло 
стаРе цркве. - Ј om св. Антун, 1юји је ort•at,eн 1373.2 

О данашњем васеЉењу зна се ово: Cтanu..,uftu дошлИ из 

Грбља има 240 год., олав.е св. Сit:меона; Пepomdi.· из Црно Горе 

·и:ма 200 год., а славе Михољ-дав: Трииови~и, Г(М.уби, Пињатиftи, 
АидрuЯu, Крстовиhи, пејани и Оџи~и из Херцеговине, а Фажu 

из Истрије, Синдщщ исто из Петрије, Уоано1иhи из Цр.В.е Горе, 

таRо и Шка:н.а.ти.hи (Шкавате), Ауковиh И3 liрчања, дгн:цероти 

из италије, Ha.Jf.UC из Корчуле, а сви дошли. ОД назад 150-250 
год. Славе св. Си:моона ~св. Автуна. Ct.·oc:Xa је С."'ц:tВа tn. Антун. 

Овдје није старо~:јt:дилаца. 

IV • .llаства. 
Налази се иsмођу Тивта и Леnетана. Доња Ла~тnа при 

мору. а Горња _ Ластва у брду (318 м.) при страни, а. исnод 
врха пол;уотока Врмца, ноји ра::щваја бокешхи заљев ва два 

мања. Сеоске су нуЬ.е при мору док оне у. брду nри стр~ви 
испод Врмца (768 м.) и испод вољег Врха (710 м.). Земљиmте је 
ово довољно стр:мо, под великим дубрава:ма од ~остања 11 хра
стова, која чува ~ село и"_ сuоску земљу од бујица. 

1- М:и::r.ы.свп Збор у. Бови l.оторсвоi ОА М:.а. Црноrорчевића, стр. 69. 
2 Scbema.tismns Diaceegis C&tharensis pro anno 1909. 
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Поток Сељавов извиро ~· l'орњој Ластви, пролази I:lзмеђу 

Тинта и Ла.стве. Эе:мљв Горње, а особито Доње Ластве, наноси 

-велике mтете, јер је развоси. Извори у Доњој Ластви су: К)~

дпно. Плавда, То:мичиh и Равница, а у ГорњОј Ластви: Марнова 

Вода, Потоке и Подводе. Чатрња вема. Свијег но пада, дува за

nадња:к п јужњав:, а мање бура_ и иот~чњак. 

Село вма земаља· за обрађивање. То оу обично вртови 
(135 хектара), оранице (24), виноrради (53). паmњаци (297) и 

шуме 128.20. ·шуме су око села, то су эаједнич~<е, а од сеЛа 
1/", до 1 сат удаљене. Друге оу им земљо око кyhk, средље су 
родвости, а зову се: Опатово, Арбљ11, Шhепање, Село, Свет~t. 

Роко, Opamje1 Вр:мац, Вељи Врх и Гомилвца. У површиви Ластва 

има 676 хектара, а од тог порезу подложно 637. Хране и ж11вог, 
n то : 26 rоведи, 380 оваца и 13i коза. 

irаства се дијели ва два омања села, која се зову Доња 
и Горња Ластва. Једно од другог удаљено 1/ 2 сата. У Горњој 

Ластви куЬ.е су по скуповима без реда раздијељевс, састављено 

веhивом од породица једног племена, један од другог 20-200 
норака удаљени. - Скупови у Горњој Ластви иду ов1rм_редом:: 

Најпрво су Марков&о!.и (16 к.), пак Матковиhи {25), Маривиhи (19), 
Никоnl!!.и (16), Лушnћ (1), Стјепчевић (10), Авдр11!. (!), Рцбица(2), 
Усановић (2), Абовић (4), Гаmпарин (1) n Ивови!. (7). Посред cena 
је њих·ова црква Госпа, која је посвеЬ.ева 1748. Гробље је од 

Цркве 1 дм. удаљено •. На врху села је ЦЈfl'вица св. Вита. У Горњој 
Ластви вма породица 104 (136 куhа)! а становв~иа 440. Сви су 
рююка1'олици. - Kyho у Доњој Ластви поди:јељеве су ва ску .. 
пове: Чивовnца. Опатоно, Н_аморе, Псрушине, Ватуница, Врај

новиЬ.е, To:r.tt·IЧИhИ 11 Потоци. Чиновица јо најближа Лепетани~а 

При яор)·, -ту су куhе у растојању 5-10 м., без рода. !]..о њих, 
прама св. Року је Опатово, нза џног, од ов. Рока прама Сеља

вону поток~~, јест :вНа моvо«. Ту је парохијална цр.в:ва св. Роко, 
који је о грађен 19"0 1., а гробље- је далеко од цpitiH~ једно 1 ОО ко
рu.ка. У Гроб;ьу је каптщ св. Арх. Михаила, ноја )е ограђона 

t 90 1., ту је брзојаnнп и nоштарски уред, с11јело onl1ИHe ластовсRе, 
оружвички уред, шко1а, парохијални уред и пристанпште. Kyhe 
су покрај дрЖаввог лута с горље стране, а r.. доње између пута 

и жал-а морског. Р~д лута, као н рад )!Ора.· оне су у реду, неке 

СЭ)ЈО 111"ала уличица днјепи, а неке ништа. Перушиве то су више 

"На :\tOpe« 1/ 4 сата удаљене. Куће· ј~ сr.упу, без реда. Покрај и 

1шшс Перуruива јесу: БаТ)''Нiща, Вi'ајковuћп и Тuмичиhи. Они 

с~· у растојањ~· из:uсђу себе 1/." сате~, лрама Горњој Ластви. 
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Ryhe оу у њима без реда, у растојању 10-100 корана. Не чине 
улице. У Дољој Ластви живе: То'Мановићи (3 к.), Гаmпарвн (2.), 
Пеrковићи [6), Бажилиоко (1), Микавић (1), Уцовићи (7), Ав

дрићи (2), Маринићи (9), Уздановићи (2), Лукшић (1), Шкавата (6), 
СтјепчевиЬ (9), Матковиt. (4}, Марковић (4), Ивовић (1), Попов.иh (2), 
ТомИчиh (4), Синдик (1), Луковић (4) и ЦаревиЪ (!), У Доњој 
Ластви има 314 становника. 

Има више Ластва по Боки. - Ластве с~· зову, јер су то 

111јеста присојна, жупна, лако се живи, Јiаствује. - Оnатово, 

јер било неког опата, - На море, по nоложају, - Чивовица, 

јер ненад ту Чиновиh стајао, - Псрушина, јер ту Перуmине 

'станују, а Врајковиhи и То1'4ичиhи, јер т:у ставовала истоимена 

братства, која се у Котор преселиЛа. 
Старина нема. , 
Ово је мјесто неким пос_ебним животом од остап:е В_ок& 

живјело. Имало је дванајест братстава властеооких, која се истра

чила, а за исте се не знаде. Народ прича, да је ово мјесто по

сталО.за владе млстачке у XV в., а приј~ било је све својина 

св. Арх. Михаила, превлачкоr манастира. Овдје је млетачка ре

публика насељивала становни.ке рим о католичке вјеро-исповиједи, 

uли баџе)l опе, за које се надала, да he, си11ом прилика, примити 
римо.нат·оличr{у. вјеру 1 или б~рем да he дозволи:rи, да њихова 
дјеца буду кршжеви у рИ:мо~З.толичкој вјери. Почели се .досе
ља:Вати у_ XVII в. Једно од старих пщшена било 61~ Чиновиhи, 
rtojи дошли из Х~рцеговине, а за њих тек што се зна; даље 

Брајковиhu, r;оји дощли из Глоговца више Пераста и Тожu-чиhи~ 

који се има 80 год. иселили у Котор. Друга су братства Уцо
виhи -и Апдриhи~ :који су ~: XVI в. дош.пи из Херцеговине; 

.lfyдpuhu, _Увдапови1i:и, .tlyкшuhu, Рибица, Абовиh, Шхана.та., Уса

н.овиfi., Куdнчех. Пововиh, Toмuчufi., Ца.ревиf'i.~ Muxa.uuh, БаЈЮUАиско
п Гашttарџи, ово су све веhино:м Црногорци, и ако веhи:Ва веле, 

да су старосједиоци. Њuма су взешто ис~ривљена преапмев:а~ 

а вјерои су их цод Млечиhем окренули, а крсио им-_ вr.te про

».ијевиЈtи, неби хи се траг ~о~м эабаmурио, као што и јест, али 

ипак .их преэцме и крсна. имена i1Эдавају, јер то је једино српско. 

обиљежјо, а и ба.цњаке ложе, при,ају и пјевају о Милоwу, Марку, 

Рељи и др., а то. таЈiијавци и други неби звuи - Матковuhи 

су дошли из .Мориња· има 140 год.; Маркови~и ив Црве Горе 

има 160 год. Ове Црво_горце, односно Херцеговце, :можда да су 
Мл:ечиhи као кметиhе доводили, те их nослије оа рим.ока'l'ОЈI .. 
Iшњама женилq, а дј~щу њихову, будуЪ из мјешовптих бракова, 
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у вјеру рвиокатохичку крстили. А можда да је овамо МлечиЬ 
n · неэаиониту дјеuу На~тањивао. Зато- је тешко дозна т њц .. 
хово поријекло. Mapunuhu, Huкo.лufiи~ Перушин.е и Стјеи.-чевиlt.и 

су_ из Херцеговине. ИвовиЪ.и с Убала има 120 год., а дуко
виh из. Прчања има 80 год. Сви су ово римоватолiщи, а славо 
Маиу Госпу. · 

Још има. п nро 11111:'1.. То.м.аиовиrt. која се доселила из Црне 

Горе (близу Цстиња) има 200 год. - Сл,ави 011. Ераста и Олимnн. 

V. Стоuво. 
То су брјеговп охиhени · костањима у осоју; Налази се 

с противне стране полуоТока Врмца, а прюtа Ластви, између 
Лепетана, односно ВеРига ·ц Прчања, у Iшсиви в-ад морем 
1-204 м. СелО се протеже при :мору и у страни. изм~ђу д~· .. 

брава од костања. При иору је Доње Стuливо (Stolivo Inferiore), 
а ~· Страни Горње Столиво (Stolivo Suporiore). У Доњсм Столиву 
има доста здравих живих извора. а зову се: Столивоиа Вода, 

Цеко~.ина, То:мива и Уmљивци. У Горњем Столиву нема но!lа, 

веЪ пију напавицу воду из ·чатрњд.. Положај је такав )" ГбрњеМ 
Столиву, ,ztа;"услијед велиКе стр"мепn, страшно земља рони, та.ко, 
да зн:ају старци, да јо било времен:а, кад на звон:ику цијели дан 

о Бадњом дану пије ti"и:oxo нимало оунца, ·а данас га има по 1 сат. 
Положај. је СтоЛива такаЈЈ, .да буДуЬ заклоњен косом од Врмца, 
н:е грије" г~ зиМи скоро нималЬ' сувnе. Сније г врло ријетко пада, 
у соlГј" је студен-о, страда ·од буре, Ноју, јер долази од РпсВа. 
зову Ј)рисавка«. Дувају 11 јУг и аа.падњан. й. ·кишу доноси )уг. 

Земља за о.брађи.вање је сл..абе nрсте :_ добра једUВС\ за 
хостање. Те се земље зову: МаРков Врт~ Мрзет, Радановић, 
Ушљивица, Помива, . .Више Црнв·е, Марqновиhн, Андриhи, Веље 
Брдо, Влака, Доњ·е С·е:Јо и ПавовиЬ. Сс-.~о има у простору 33~ 
хектара, а порезу подложно 319. - Од. тога ораницс (14 xertт.), 
вртови (85), виноградц (2i), nашњаци (39) .и дубраве (15<). Хранu 
11 ~ивог1 и то: roвoдlt 30, о~аца 178, коза 17 и свиља 12. 

Село C't' дnјели _ва, Горње л Доње Стодиво, који .су једшi 
од 'др;)_гога у рц.qтојању 1

/, .сата, а спаја их. :калдрма. У Горњся 
.Сrоливу све сУ «.)·Ье c1;;yna код цркве св. Илије. дО ње сУ tшј
бли:жи МаривовИ.Ъ~1 ,{2 _к.),_..пак за њи:м:а Луниh (1), Тошутовиhи {2), 
Миховиьи (6), Вујови!.и 15), Каштелавовиhи (2), 3.•овечера (1 ), 
Бопiкови!. (1), Ивановиh (2), Дабчевиh (1), Жига {1) и Марховић (1\. 
Кроз овај скуп иду два пута, те чltне Један шиљасти џут, иог 
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је врх код св. Илије, п та1щв дају распоред овом: с1~упу, кроз 
ноји су тракови 1~утn (nута) истодобно улице. Овај распоред 
чuнп још да овај скуп Ј:IЭГЈЈеда нао сто {столови). Још ов.дје 
имају капеле св. Ане и св. Петра. Доње СтозивО- је noi>paj 
:-otopa. Kyhe се ·протенtу·· једно 2 rfM. Ј.'здјrж лржаввог пут·а. и то 
оц Марнова Врта до Верига. Kyhe оу 2-З у скуnу, а rдје је 
прис.тавиште лађама, има их више; ту је nоштарски и брзојавни 
уред, војсха, сијсло оnћиве, вс:коэnRо крча-:uа н неволин() nopo ... 
;щца; ту су нуће све с горње стране nута, само Маривовиhа 

ковачница с доње стране П)'Та до :мора. Kyhc иду овим редо'1 
од Прчања: ФилиnовиЬ (1 в.), Кјепалићн (2), Марииовићи (4), 
Брајевиhи (1), Франовиh (1), ВатистиЬ (1). Воз11Ь (1), Марховиh (1), 
Ћурипiиt. (1), Миљевић (1), Лучиh (1), Жига (1). Матковиt. (1), 
Раду .. овиЬ (1 ), Иван ови!. (2), Милатовиh (4), Шовеља (1), Мир
новиЬ (\), Марабут (\), Мустур (1), Хрвати!. (1), Цико (1), Јако
бовиЬ ( 1) и Вордп.ш. Имају nарохијалну црн ву Госпу,. а Фиnи
јалне св. Павла и св. Василију. Државни је- П)'Т удица. Свега је 
у Горљем и Доњс'1 СтоЛиву 166 домова, а сrавовпика 347 
(правом. 48, католика 299). 

Столиво је Доња назвато за раэ.1юtу од Горњеrа, а Сто
,iШВО јер слич•t столовима nоложај у Горњем Столиву, гдје 
су иуhе. 

У Горњем Столиву је црква св. Илија, која је проширена 
1556, а освоhена 1748~ Обновљена 1846. оа прилозима Гаmпара 
Иваноuиhа, а 1905. бојадисана и живописапа. Има 5 олтара, 
а звоник је 01·раl)ен 1833. Гробље .код цркве са капелом св. Ан
туна. У Доњо.м: Столиву је црква Госпа, која је ограl)ева 1781., 
а звонии 1733. Гробље је ограt>ено 1844.,- удаљено од цркве 
1 нм. У њему је капела св. Арх. Михаила. Друге су капеле: 
св. Павле, :који је влаониmтво породице. Ба.вовиЪ.а и св. Васи
лије, вл8.~виmтво n~Uродице Филипове, обје из Пераста. Обје 
капеле у рђаву стању,l) 

По том што је :Црква у Горњем Столиву обновљена ~· 
XV I в. значи, да је и прије и црква и сО.1о ту било·, а јесу 
;ш пак садашњи цасељеници тад били, тешко јо реhи, а најбоља 

hе:мо видјети и дознати над видимо што предање велиt Rад 
се који населио. 

Byjoвuliu_ ДОШЛИ из Вањана (Хорuеrовива} има 300- годi 
Jluxoвufiu из Арбаније у XVI в.; МариновuЯи из Грбља у XVI в.' 

) Schematiemus Diaec~sis Catha-rensig pro an110 1909. стр. 31. 
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Ттиутовиhи из Херцеговине оЈЮ 171 О; 3ловечера из Ковавала 
ияа 60 год.; Ка.ште.мновиh.и са Превла:ке има 200 год. i Bo
uшoвufi из· Ћемиhа има 100 год., Иваховиfi из Црне Горе, 
и?tta 200 Год.; Дабчевиltи из Арбаније у XVI в.; Жиzа, не зва 

се; .Ayн.ufi, незаконити потомцц: непознатих родитеља; Mapxo
вuhu из Ластве Горље има 60 l'Од., Хрвати1iи. незаконити по

томци вознавих родитеља: Борда.ш из Rрањсне има 29 год.; 

Цихо из :К:отора има .70 год; Rjeaaлufi из Пераста има 20U 
год.; Фu.tuuoвufi и Бoзuli. ве зна се; Бу'Чиfi из Мориња и~Ја 

80 год.; Ми.и:товufiи из Црпе Горе има 120 год.; Мустур Ј-tз 

Rоставице има 100 .год.-ј Јанобовu"К и Марабут не зна се ј 'Бy

pttшufi из Пераста има 120 год.; · Брајевиh Из. Херцеговине. 

11.:М.а 200 rод.; Батистиti из Корчулс (Далмација) има 3_0 год.; 
Ми.љевиЯ из 8а .. мва {Црна- Гора) има 160 год.: РаОулов_иtiи и 

.Мирковиfiи из Херцеговине има 200 год. 
Св~ осим два задња, славе св, Илију или Госnу, док Рам 

дуловиhи и Мирковиhи св. Арх. Михаила. 

Као што се из горњеr вади, најстарији данашњи насељс

ниц·и ве досижу nреко 300 г.;~д. 

VI. Прчаљ. 
Прчањ ложи у:крај мора, nри дну страно поЛуо'l'о.ка Врмца~ 

изм.е~у опhине Столива и М)~ла. Г:Ра.ничи га од истока: Муо, 
од сјевера .море, од запада. Столиво и од југа Врмац. Куће 

се ове в~роши ва.Јiазе све покрај мора, из~1.еf)у мора и др

жаввог nута један ред, а друFи род (_много виши) . више др
жаввог пута. Налази се у висини 1-24.0 м. над nоuршипом. 
морсi·юм. У селу (вароши) је :мало извора, има у Г.1авати.ма 

извор, кој11 зову »Ријеs:а«, и један у Прчању. - С њих мало 

воду пију. Обично .. пију воДу капавицу, ноја је такођер_ дове

дена у бунаре. Ова је ~арош врло лијепа. Љет_и овде доnазо

на љетовање Которааи, као и Црногорци. Овдје је nребивао 
бnаженоп-Очивши ~ез Данило нехоnико nута. Особито су ли
јепи Гnавати. Овдје је бnаже поднебље, него ли игдјо унутра 

од ВерИга у Которско:м: заљеву. Обично дувају сјевер и источња:к .. 
Са сјеверо:м:. дува јан вјетар. 

На.Јiази се нешто зе:uљс за вртове (36 :r:.), које се зову 

.ogiardini« ~ «баште«. Према Маркову Врту до Столива и·ма веmто
оравица (32 х.), а тако и гдјо су Главати, гдје има и винограда 
(14). Више пак Прчања, прu:\13 коси Брмца, rдје јо гора Чисти. 
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Врх, пак све до врха Врмца~ налазе се врло голе земље, врло 

ријетно обрасле шум ом и ситном гором, што је опћинско. 

Ово су пашњаци (279 х.}, а нешто су И шуме (5·51). На овој 
земљи мало што ·но ради. јер овај је Rpaj искључиво по 

иорсни. Свега је земље у Прчању порезу подложне 367, а у 

nовршини и маде 384 хентара. Хране и марве, и то: 1 ноњ, 
.38 ·rовсдп, 321 овца, 14 овиња в 9 Коза. 

Прчањ је варош-оnltпна, ноја се н·алази покрај државног 

пута, унрај самог :морсtюF, од 2 :км. У сиупу Главати (6 нуhа) 
већином станују nрав.ославви 1 и- то: ДавчуловиЬи (3), МI1Ље
виhп (1) и Милетиhи {2). Ове су :куhе П\!Rрај мора, а· с rорње 
и доље стране пута у размаду 5-20 м. 

Одатле за 10 минута почиње варош са три -куhе: сваi{а 

-са једним uрозорчићем. У народу nостоји живо прсдањс, да је 

ограl,сна у средњем вијеку, да су у њима одјелито живјело три 

·сестре. Предање nari и ~во вели, да оу т:у· у оредњем: вије.ку 

жirвјело !'rtонахиње, али то нијо сигурно. Послије ово куhе д-олазе 

:куhа дu нуhе, обичНо с rupњe стране пута, све Д6 rtyhe Ма
·тновиhа1 rюја је_ с доње стране nута и најзадња. Овдје ста

нују племена: Луr<овићи (6 к.)), Верона (6), Лазари (3), Визин 
(4), Флорио (3) 1 Менегети (t), Сбутеrа. (7), Пасквал.ис {1), Персано 
(истрачила се), 'Њурови!, (4), Мили н (1 ), Дамјановиh (2), Мотковић 
(2), Гверини fl), Бела~>ита (!), Белан (1), Мркеза (Marohosani, [2), 
Главина (1), Стјеnчеваћ (1), Аидрнћ Щ, Тошутовић (!), Вујовић 
(1), Всрничеви!, (!), Аполонио (!), Петрарка (!), ЋУ!••шевићи (2). 
и Бргуљан (4). Свегu је у Прчању стаuоnни*а 765; а из.м:еђу 

тога има i'Ојннштuа 120, _tюји ставујЈ.~ на Маtжово:и Врту и no сред 
Вароши. б:rи:1у гщшно црнв-е, Домова је 66 (t;yha. 2~)6). Гл·авнu ('У· 
;t~,tје-сиости: Главати, Три.С~с-тре, Мар,ко-в Врт, код ко1·а је Q" во

јарн~, Фрањез:ачаи 1!оспициј, пошта, пристав:аш.-то nарвих лаl:,а, 

парохијнлњи рнмокатолпчки уред, д.ок нраrll)сљавни оввсо од ua
·poxa н:оторскоr, камо. и одл.аэе ва службу. Испред :ку.Ь.а Сбутего 
валаэи се један рт· ~punta), на r~ом·у је свје'Јiиоии·и. flanterna), да 
-.се неби по ноhи наеукали брод'Фви. Гаавне су ЦрRве :. Госпа, а 
-6лизЈ-· ње Ј'робље': св. Никола, ов, Марија, св .• А.н.то-нпје, св. Јован 
Крот11тољ, св. Ана и св. Петар. 

Прчањ со спомиње од .даВних времена. у повјесници Боке. 
Прчањ (.Pcrzagno) по. nредању в.оди своја поријекло, а по TO:'I:I.y 

.и и.мс, !)Д нщwга ил~ рск.ог огранка,. ној.е ту станоnало. Глаnати, 

јер TQ била ненад својина властеоске .которсr:е нород1ще- Гл-а-
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вати, а која С(' налази у" поnису главних властеоСiшх которскпх 

породица. 1 ) 

Црвва Богородичина, коју зову »Госпа", огра~еваје у XIV 
в. и била nосвеhена 11 Тјелу славном.<< Поправљена је 1672. Црква 
св. Николе, која је саграђена 1735., за~и:м св. Марије (Virgo de 
monte Carmielo). Она је својина породице Лукови:Ьа. У XV в. 

. била је разорена, а 1782. обновљена ; капела св. Ан~онија, коју 
оградила nор.Одица Лаэари у XV в., љихова је и данас сво
јина; капела св. Ј ова ва Крститеља, која је давао својина поро
дице Ћуровиhа, по документима ограi)ена је у XIII В.ј неки 

дон Персано даровао јо Ћуровиhима 20 августа 162.0.,' нојn је и 
поправиШе ; капела св. Ана; капела св. Петра, која је давао 

својина Сбу~ега. На жалу морсном постоје Двије капелиЦе (ora
toria), једна. у куhи Флорио, а друга у кући Нерона. Такође·р 
је стара грађевина из XV в. 11tre sorclle. « Матице парохијалне 
се воде од 1626.') -Опh~всttи је архив богат списима старим. 

П"родање вели, да су овдје прије Христа становали Илири. 

Мјесто је услијед сеобе народа а особито у IX в. од·Сарацева 
настрадале~ Послије се мало помал:о подизало. Ну :многе честе 

и крваве борбе, а чеото пута домаЪн немири и вес.пога, пру~ 

жише :могуhност туt,и:нцу у:ВдачиТи се у 1~yhy заједни.чиоr на
родног постан.ка. МлечиЬи овакво nри.ппие упQтребљаваху на ко

рист своју више него ико друМI, што нам и~боље дока.~ује чи .. 
њеница, вако 1409. од Владислава Напуљспог купише Задар 

с правом· над свом Далмацијом. Том приликом допао им је mака: 

Омиш, Троrир, Спљет, Врач, :Х.~ар, "Карчула·,. Котор, Прч:ањ и 
Пераст. Прчањ :яу се предаде 1420, кад п .Котор. Тад је у Пр
чаЊј' 611.10 многобројна насељењс, а био под јурисдикцијом Ко· 

тора. Прчањ је од давна я.натво мјесто због своје трговине у 

Јадранском и Средиземвом Мору. 3боt• тога, управ да параЈIИ .. 
зује Котор и Пераст; МлечиЬ наЈ:,е эа добро, да га претпостави 

друrи3t мјестима бокешхи.:u и у њ пренесе јавна дописвиmтва 

(PubЬliei dispacei), воја су долазила З:а владу из Царигрца са 
овима, поја бијаху отпремата и одашиљата за Исток. Овом при ... 
лвко_м Млечић је у Прчању .населио многе таnВ:јансве породцц_е 
из Италиј.е, којИ у неколико истисдошо и:а Прчања славовсно 

старо. вас~ље. Породице, које се тад ва~елише, биле су: llep. 
с.аво,. Флорио, М:рхеза (Marchesani}, Пасквмио~ Гве~ин~, Вероеа, 

1) Schematismus dioccesis Catharensis pro anno 1907. 
2) » .. » ,.,.1909. 
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и Белавито, ове n3 Ита.ttије, а из Истрије: Meнoreтtr, Аполонио, 
В из ин и Петрарка. Ове се породице населишо у XV в., а у исто 
доба васелише ·Се .Jyuoвufii.u~ Ћура.шевиhи из Кртола, - Ћуро
виliи из Црне Горе, а у XVI в. ваоолио се Шка..ьарuн. из Шпа
љара. То је један orpaнaR Гргуровиhа из Шкаљара, који се 
лро_зваше Веров:а~ тако да имамо Вероне Талвјавцс- и Славеве· 
.-!a~-иja~oвutiu из Црпе Горе, .Ј{џ~uн. из Тујковиhа (Грбаљ); Дан.~ 
~!J..toвuli.u _из Давчуловi1Ве (Rртоли), којн су потомци Данчvла 
ИЗ Брда; Матковиhи. :; XVIII в. ИЭ Мориња; ·Миљевиltи у хVп 
в. из 3алаэа (Црна Гора); Mu.teтuli.u из 3а..tаза (Црна Гора). 
Матfiовићи славе .св. Илијј', Милетиhи св. Јована по БожиhУ 
Давчуловиhи и Миљевиhи св. Ћор~а, а Ћурашсвиhи св. Јован~: 
док сви други Малу Госnу. За Qратство .d'aaa.pu, зна се да со 
је доселило У XV в. из Босно, да со звало ЛаэаревиЬи; а ш1еме 
Сбутеz.а. из Богдашића. Эа Виаин.е кажу неки да су дошли из 
оближње Ластве, али они_ сами тврде из Истрије. ПЛемена Тошу .. 
TI)Bиfi.u 11 Вујовиhи нэ об.'Iижњег Столива, - Брzуљан ц Андриh 
нз Ластве крај ТИФТа; - Бpnuчeвuii. ИЗ Црне Горе, а по св_ој 
прилици и Г ..tавина. 

VП. М:уо (Mulla) 

Налази се nottpaj мора према Доброти и Котору. Село и 
оп:Ьииа све је nокрај :мора и државиог пута испод :Врмца на 
суп~от Тивата, у висини 1-621 м. Потока у Муду нема, али 
имаЈу живе изворе. Ријека и Челановића Извор, о којих пију 

воду· Ну већим д~јелом пију воду из бунара хопавих, који 
:Iеже У нивоу пучине ·морске, и у њих долази вода морска, soja 
У неколино удара сланот-ииом. Има у ~е!lаЉИ Рамадановића више 

пу_та рибњак; :који је у лроотору једв:о 20 :м.2 у њему је море, 
ЈСО]е има отвор те се мијеmа са морем: из ваљева. Тако и рибе 
улазе и излазе. 

У Мулу ј·е врло мало земље за обрађиван.е, веhином то су 
оранице (11 хект), вртови (7•50), вииогради 0·65), и паmњаци (161). 
Те се земље зову: Вискупово, Пе.пузица, Бајево, Приставиmте 
од Pиjette, Пичево, Марово, Попово, Лова и Врајел. Муо ииа 
У површиви 189 хектара, а од тога порезу подпожно f80. Хране 
и нешто живог, и то: 4 rоведи, 18 оваца, 5 .коза и 52 сВиње. 

Пашњаци су заједвични, а сва је земља .код куће, самО 
пашњаци; односно брдо, далено су 1f

2 
сата. 
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Муо није ии варош ни сада. Ово је збијена, дијеле се ayhe 
у два .скупа - Пелузица и Муо. У Пеnузици су нуhе у неко .. 
лихо· иаnих СК\ пива, од :којих је прва скупина гдје стоје Ла

ковићи (2- к.). Ту је и крчм:а, за ~ајом: једно 40 :корака долазе 
xyhe и дуhан Маровиhа; и послије њега једно 36 кораха П~
тровиh (1) и Милетиh (1). Ива овог Дончи!. (1), творница ор

дела, а ива тога долази мост - Пелузица, послије ког долазе 

Радуловиhи (2). Ово су вуће у Пелузици, које су све покрај 

:иора. Иза овог, бива иза Радуловиhа једно 200 м. долази по

крај мора эе.nља и куЬе Рамадаво:Виhа, одатnе за fl/2 км.. до .. 
лазе остапе :куhе. 

На средини овоr скуDа је главна цр:ква св. Грација. код 

ноје је пристаииште за парне лађе, а у близу је и музичка ш:Кола 

и парохијани уред и пучка школа. Овај дио Мула сличи варо .. 
шици, а први селу. у- овом дијелу, почињуhи од Рамадановиhа 

(1. в.), долазе Радуловиhи (1), Вумви!. (1), Јованови!. (1), Паје
вић (2), Петовиhи (10), Пасвовиьи (8), Симовићи (9), Сабљи!.11 (5), 
Јанчиhи (1), Дончић (1), Вукашиновић (1) и Дубокови!. (1). Свега 
је становника 709 (прав. ! 11, римов. 588). 

Свега је :кућа 132. Имају своју засебну опhину. 
Муо (mulla) добио је име no свој прилици јер су се ту не

законита дјеца смјеmтаЈiа, :кад је Котор слободан био и за Млечиhа 

А можда да су први њени насељеници били из херцсговачног 

села Муљи {Гатачко Поље), ноји своју нову постојбину по ста
рој назвали. 

Од старине је црива св. К~·зман и Дамјан1 спомиље се тек 

1774, а звоник је подигнут t78'8., трудом Петра Шнољариt~о. 

нако г.паси натпис. Црнва је оправљена 1903. Има три олтара.1 

Ова је у брду, више Пелузице. На оба.пи. јо морској 1864. огра .. 
ђева нова истоимена црнва, са три олтара, у којој се- хране 

~ошти блажевог Грације, :који ј~ покровитељ Мула. Гдј_е се лав 

родио у М.улу, Т"1{ је 1888. ограђена капел.а. 
По овим знаковима судеhи, Муо је давно постао, аЈIИ се 

сигурно не зна. Данашње насеље некад је било православно, те 

вРеменом: превјерuло веhим дијелом,. а поријеклом су из Црпе 
Горе и Грбља. Овдје су се за Млечиhа :васелили. Ево данашљих 

племена: Јанховиhи, из Црв<: Горе, тако и Маровнhu и Cu.мo

вuii.u, Дончиh. из Шкаљара, .Јановиhи, из Богдаmиhа, (которска 

о~Ъ.ина), Вукашин.овиh, из Цуца. Ови сви славе Врачев .. даu (св. 

3 Shematiвmus Dioecesis pro anno 1909. 
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Rуэму и Дамј~ва). - Пexoвufiu, из Грбља, а славе св. Нинолу; 

С'абљиhи из Црне Горе, .Јуковиfi. иэ Вогдашиhа, а оба ова брат~ 

ства слав·е Малу Госпу; Пвтровиfi из Шкаљара, а слави св. Луку; 

Раду.д.овиfi.и из Херцеговине, .славе ов • .Арх. М:цхаила,- Вуковиh. 

Joвauoвufi. и Пa.jeвufi. из Црне. Горе, а славе Јовањ дан; Ра.ма

дановиfi. из Ћехлиhа, а славо св. Илију и Ми.л.етиfi ив Залаза 

{Црна Гора), а слави Јовањ-дан {по Божиhу) я Ja.нчufi с Убал:а, 

слави св. Петку. Као што се види у Мулу је 1 О. племена из 
Црно Горе, А_ из Херцегоnне, а остале из Бове. Р.имохатолици 

сви се населило ва МлечиЬа, вао и братство Радуловиhи, док 

Рамадаповиhи, ПајевиЪи, ЈовавоввЪп, Јавч11hи, ВуновИh и Ми
летиh послије t 797. Имају своју _оnhиву. 

VIII. Rоторсха. опt.ив:а.. 
Кад је Котор био сло~одан, имао јо под својом власта: 

добар дио данашње Боке, од које му данас ·остаде само град 

Котор, са селима Шпиљ&.ри, Шкаљари, Ораховац горњи и доњи, 

Б_огдашиh, Rавач, .Мрчевац и Лепетаае. Имаде у површини 5197. 
хектара, а о.та:вовника 5418. 

1. Котор. 
Котор је под са:wии Ловћеном, на једв(\ј равтшцп, коју яа

пљускује море. Тј· се збило преко з·оо K}ha, опасаних тврдим 

эидовнма. То је Котор. Како се па~ л,арод множио, nлn 

васољивао, n:y:he су расле, те давао веhива их стрши над твр
ђавом, Повшпе Котора је отаривска тврђава св, Јована {San 
Giovanni), а повише и Rотора и тврђаве. на сјев~рној с.трав~, . 
над nотохом Скурди, уздиже се Пестин Град, на коме је сти ... 
јсње шуnље вао nелика врата. Прости народ и данас се боји 

да му услијед киша греде со оэгор не обруне те КQтору ве 

наwноде .. Простор пак, ва х-сому јо град Котор, запрема 31. хек
Т&Ј>, о~ чега је порезу подложно 19 и то оранице (0·48), вр'I'ова 

(1·86) и брда исп.од твр~аве св. Јована (18 х.). 

Кроз в:.оторсху зараitа:Н протичу рјечице : Скурда {Шкурда) 
од аапада, а од истока Гурдиh. Ј.Ьети оне Котору не наносе 

щтете, али зв:ми поплави од југа море, а оне са стране, оСо

бито Шкурда, одвоје велики кључ извире »па Парило« ход там
нице војвичне, нарасту _таио да се често прено ноторсiшх 

улица не може ходати. А и на много мјеста, по самим ули

цама. извиру (провvу) I'ЉЈ чевn вода. Зими zсад почне tшша, ни-

l 
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кад но престане, и тад јо врло несносво вријеме, а и кад јо 
лијеп дан, опет сунце т-ек око 10 пр. подне с.огр11је а за.~е веh 
у 2. сата· по подне. Заиста је ту несвесно живјети, а љети опет 

~рипече ·Сунце, а улице тијесие, ~јетра није, те и тад врл~ до
садно. Осим споменутих има споро усред града извор, КОЈИ се 

зове nКарампана, « 11 Парило« близу »Црногорског Пазара« 1'( 

и nПуч.• Ове воде :м.ијешају се љети с морем и дају сланоти
иом. Зато је опЬ.ина, договорио о владом, у задље доба прегла 
да доведе воду »Поникве« из Грбља, и веh се зато воде nре

говори. Свијег но може да се сп;усти у Кото~. али ипа-к зи~и 
је велим с-туден и вјетрови1 особито бура и ЈУГ дуго дува)у. 
33.то је, и због вра-ткоhе сунчаног времена, у . Котору зими 

врло студево. 

Котор нема земаља за о_брађивање, изузев оно ор~нице 

на Пучу и нешто врта у брду, па и У граду. . 
Котор је по свом типу образац једног средњевзеновноr 

правог далматинског града. Град Котор има врлО усне улице 

ноје су чсшhе иэяеђу себе испреоијецапе, а :кано се п~ибпи
жују за Rаштио и тврђави св. Јована, тад се прет_вара]у, рад 

.cтpм:cfill, у :каменито стеnенице. 

Гдје се улице укршhавају, ту чине један омалеви простор 

- трг {piazza), и на таковпм с~· положајима обично rлавнија 
градска- <Ј.щн..u. Главщt су тргоnи, односно укршhа улица: Tpt• 
од Оружјu. (Piazsa delle Armi). То ј о одмах на главвиn1 врати~<:~. 
гpaдcRil:.f, од југа; Трг св. ТриФуН а, гдје је црква ов. ТриФун а; 
трг од Поврhа, источно од св. ТриФун а пр,ам:а Гурдиhу ј 'I'pr 
св. ЈосиФа, сјоверо-источво, гдјс је црква св. ЈосиФа; Греrо
рнјанци; трг од брашна; трг св. Госпође; трг св. Лytie, гдје 
су истоимене цркве к тр-г од дрва. У Котору је и уоре~ дана 
:мрачв:о, јер- куЬе са два 1tЛif три спрата, те и зато ч:ивс нго 

путнии_а један тужни утисан. 

Пошто Котор вије веЪ у духу времена и пошто ве може 

да промијени овај свој тип, настојао је да се прошири изван 

зидина, па је тако постао »Црногорски Пазар« и "Пуч«, Али 
се више ве м:·оже. У најновије вријеме почели су и ва зиди

иама градити ~yhe: (».OpCinski Dom«) а пред њом_је }}опhиноки 
врт« са оnhи:аском каФаном »Dojmi«, Овај врт и каФана l'!tртвом 

-raxo реЬ.и Котору дају живот. О.коло Котора су зидине од на

nуштени·х.; тврђава а више Котора тврђава св. Јована, а према_Ко
тору, ва Врм·цу и Горажпи, такођер -r-врђаве i у самом граду во)Ни

штrю Аа nише мјеста пораздијољепо. У Котору је сијсло многих 
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уреда и јавних завода. Ту је мјесно и оnружно војничко за

повједвиштво, четна болница, војвичко скЈiа.диште за храну, вој

вичlю вјежбалиmте, »Бевово«, Поглаварство, Окружви ко'rорски 

суд, Оnhин:сви уред, Поштарови и брзојавни уред, Ги:.1назnја, 

Поморона Школа, ресидевција православног и римокатоличког 

.еnископа, њихове вовсиоторије, Которско Школсво B:1:1jehe, До
гана, Пореэви Уред, Пуч1tо Поглаварство, основне и грађансtiе 

шв.оле, парохијuни уреди, Управа јавне добротворности и м:р

нарица бокешff:а установљена год. 809 по Христу. Колико је 

дакле власти у Котору,· изгледа и добива тип једног чинов

вичкоr града. Слободно грађанство има своја друштва: Српска 

читаов:ица, Хрватски дом (прије славјански дом). Срnско рад

вичко друштво, Српска муэшtа, Onhиuc:кa глаэба, Хрватско рад

ничiю друштво Напредак, Српско пјевачко друштво итд. ltoтop 

има становника ЗО21 (мушких 1827. женских 1194, правоол. 99~, 
ри:мокатолика 1960, а других вјера 62). 

О имену Котора, чија је историја иsложена у општем да .. 
јелу, п:м.а ово nредање : На сјеверној страв:и града има брдо 

Пестив: Град, ва коме је стијење mynљe нао велика враТа. За 

ту шуnљину се вели, да је тамо Цар СтеФаи nочео да зида град, 

ади да му вила речо, да ту веиа ви 11 бродј' пристаништа« н11 
»коњу поигришта«, веh да пође доље крај мора. Душав по

слуша, те сагради данашљи Котор. 1) 

А у Орби:вија виа прича, како Мађари pasope Вишикотор 
ИЈПl Котор у Босни, и како се тад три брата: Недор, Вук.сан и 

Мирослав преое.пише у Ри сан; а становници Ascriviuma, чувши 
за њихов долазак, послаше по ~их и јавише им њ11Ј:ову про

паст од Сарацена. Ови пођоше у Котор и поnраве га; али еnи

скоп савјетова, да нцfе Cpeblro старо име, те се реченој браhи 
пружи _лијепа щ:iилика, те ови своју нову постојбину Ascriviunl 
прозваше_ Котор, по свом родном мјесту, босанском Котору. 

Ово је само једна лијепа ал его рија о сеоби Славе ва у Вок;у. 

Најглавније су старине црква св. ТриФон, који је саграђен 

у почетку IX в.; кад су из Мале Азије моmти св. ТриФуна му .. 
ченика 809. донесене. Опет Је ва том мјесту 1166. нова. _црвва 
Ограђена, коју је те године котороRи еписком Малов осветио. 

Усљед великог потреса. 1667 ова је- црква знатно оштеhева. Год. 
1898 затворена је била, те се поправљала до 1907, ·над ~е опет 

1) Ово је nрича ~Вух Ст. КараџиЋ- Срu:схи рвјечвих« Веч 1852, стр. 
294, код ииева Котор, 

БОКА 227 

2 Фебруара 1907 римокатолички которски еписКоп Уhелипи осве
тио. Црква је страдала~ и од Бугара 1002. 

Првобитна- црква мораљ:а је- бити троброда василика с ап

сида.."'.а; зидови љеэивога средљега брода морали су надвиси

вати поRриве побочвих бродова а вије могла и:ма-rи звовике ва 

nрочељу. 3воници су каснији прииовак, основа им је четворо

кут, а у једном старом опису опhиве стол•вске тв.рди се: да 

је краљ СтеФан Првовјев·чави Dсин Симеона Немаље, rio распЬ
ложењу свога. оца и свога блаrословевог брата св. Саве, огра
дио цркву св. ТриФувn, са два эвовина«. У овом спису мо

гу:ћо да је истина толико, Ј.а је Првовјеичави оградио эвовике, 

а цркву Никако, веh највише да је поправио. Усљед потреоа 

ови су звони ци в&страдали и били обвовљеии око. 1600, па је 
1613 била опет посвеhева по епископу Јеро11вму. Год. 1667 
опет би велики потрес. који је оборио вв:ежевсву палату на 

тргу св. ТриФуна, срУшио· звовихе и јужву отрiшу цркве, og 

притвор се морао подупријети. Значи да су садашњи sвовици 

дјело из времона послиј_е 1667. Ова црква по визВ.НТијском ооrилу 
пут истока, а грађевина има, три удружџа брода, од којих 
средњ:и. има ав-ојипом ширину побочних; ва .крају бродова им 
полукружвих апоида, од. којих: су још сачуван~ велика апоида 

средњеrа брода, и ова јужвоr побочвоr брода, -дОчи:м апсида сје
вер вог брода више не постоји. а ва њено:м. је мјесту сад са

криотија.1) 

Ова је црква у животу Ко..торав:а заузимаЈiа угледно мј-есто· 

Сва важвпја дјела јавног живота обављена су у љој. Вепко 
Вијећ.е- опhиве хоторске одvжава.по је у њој своје сједнице све 
до у XIV в. Сва је средњевеsовва историја у тијесвој вези са 

овоя цр:квом. У њој со налазе :многе старине: Сар:коФаr Андрије 
Сарацевиса, гробље .. епиовоnско, слика Исуса Христа, дј6ло :ког 
:м:ајс.тора МЈiетачке шк.оле, 1tа:мени тип ов. ТриФув:а, многе свете 

моhи окован~ ср8бро:м:, -реЈiики дрвени крст, за који ое мисли 
да потиче од оног мавасrира ов. Фрања, испод гр~а, ког је 
оградuа Јелена Фрушкиња, који је по Џексову прије У XV 
!:i8~0"" ЈIИ у xn~ в. ограђев. Тај је С3!1.100Т&В био порушев, те у 
самом граду, близу врата од Грудиhа, нова црква св. Фрања 

1) Ко же.ш опшврВије о овој црхви да доsиа, не-к поrлеАа. Ћор'ђа Стра.-: 
жииировпћа, :.0 -nроm.щети и· в:еииарстяу Вове кот.орсхе«; :Мemorie Storiche 
sulle Восеhе di Cu.ttaro - Gelcich; Schematismns_ Dioecesis Catharensis pro 
anno 1909. нт,5., 
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ограђена. Ова је посљедва црква сад nразна и без нрова, иа 
rщјо оу у ов. ТриФуна пренесена четири храсва кипа од Финог 

бијелог мрамора, хоји су доиста .zrjeлo зватнијеr умјетвика. 

У цркви чува се поред :моЬи св. ТриФо.Еiа и глава св. Кри

согона, задаро:коr .м:учевика, па и врст воји:м: је Капуцив Марно 

Давијавус благословио 1668 војсву Јована Собјесхоrа код Беча. 
У цркви има знатних икона византијске и тuијанске ШRоле. 
Овдје се матице воде ОД 1640. 3вамен:ит је в архив црквеви. 
Ово- је ова црква св. Димитр:nја из народних пјесца, ноју је 

Милоm ОбилиЬ, :кад је ходио да купи харач од Латива, буз;:о
ваном пребацио. Друга је знаменита старивска Црква св. Луке. 
Према натnису, који је на истој, оградио ју је за жупава Не
мање и сива му Вуиана 1 t 05. Мавро КаэаФранци и_ супруга му 
Бона (Добра). Црива је поновљеяа 1368. Из тог су доба mи

љасти лу.кови, што труло носе, и ·готоки оводови пркве. Огра

ђов:а је у простдјем виэавтnјско:м стил:,·. Врло је важна ста

рина, -јер је за Стевана Не:мање ограђена. Она је 1689 предата 
православним. Год. 1747 дограђена је вапелица св. Спирnдова 
и подигну~ звоник на цреолицу. То јо ромавсви стил, а мле

тачна· ар1.итевтура. 

Tpeha је старина св. Госпођа (Eoclesia Collegiata В. М. О. 
Assumptae, - diota S. Mariae Fluminis et 8. Mariae de Funario), 
која је саграђена у VII в., а уза њу Андрија СарацевЈtС са

градио један манастир, иоји би први у Котору {IX в.), и то 

да задовољи жељи своје кhери Теодоре, воја је ту као мОна

хиња у IX в. живјела. А то ·ове, јер се .у њу неки судија из 

Дувље заљубио _био, то је хотио и отмицом, да би је уграбио, 

што Сараценис ва вријеме дознао бијаmе, те га у том сnри .. 
јечи. За Првовјенчаног, ·властеооне nородице -.!:ареа и Византи 

и jom једна троhа, иојој припадате тадашљи вачелник (rector) 
града Ј овав, а ноје упражњаваху право патроеата над црквом, 
одлучише, да се nрваmња грађевина, nQmтo бијаше стара и про .. 
п-ала, поруши, ·и да се подигне нова црква на исто :м: l'oJjeory. 
Иста би довршена и саграђена 1221. Има помена у књизи, која 
се налази у Фраљеваца у Прчању, да је обвовву. ово цркве из .. 
вршио СтеФаН Првовјевчани.1). У судским кљигама :которс~им 
спо:м:иње ое у XIV. в. ьS• Mariae de Flumine« с vпатои, и да 

се па тој црквИ градило 1330., а хо је дограђени брод, што је 

1), GeiciCh, Jbldem. стр. 23. 

Б О К А 229 

дуж сјевервога платна -цркве. Граl,евина је романоко-визав

тијсиог стила, и сачувал:а се све до данас. 

Има још С'I'ари под, састављен од nовелюшх излизавих 

надгробних пnоча, од којих једна припада морнару Луцн Rа

менаровиhу, Доброhанину {1703); а друга опа'l'у канони:ку Марку 
Буhи, ·од год. 1722. и један камен с латинским натписом. 

У ·цркви има још и олтар блаженс Озане Которквње, која 

јо поријенл.ом Црноrорпа. Родила се у Rояанима 1403, а цмо 

јој бијаше :КЗ.та Кооиh.. Служила је нод вдастеоске которске 
пород:цце Буhа, а r_од. 1515, поста :мовахињом до:мi1НИВднсхог 

р8да. У.мрије 1565. и би сахрањена у цркви св. Павла. Кад 1807. 
речена црква би за војне сврхе, превесоше т-ијело у цркву св. 

Гоопо:ђе.1). Св. Клара је уз самостан. малобраhе. 

Св. Ду_х lS. Spiritus). Црква је стара. Била је за Фрањевце 
до "1893., а 1894. уа љу је ограђено римока.толичко сје:мсниште. 
Св. ЈосиФ. Ограђев 1632, а има три олтара. Св. Ана. Црква 

стара. Црква .Praesentationis В. Mariae Vjrg.« у народу_ »Госпа 
од здравља« - налази се у брду, а постојала је још у XVI в.2) 

Св. Никола. Оснива ч јој је Никода Byha, sнамепито лице_ у срп
ској ;цсторији, вјеmти војвода и мудри савјетнин цара Душ~ва. 

Сачуван је тенст дароввог листа од 11 октобра 1344., којиМ 
Byha предаје црнву св. Николе Доминикапцима. · Мармон, 1806., 
боравеhи у Котору, те, доэнав.да православни немају него оа~о 

малу цркву ов. Луве, обеhа им да he им дат још једну веЬу 
цркву, те им је и даде. Цр•ва је оовеЬ.ена 1810.~). 

Та јо црква, назад ае:ко.iЈ.Ико година, уочи самог Божиhа, 

изгорел.а. 

Зиамевите су још ста_рuне: Архиви у поглаварс'I'.ву и окр~·

щв:ом суду, 'стара гробља, равни грбови, између којих народ 

добро позва Душанов грб, -м~i1у мвоmтвом другнх, на~ град

ски:о.:t вратима, о јужВ:е-грбаљсне сТрано И'l'д. 

О поставку п отароuти Котора говорено је у оnштем ди

јелу. Старо илирско-римско-византнјсво на~еље истра.ч.пло се, 

особито је проnало 840. Эа в-авало Сарацева. Послије тога су 
га васелили с~ановници из Дукље - Срби. Они оу били у Ro
'l'opy, кроз све вријеме, кад је Koorop сам: _се управљао и био 
слободан град. И то је насеље, нешто ра'I'ом, нешто нежењењем, 

1) Schematismш~ Dioccesis Catharcnsis pro з.nno 1907 п 1909. 
2) Schematism'us Dioccesis Catha.rensis pro anno ШО9. 
3) Шеиаrизам Еnархије_ Бововоторске. за 1892. 
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а нешто другим прu:лика:м:а, сво се исrрачил:о. а дијелиЈiо се на: 

властелу, пучане и вметиhе. У поче·шу XV в. у_ Котору жив

љаху властела :коју о:мо споменули у општом: дијелу, Многи од 

оне властеле препародише Дубровник, као и задарску властелу 

(De Grubogna, Pellegrini, Dolei, Basseglia итд). Никога од вла

С'l'еле которске нема више. Будуhи је Котор природно сила

зиu:iте Црногораца, то су се Црногорцl'l, а с њим.а и Бокољн, 

осељавали, настањивали и препорађали нс сам:о Котор веh и 

све онолве нрајеве, тако да је данас Котор васеље.в -погла

вито од Црногораца и Вокеља, а силом прилика много је по

родица превјерило. Насеље которс:ко давашње населило се нај

раније nрије 200 год. У граду Котору ово су породице из 

Црне Горе: Јова:новиfi:и {1) из Ћекли:Ьа, -славе св. Илију; 
Мартиновиhи (2), из Вајица, славе св. Јована по Божиhу; Ми

лиhи (3 н.), из Вјелица славе св. Јована; Мијуwковиhи {1). 
из Пјеmиваца, слави св. Јована; ЖуткиЛ. {t), из Велесто

ва, а слави св. Ћорђа: Пpaвu...toвufi, исто из Црне Горе, а 

с;rrави св. Николу·; Qypoвufi (2 н.), слави св. Јована; Рг..мада-

1ювиh (2 к.), из Ћен:rиhа, а славе св. Илију. Ови су некад са 
Ставишом побјеrли у Цариград, те један се вратио, а. други 

остао као потурица. Овај, што оо вратио, јер био ва рамаэан, 

прозват је Рамадавовиh, док прије звали со Маројевиhи. Даље 

су из Црне Горе Mpxoњufi {1 и.), слави св. Николу; Петровиh

Њеzуш_, из Његуша, слави св. Ћорi)а; · Бошковиh·, из Бјелица, 

слави св. Николу; Ra..11.y~epoвu1i, из~1Црвице, .сзавп св. Николу ; 
Пиrzвр, из Пипера .(а прије со зваtо ПоповиЪ.}, слави св. Ник()лу; 
Ma.poвuhu, хоји славо св. Ј оваВа, Жuваљвви.l&.u, Ћурi)ице и Ву~ 
лвтиh, св. Николу, сви ови дошли из Црне Горе в РадивовиЯ, из' 
Д.моца код Цетиња (данас· Цотиње), а сп.ави св. Ћорl,а. Старосје• 

диоци у Котору православни рачунају се ЈгхшиЯи (2), који 
славе св .. Ћорђ;~. ' 

Знатан број их је и из Боке, камо су се опет доселили, 

н ли IJ з Херцеговине, или из Црне Гора, као што he се из овога 
видјоти: Јововu!i.и· {2), из Ри сва, сл~во св. Георгија: МиАиновиliи 
\1). из Мориња, а слави св. Ћорђа; Baлдut;u {2}, из Сутори·ве, 
а славе св. Госпођу; Epцez.oвufiu (1), из Вравовиhа (Грбаљ); а 

слави ... св. Николу; Чуча.к (2), из Риова u славн св. Ћорl)а; Су
ботиRи {2), иэ Рисна-Ледовица, а славе св. Илију; Миџор (1), 
из Вуљарице (Паштровиhи), - слави св. Кузму и Дамјана; Ba
oo.мвufi, с Убала. слави св. Ћорђа; Буhин. (2) из Прf{зрена у 
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Вравовиhе (Гр6аљ), а одатле оа.1је, славе св, СтеФана; Ствфа

н.овult. {3); из· Будве, а ту иs Скадра, слане св. Арх. Михаила; 

Бје.tа.дuновиh (2}, из Рисна, а ту. исnод Голије, од братства 

ВишњиЬ.а, с.:rаве св. Ћор~а; Byкa.coвutr. {1), из Ораховца, а с:rави 
св. Ћорђа; Мипулиh (1), из Rртола а слави св. Јовава; Мрщу,iьа. 
(2), из Сутваре, (Грбаљ), а слави св. Димитрију; Raдuja. (t}, из 
Прлјерада (Грбаљ), слави св. Ћорђа; Ma.puнoвuli (3), из Грбља, 

а слави св. Ћорђај Марчи:н.ко {1). из Грб.ъа., а слави св. Доми~ 

трију; Тујкови!;. (1), из Наљежиhа, а слааш св. Ћорi)а; Ра-ч:ета. 

{1ј, из Будве, а слави ов. Ћорl,а; Вук.отиh. (1), из ГоровиЬ.а 
(Грбаљ), а слави св. Ћорt,а; Руцови,;. (1 ), из Маина, а ту из 

Старе Србије, С.'lави св. Јована Мастнина; Ћива.новиЯ (1) из 

Грбља, слави св. Ил~ју; Ра.шкови!t (1), из Лу_штице, св. Николу; 
Рабвн.овиfi. (1), ив Будва, с.1ави св. Дияитрију; Cтoj~oвuii. (2 .к.), 

из Baomиha, св. Николу; Милвтиh. {1Ј, из Пр•rања, св. Јована; 

Свху.ивиЯ .(1), из Вијеле, св. Јована; Живховиh (1), из Бијеле св. 
Николу; Huxoвufi {1), из Рисва, св. Јована; Ј~иковиfi. (1), из Но--: 
восеља (ПаштровиЬ.и), св. Илију; Toмuчufi (1), и Рибица (1), оба 
из Доње Ластве, а славе маЛу Госпу; Ка.ра.м.ан. ( 1 ), иа Столива, 
Малу .Госпу; да.ва.ревиfi. {1), из Мокрuња, св •. Арх. Ми..х:._а.ил;а, !i 
други иэ Грбља, из Гдавотисиh.а, а слави св. Николу; Ма.т-н:_овu.fi. 

{2) .• из Доње Ластве, Малу Госпу; Петковиh, ,из Доње Лас~неt а 
слави Малу Госпу; Висковиfi. [t), и~ Перасrа, а рлави Крсrов
дав; Стјеи;чввиh {1), из Доњс Лас_тво, слави Мал-у Госпуi Paдu
..м.upu{1}, из Доброте, а славп св._ Кротј Милошввиfi., из Доброте, 

слави Врачев-дан; и Трипховиt; из Добро?о, а слави Крстов-дан. 
Из Далмација су~ Чуаови~. славио С». Николу а исслпо се 

у Спљет; Вук.овиh, Мад)· Госnу; Јовиh~ и~ Дрвиша, сдави св. 

Илију; Yheлuuu, из Шипања, из Лике: Будисављевиh, племиh 

ПриједорсН:и и МиАа.~овиh,. из 3џмањо, а славu св. АрХ. Ми

хаила; из Арбаније·: Нетовиh~ слави св- Николу и Вучин.иh., из 
Скадра, св. H1-tR0.1y; из Бугарске, Ћирк"овиfi.и (3 R,), славе св. 
Хара.'lамппја, а из Ма:з:с Азије Протиh, ној[t слави св. ВасилијЈ·· 

Осйм .ових:, имаде јощ чиновшi:к.а, трговчиhа и разних рад

юша из разш1х земаља, као; Хомен, Радиh, ПухзловиЬ., Мурвар, 

Дсвir:а.- Циrлер, МандЕщ, Пасауер, Стела, Вида, Андровиh, Нец
}tецка.'I, Деполо, Врајковвh, Баучuh, Вузо:хиh, Лушић, А,уФентал 

Ла11r, Паштровиh, Цариh, Катиh. Колендиh, Верона, Сарделиh, 

и ~шоrи друrи, :који оу чиновници, или занатлије, крчм:ари, тџ

говци! од којих мало их се сталпо насељује, веh сви опет и 

бр:ю ·одnазе. Тош-> и nојништво, зато и о. војништву. као и о 



232 ПОП САВА НАКИЋЕНОВИЋ 

чиаовницима и равним занатлијама и не говорим. Из горњег се 

разабирс, да је насељење данаmње у Roropy, највише из Црне 
Горе и Боне, а :мање из Далмације, а нешто из Лике, Арбаније1 
Бј'гарске и Мале Азије. · 

2. Шпиљари. 
ОвО се се.1о на.'Iази иза тврђаве св. Ј овапа, иза брда, таRо да 
се ни откле Re вuди, него над се ту дође. СлИчи доста Rлису 

У Далмацији, -а тврђава св. Јована тврђави Клис:кој. Село се 
налази покрај шпиља и јама, у висини над морем 80--270 :м. 

До њега се долази преко црногорског пазара, путем хојп води 
за Њ~гуше. Воде се губе кроз јаме, те подвиру у Шкурду и 
Гурдиh; поток 3вјерињак не наноси штету. Извора нема, пију 
воду кишнпцу из чатрња, такођер родне земља нема, све је 

брдо пашњаR (340 хект.). Има врта (0•80) и оравице (0·20) врло 
:мало. Шnиљари у простору имају 350 хектара, а порезу под
лажно 341. Ово се налази изяеђу Шкур!!;е, прам:а Пестив Граду, 
упри.в на Крстац, прам-а потоку Зверињак и 3атевво и Мокрој 

плочи, до равави которске и брАа Затор. Ово се село искљу
чиво бави оточарствuм, те храаи 320 оваца, 38 кова, 7 говеда 
и 15 свиња. Паmњаци су сеосна ааједница села, гдје могу чуват 
"Овце, ал козе само по двије на куhу. Сва је земља око села, а 

прама гравицц црв:огорс:кој, у растојаљу по оа,;оа. 

Сеоск,Ј се нуhе налазе бе-з икаtсва реда, у скупу збијену, 
иза тврl,аве св •• Јована, а ИfiМОђу кућа,., којих је 14, имају двије 
:крив у даоте ~·лице, Овдје је становника 1 ОО (99. римохатолихаt 
а 1. православни). Овдје станују: Милошевиhп (~}. Фравовиhif 
(5) и Ј овановиЬи (2). 

Шпиљари су добил"и име по шпиљама (spelunca), пеhинама. 
Тако су назвати још за навале Сарацев:а. 1) Шнурда Qe тако 
зове, као ·и :Кротац, Пестиа rpaдt Звјеровњак, Затор и 3атеэво, 
још за Немав:иhаz), као што нам свје'дочи повеља, ноју је из
дала Је.1ева српска, нhи Балдуниова (П) da Courtenay, кад су 
је Шпиљари молили да их уз:ие у заштиту. . 

Од старина је црква св. Георгија, која је око. Х в. оrра
~ева.3) Гробље код цркве. 

1
) :Мemorie Storiche· s1tlle Boche di Cattaro, - Gelci~h, стр. 85-86. 

1) JЬidem, c'I'p. 86. 
') Schemaiismus Dioccesis CathareJisis pro anno 1909. 
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Село је, по овој ·прилици, постало послије навапе Сарацена, 

кад ту в~~оше спас многи Которани [867). Они се назваше 

Шпиљари по nоложају мјесrа, на хом се гамонили. Ти досе

љеници нијесу имали прилике, да се поврате у Котор, а ту не 

имали чим живјети, ако не nастирствои, као и данас. Зато се 

обратише Ј оnени српској, кЬ.ери Бапдуина П, која их у за

штиту узе, и одрЪю~ им границе, кроз које су могли чувати 
своје живо, и то: »comeurando da Schurda verso Pestin grad 
drito in Kerstaz, da Kerstaz et come core et torente а ZuerOniak 
е Zapesno е mochre-ploca fin el pien de Catharo et la montagna 
de Zator«, и .к_оји би туђив ушао у ове гравице, да чува »che 
paghi ala una regia maesth- ppi {nерпера) oinquecento«.1} Ово се 

насеље истрачило, а мјесто љега яазад дuјеста и вишо. го

дина, дооелише се: Mщoweвuli.u, из Залазе {Црна Гора}, сл.аве 

св. Врачеве; Фpaнoвuitus из Бјелица, славе Врачев-дан ;_ и Јова
новиhи, из Црне Горе, славе Ј ова.н-дав. Давашње је насеље у 

Шпиљарима даме младо. 

3. Шкаљари. 
Ово со село налази у продали, измеi))' nодножја Ловћена 

и ВрМца, испод Горажде и Тројице. Остаје с лијРве Котору, 

Rao и· пут царою1, Rоји води ироз Шitаљаре до Тројице, а ТЈ{ 

се раздваја. ва двоје, од којих један води за Црну Гору, преко 

Ловhева,. а дру_ги за Вудву, nреко Грб ља. Ту су тврђаве: Тро~ 

јица, вр~ Кавла и Горажде, врх Мирца. Село је ;,~ висини над 

морем 2-628 м. У cc:ry су извори: Студенац, у селу, а Пуч, 

при мору. Имају два л отона »Ријека« п »ЗВјер·I~њак«, који се 
R~·пе из Шпиљара, те измеt,у· границе ноторсне и шкаљарсие 

утјечу у море. Не чин о вихаitве mтете. Поток звани » Шкаљар
они Пото1t«, н:ојн ое нупи с Вр~ца, Тројице,· Горажде и Лов

hена, зими велики вабујн. Прошл.их година селу је ;:ватнG штстс 
ваносио, о~обито гробљу у Шкаљарима, али га је вл:ада уре~ 

дила, те знатне своте потрошил:а, тако да данас _не чини ве

лине mтете. Као н у Rотору, тако и у Шл11љарима и овдје, но~ 

.::шко поднебље, толшю и вјетровн, све једнано. 

~ Село има земаља за обрађивање, алн не :много. То су ора

нице (71 х.), вртови (17), ниногради (1·48), а оетало су паш
њаци {33_8) и шуме (15). Све, осим паmњана н шуме, је ::код куhе, 
а они су по сата од куhа далеко. Те се зеяље зову: Грбичић, 

Матовина, Под нрше, Под Врмац, Пуч, Мокра плоча, Шурањ, 

1) М.oschek, ctp. 162; Manual•: del Regno di Dalmazia. 
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Мnрков до и Прећцll!те. Заједвич.ке земље нема, а село има у 
простору 4 73. хектара. Село- храни и живога, .и то: 37 коња 
(војнИЧl\ИХ), 1.19 крава, 213 ов.аца и .52 свиње. 

Село се дијели па Шкаљари и Пуч, од којих Шнаљари с~· 
из:.tеђу царске п;еото, ноја води за Тројnцу и гробља, а Пуч се 
протеже с rорњ1:1 страве царске цесте, 8оја води из Котора за 
Муо, Прчањ итд. - Једно је од другог _удаљено 10 мвпута. 
Ryho су У ШI~аљэрпма гр;уписане У скупу код цркава, а покрај 
царског пута,. па 11 ако су у скупу, опет су у ра!3маку пл:о
~енске куће, Једно од других 10-80 :м. а племенске су куhе 
]едва од друго у растојању 0•50-10. Ту живе: Петровиhи {15 к.), 
Грrурови!.и { 15.), Цу цо {3), Бргуљави {5), Камеваровиьи {3), Дов
чиhи· (5), Вукаmиновиh (4), учитељ РосGи и свештеник Вучко
виЬ, Нцже nак од ових куЬа поsрај царске цесто, а ближе Ко
тору, налази со режија духава, куhа Жуткиhа, Пољаха Кроhи. 
У Шваљарима је сuјело римоватоличког парох:Ијал:иог Уреда, 
~воразредва основна школа, а до ње н новооаграђева парохи
Јална црква »В. Maria Vird. ad Nives« Jtojy је римокатолич:ки 
епискоn Фрањо Уhелини 29. јуна 190;Ј, осветио. Ту је и дру
штво oHrvatski Sastanak«. КуЬе су у П.)· чу ове nокрај царске 
цесте, најприје је складиште војаичког дрвља, П&R крч:ма Мари
ниhа, за њим РадивовиЬа, с доље стране nута, а прама њему 
Милива куЬа, с rорње стране. Иза ово:- Uедно 50 корака) Ра
ђоновиЬ, а прама њему. С доње страве пута, ЋирковиЬ. Ту до
лази мост, испод кога тече m:наљарски поток, и за овог је куhа 

СтеФановиЬа, иза ноје долази извор Пуч и једна крчма а иза - , овог војничка оолница. - Ово оу нуhе у растојању 10-200 м., 
а nокрај пута. И Шкаљарв и Пуч, налазе се у раввици, 

Имају 749 становника {105 nрав., а 644 римокотопика), а 
нуhа 134, 

_ Мјест.о јо пунv шкаље (соврн..е) малих хамичака; за то со 
мјесто зове Шкаљари. Пуч, јер ту за вркјеме кад Котор спо
бодан био и сам се управљашс, становали nучави. - . Врмац 
з~ао се и. Вермаr;ща. То је Госпа оЈ{ Свијега, црква врло стара, 
:ltJecтo КОЈе је нова црква 1903. urрађена, и то близу ове. у 
гробљу има ри:монатоличRа ма.;'Iа «аnела, а у православном По
кров, ограђен назад 50 год. - Грџбље је старо по стари"З-1 ко
торОIШМ црr•вама, а ово је r.Јлађег поставка. 

Вrн двојбе је село постал:о над и Котор, азш 3·а овдашње 
његово насеље ништа ос· не зна. - Но трагова од старих здања 

HC!t-Ja, јер обично би и·х нова насеља рушила, те за себе за нова 
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здања, њихоnу- rpa.l)y, уп~'Т'ребила. Садашње насеље, 1соје је 
скоро ове ив Црне Горе, и кад је дошло овдјс, превјериnо је. није 

старије од 200 година, Из Црне Горе су: Петровиhи, с Њеrуша, 
с •аве Лучин-дан; Гpzypoвut;u, из Цу ца, славе Лучии-д~н; Дуце, 

из Цуда, Врачев-данј Брzуљаии. l!з Црне Горе, Доп-чиhи. Из Оз
риииЬ.а, Byxa.шunoвutiu, из Куча. Поља1(-Петровпh, с Његуmа, 

и сви ови славе Врачев-дап. Радивовиh, из Црне Горе, исврај 

Цетиља, слави св. Ћурl)а. - Из Боке; Камеиаровuhи, из Добр~те, 
слави Врачев-дан; Ву-чковиh. из Ву дво, славе Ивањ-дан i Pocu, 
11З Тивта, Mupunuh, из Котора, Mu..tu-н, из Прчања, славе Малу 
Гооп_)'; Стефа.nови!i., из Будве, слави св. Арх. Михаила ј Рабе

-новиh, из Ву две, св, Димитрију; Ћ..ирковиti, из Вуrаронс, _Сllави 

св. Харалампија; и Крочu: из Италије. 

4. Боrдашиhи. 
То је село између :Кавча и :Мрчевца вишо Твnта. У ви

сиви над морем 71-329 м. Извори, с но ј их пију воду зову со: 

Шимуиовиhа Вода, Лnковиhа Вода, Лу1ювиhа Вода, Му шиица, 

:Мочв~ра, 1'рстеюiк, Звјерача, Ла;Ј.ово .и Мар1tавиЬа Вода. Ву.

нара нема, 

Сепо има' нешто земље за обрађивање. То су орапице (24 х. ј, 
вртови (29), вивогради (0·2.6), шуме (23} и nашњаци {277), ва 
којој хране: 2 коња, 87 го веди, 260 оваца, коза 213 и свиња 
48. сА је земља радна, у селу,. а пашњаци и шума, што је за
једничко, у брду, далеко по с·а·та. 3entљe се зову: Брда, Rpo)t, 
Вајдове, св. Петар, Бискуn и Љесковац, Пасиглав, 3rpa.na, Дра
живо, Врти, Потву:hица, Дамијековина, Бргањ и Студсвнца. -
Соло има у простору 374 хектара, од којих nорезу nод

ложно 363. 

Не дијели се ёело на засеоке веh све су· куће у неколико 

овупова, пО племенима. ту су скупови у растојању 100-300 м., 
а, саме куhе у појединим скуповима 5-100 м. Сеосве су куhе 
по~tрај путеВа, и ннјссу тако распоређеuе да између себе чине 
у.П:ир,е, јер то·положај мјеста, моји је стрм, не дозВ.ољује. Ту живе: 

Попови!.и (3 к.}, Бркачи {6), Марковиhи' (7), Бискупи {2), Л уко
виЪи {4}, Марковиhи (10), Брајач (5), Маоловар (6 в.), Јаиовиh 
(9} и Пешови!.и {6). Свега 77 куt.а, а становиина 346 (прав. 21, 
а римоi-сатолика 32.5). Православни nотпадају под парохију ко

торсву, а римокатолици имају своју парохију са парох. црквом 

св. Петра. - Сел.о .има и оснОвцу ШКОЛј'. 
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Не зна се зашто се седо назвало Богдашићиt али име је 
B}J.'Io ст:1 ро, nplrje Х в. 

На ЈЬесRоtЩЈ, гори богдаllшћној! виде се развале прастарих 
Цpliaвn. св, Петiiе и св. Илије. Подаље х ластовсној гравnци је 
Паспглав (Пасиглава - Спасиглав) са остатци}Ја цркве св. Ни
коле., И У ЊСЈ.IУ прастаро гробље с големим: nоклопницама. -
Предаље тврди, да се у давној прошлости на Пасиглаву случио 
страшан понољ. У Хрисовуљи 1 краља Стевана Радослава 15. 
јуна 1230., воја је иначе Clloiaтpaнa в:ап ФалсиФинат, овај је Па
сиглав сnоменут ( •.. et in quel tempo signor de Zorri confirmO 
tutti li orti et le vigne loro et Lustizza et Passiglav et tutta Ia 
pi~nu~a fino al confin de Garbal). Знаменита је црква св, Петра, 
КОЈа Је на красвом и узвишеном положају, ненад православна. 
а сад р.u:.Iокатоличка. На прОчељу је њевом натnис .из времена 

Стевана Уроша (1242- 1276), ног изнесоше МинлошиЬ (:Мonu
menta Seгblca), Гер. Петрановић (Шем:. Еп. Бококот. за 1874), 
nроФ. Ћелчи~ (Memorie Storiche su!Je Bocche di Cattaro), Младен 
ЦрногорчевиЬ. (Михољски Збор у Бони Rоторској) и Ћорt,е Стр~
тимировиh (? про·шлости и неи:марству Боке нотороке), иэ кога 
се види да Је _освивач ове цркве ТеоФит (а по другим изворима 
НеоФит), из XIII в.; по овом се натпису дознаје да су и Вог
дановнЬ.и сnадали у област »Михољског зб::-ра~, границе нога 
још нијесу тачно познате. НеоФит је треhи еnископ зетсни и 
исти је, за епископа которског Марка I {(260-1270) лри~у
ствовао сабору у св. ТрnФуна у :Котору, 18. августа 1270.1 
Ова црква била је још XV в. nравославна. Тад би преотета, а 
ондашњо насеље насилно превјерсво. Црнва .је отрагу 50 гОд. 
лродужона, те плоча из старог прочеља на ново пренесена. 

У ВогдашиЬ.има је знамеНито гувно »Михољски Збор«, иэмсђу 
~в. Петра и Павла и св. Враче. До бријега со уздиrла голема 
стрма стијена, и на њој стан, тешко приступачап.; а око њеrа 
npecjexe. На »Михољском: Збору« купили се, кaitO се прича, на 

1 Шта.япана је 'у ~Catharus D&lmatiae civitas- Fl. Cornel. Patavii 1759« 
и У :.Radu Jugosl. Akademij~ knj. !."', :sојом се· nотврђује ова Ћурђа Водиио· 
виЬд. од 15. авrуста 1215, да је Фад;зиоихат иао и Ова •. - Хрисову.м је, ува 
све Јiсnравке, иадана тобоs 1250 rод., хад ввћ давно Стеван вије био у жи· 
:оту. ~исава _је на: _жа.Аијанс:в:ом, 11ема :ви печата, па и сама тенденциоава сrи~ 
и.зацИЈа одаЈе. да Је ово Фа.!СИФи:tат, - бива, тежња Rоторана, да noиohy 

повеља АОч:еnаЈу се mro вeli.er посједа у Бови. - То је обична тадаmља 
так тиха. 

2 l!Iпх.ољсхи 3бор у Бохи Ruropcкoj од M.ilaдeщl Црпоrорчевпt,n., crp, 76 
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одговор и одлуке, кнежеви и- г ла вари Кртола, Луштице, Боrда

шиhа, у доба опстанна Михољскоr збора. Још имtt црква св. 

Георгија, која је обновљена 1773.,. као и стара св. Врача, са 

гробљем. 

Поотанак овог села губи се у нсзапа:мhеној nроm~1ооти, 

свакако пријо Неманяћа, јер кад је сам НеоФит, за Стевана Ра ... 
дослава Неманића, овдје у ХПI в. цркву св. Петра озидао 11 
оовt;~тио; ва.д и у развалама св, Ни:коле у Паси.главу нuави ос 

велик·о :мноштво nоклоппица, под којима нико и не знаде :кад 

се ко ту :кoiiao, значи, да је још тад (за Не:мавиhа) насеље овдјо 

било ::~-Iвогобројно. А боз двојбе и јест, као што се најбоље види 
иs наредбе ю1етачхог д}·жда од 22. :маја t455. Јовану, ЕпискОliУ 
коТорсном, да. се постара. да невјерву и шизматичну чељад 
БоrдашиЬ.ку пре~еде у рим:окатоличву вјеру, не жацајуhи се ни 

од чега, у чему је и успјело се. јер све се сеЛо насилно превје

рило. Тешко је разабрати, :к.ојо је тад насеље ту било. ВаљДа 
још од тог васt'ља да су Луковиhи, воји славе Малу Госпу. 

Друга братства, која су овдје-, сва се отрагу 200 и више го

дива населила и:з Црне Горе, а то су: Бркапиs Ma.poвuћ.tt, 

Бр а ј а:чи~ Mac..to8apu, Јановић.и, Петховић.и, који славе Врачеве i 
Mapкoвufi.u и Бцскvаи, снаве Малу Госпу; Пorzoвultu, славе 

Велини Гоопођив:..дав. Од братства .Jyкoвultu., које слави М:му 
Госп~·, приличан со број у Прчаљ исел.ио, а у Муо Маро
виhи ~неки) и .Ја.кови!i.. Још је било племе Ши.м.уиовџћ.а, :које 

је за Не:манића овдје било, а истрачало се има 150 год. :Како 
се из овог раэабвре, oв.ztje је 'насеље доста стар.о. 

5. Кавач. 
Ово се село налази ојеверно Мрчеву Пољу, покрај возног 

државног пута, nојв: води преко Тројице, из Rотора эа ,Тиват. 

Село је у страни пqлуОтона Врмца, противв:ој Ш~аљари:м:а. Има

извор »I'радивица«, хоји је и поток, као и .Кавачка вода~, 

с којих пију. 

Село има земље за обрађивање, а то су оравице {14(). хеит.) 
у тиватском пољу. ДрУго су око нуhа вртови {74), виногради 
(6•9i), а највише имају пашњака (271) и шума (114). Хране и 
живог, и то: 5 воља, 83 го веди, 133 овце, 27 свиља и 142 возе. 
Свега има село у поврmиви 628 ~eitтapa;. о;ц чеrа порезу под- . 
ложво 606. Сва је ова земља близу села и xyha, а Пашњаци и 
шуме то је onhииcna шума ној~ је такођер близу села. 
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Kyhe су по страни, а о једие и друrе страве пута расту ... 
рене без р_еда. Ипак се опажају охупови ку.Ь.а појединих пле. 
мена, У КОЈима се валави по .иеноли:ко куhа эи.}едно беэ 
Ky:he с ' улица. 
_ У сеосхе у растојању 2-30 часака, Овдје станују: .q

0
_ 

љавовићи (5 к.), Бј~лице (4), Рачете (З), Матковић (1), Данило
ви!. (З), Вучети!. (ЗЈ, Радонићи (З), Ћуриь (1), Пејовић (1), Па
~л~;евић (2), Почанићи (9), Петровићи (2), Матијеви!.и (4), Бра
Јак \1) и ТриповиЪи (3). Свега је дом.ова 45 (ку!. а 64) · 
вовника 221 ( 143 ' а ота-. правосл. , ри:моват. 78.). Православни имају 
своЈу цркпу св. Петку; а римонатолици св, Ану {С~ета Петкаi 
св. К~ст, са гробљем, као и св, Јована Rротитеља. ·' 

Rавач се звао и Ковач. Отуда му и име, 
Између старина опомиљем цркву прав~ uв. n 

обновљена 1855 (опис у Магазину 1864). . етку, која је 
. Кавач ј': вазда припадаЈЈо Котору, па и у оно доба над 

се Котор СЈiооодно Јпр&вљао. И тад ое за ово село -знало што 
на. ~ао много вриједи, јер значи да је свакако тад ово сел~ по
С.ТОЈU~, а :можда и nрије. Старо се становништво истрuчало, а 
о пори]енлу данашљег становнuштва зна се: Чолановиliи 
И3 Т (Ц . , ДОШЛИ 

. реmњева. рва Гора), и:ма 380 год., а славе св. Нuолу; 
БЈмице, ив В]елица (Црна Го}'а) има 130 I'Од., а с~аве св. ни ... 
колу i Ра-чете, из Маина има 180 год., а; СЈЈ.&ве св. Николу; Maт
J(йeufi.u~ из Мориња има 160 год,, славе св. Нико.пу; данu.ловиfi.и, 
са Зубаца {Херцеговина), има 200 год. Вучвти!tи, из Ћекли:Ь.а, 
има 210. год.,. и PaOoнuhu, из Црпе Горе, и:ма 2.00 rод. Вучетиliи 
~:аве св. И:tиЈу, а Радонић.и в Дапи.лови!tи св. Георгија. ЋурuЯ.~. 

Херцеговине, има 200 год,, а славе св. Петку. Леiови"' 
С Њ 12 ' "Ј n.U, 

егуша, има О год., а славе ов. Јована; Пав .. шчевиhu, из 
Црне Горе ~ма .130 год.,.а славе св. Јована; ·пoчa.uultu, иэ Црне 
Горе, од RОЈПХ Једни славе св. Ивана, а други :Крстов дан; Пв
тровuhи, из Црне Горе;-· од којих једни славе- Лучив-дав, а други 
Врачев-дан; Ma.тu.jeвut;u, из· Црне Горе има 200 год., а славе св. 
Ивава; та1ю и Браја:к, хоји снаве Врачев-дан и Tpuaoвuhu, ~оји 
славе св. Ивана .. Овде је становништво доста младо. 

6. Мрчевац. 
Налази се -иэ:меl,у Тивта и Вогдашиhа, у~очево 'Јт страни, 

У виси~и над морем 15-64 м. Има живи извор nМрчевац«, и 
ма~их о~эимевих Јiотока, који се нупе у noтoit Градивицу и 
буЈицу Расипа.- Не чине штету. Поднебље li вј стр ови, као у 
Rа_вчу и Боrдашиh:у. 
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Село има земље у тиватском пољу, гдје су и:м ора.ваце 

(118 х.) вииогради (67), око ку!.а вртови (60), а мало подаље 
(' /, оата хода од ку!.а) пашњаци (! 10\ и шуме \12). опi>иноне за
једнице мuо је. Село има у поврmини 395 хектара, од нојих 
порезу подложи о 367. - Хране и нешто живога. - Горње се 
эомље вову : Думидрав, Грдоље, Крстац, Митровина., Веља Печа 
и- ВраговиЋ. 

Соло је разбијеног типа, куhе растурене, без -реда~ у ра
отојању 1-15 минута. У Мрчевцу свега је 24 дома (27 ку!.а), 

од нојпх су 4 дома православни, а оСтало римо:католици. Ту 

станују: Боживовиhи (5 к.), Матијеви!.и (3), :Матновићи (10), Чо
баповиhп ( 4). Свега је становника 93. Римокатолици имају своју 
црнву св. Агату, која је обновљена 1903. 

Мрчевац је добио име по биљци мрчи, Iюје има ту У 

иэобitљу. 

Старина нема. 

Село је давно_г постанка као и Кавач, а о поријеклу ста

новништва зна се ово: Матковuhи, доселили се из Херцеговине, 

има 200 год., а славе Врачев-дан; Матијвв·ы.hu, Божuновиhи и 

Чобанови!tи, сви дошли из. Црпе Го-ре, има 200 год., а слав~ 

св. Врачеве. 

7. Леnетане. 
Ово со село. налази при врху полу отока Врица, јужно- од 

Верига, покрај хора,- напр.ама.уелу Ћуриhиr.ш, које је на про

тlfвној стра:Н:и заљева, у висинИ ·над море:м 2-197. м. И)tају живе 
извора: П.'lавда, Перовиhа вода и Дражеви-ца, с којих пију вод-ј.~, 
а nију воду кишницу и иэ цисТерна, којих је неколико. Потова 
нема, поднебље благо, снијеt' не пада, а страда од буре. С јуrом 

долаЗЈЈ киша. Село има мало ае,.1ље за обрађивање, то с'у_.ве:Ь.ии 

дијелом вртови {56 х.),_,виноi'ради {25), ораницо {2~10), пашњацн 
(104) и шуме (13). Те се земље зову, а све су близу: Гомила, 
Равпица, Rонобица, Н.рпуж, Лепетапе, Плавда и Вијеhе брдо. 

Сез.о у повр_ши:аи имаде 208 хектара, .а. порезу подложно 200. 
Хране и ЖИВf?Га, и то: 19 rоведи, 94 овце, 22 свиње и 15 коза. 

- СР.ло је приморскоr типа, куhе у скупу, nонраЈ државног 
nута, Rоји се може. сматрати улицом. Иэм:ођу тих нуhа има и 

по која улица, Ту ·станују: Томановиhи (4 н.), Нинетиhи (1), 
Илиьи (8), Краљ (\ ), Вучиновић (10), 3апутовић (2), ·михоловић (6), 
Воровац (1), Ћандuћ (1), Перак (5), Даниљаровићи (2), Вуковиь (1), 
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ЗиФрав (1) и Сбутега (1). Свега јо ~у домова 44 (а кућа 95), а 
душа 273 (прав. 66, римокатолика 207). 

Лепетаве је доби-ло име; јер је ва таквом noJioatajy, да чује 
увијек борбу мора, а оси.:м: тога, од старина, ча:мцииа- ту про
возе путнике, с једне страве ва другу пребацују, те се увијек 
чује клепе_тање весела. Отуда .име Лецетане. Ово се мјесто- у 
средњсм вијеку звало и Плавда, по брду ПЈiавди {pars pro toto). 

Црква св. Анту~а, ноју је на парохијалну уздигао t 757. 
епископ которски КаСrели ограђена је 1760, а поправљена t905~ 
Има т~и олтара. Гробље јо удаљено од ње 1 км. Осим ове цркве 
nостоЈе: Св, -Ипја, у Behio брдо, врло стара, некад православна, 
и св. Ана. Брдо је Плавда ввамевито, јер је било пограничuа тачна 
вскадашње области Мпољсноr Збора. Постојао је врло стари 
хр~:м св. Ловрјовца у Леnетанима, у Пладиви {Плада, Пдавда), 
~д]с су, _крадом, сахрањев:и мучевици Петар, Андрија и ЛовР

]епац, Луmтичани, из Жањица, ноји не хтједоше одреhи се nра
вославне вјере, и при:иити богомилство. -Јер овдје сахрањеви 
бијаху, зову их и »Лепетансни мучеиnци« {i martiri di Lepetane). 
- Љихове свете. моhи наЛазе се у Дубров-нику. 

Постаиак је овог села Прије Х в., а за »Ми·хољскоr збора« 
улазио је у његову област. О поријеuу становниmтва зна се ово: 
То.ман.овиf{u из Црпе Горе, из бли_зу Цетиња ·има 2·20 год. дошли, 
а славе св. Ераста и Олимпа; Huxeтuli.u из Кртола, има 200 год.f 
славе Јовањ-дав; Иди!i.и из Херцеговине, има 190 год., а славе 
св. Арх. :Михаила; Rраљ из ·Конавала. има 140 год., а слави 
Ивањ-дав; By-ч.unoвufi.u из Кртола, у XVI в., а славе Гоопођин-дан; 
ЗапутавиА:и из .Грбља и:ма 200 год., а славе св. Илију; тако и 
Mu:xo..toвuhu, који исто олаве св. Илију, а оба братства утевла 
од крви; .Боро~ац и Ћanдuti из Коиавала, има 140 год., од којих. 
Воровац слави Госпо~ип•дап, а ЋандиЬ ов. Илију; Лераи_из Ко
вазала, и~а 150 год., а славе св. Никопу; )fа..м..ьаровиfi~ исто из 
Конавала, има 120 год., а слави св. Илију; Byxoвufi: о Убала, 
има 110 год., а слави св. Ћор}ја; 8ифран ив Тивта, има 60 год., 
слави. Врачеве, и Сбутеzа има 14 год, из Прчања, а слави 
Малу Госпу. 

8. Ораховац. 
Ораховачва је ннежина данас саставни дио опhине ко

торсно, а била је кнежива још и эа Старе Зете, а до приЈе 
четр~есет година под опhипом перашком. Под кпежИв:о:м ра
зЈ·мизова се старјешинство јодног предјеЈiа i то је админисrра-
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тивни орган -опћиве нојој припада. И данас куhњи домаЬ.иви 

бирају сваке шесто године вноза и предају му ьквежевоии 

ш1!ап•, эа који припОвиједају, да је из вр_емена звжскијох го

сподара. - С Rиев_ом иэгласа~у три суђе. Кнежина ораховачва 
проте~е ое к сјевера-западу проко 25 км., и ~евује .се с Леде
ницама и Перасто:м. Источно граничи с Љутом и јуначкијеи, 

крmнијем Цуц_ама. Јужну .nty страну плаче море. Ораховцем се 
протеже знаменита коса бокешких гора, :које се исrочно про

'Тежу до црногорске границе, а ојевер~:~о до пред сами Вељи крш, 

виQI.е Леденица. Кнежина ова има 165 нуЬа, а 615 становника; 
И:l-1& nовршине 2738 ~е:кrара, (од в_ојих порезу подп:.ожно 2713), 
а диједи се на Горњи и До_њи Ораховац. 

а). Горљи -Ораховац. 

Сав nоложај Горњег Ораховца има. ПЈiанив:ско обиљежје: 
нршеви-т, бреговит и стрменит, тако, да се у -њему тек, међу 
веhим. или мањим. кршовити:м, или дубовима. и јаоени:м:а обра
оnии -брежуљцима,- видц по која щала равниЦа ми оравица. 
Имаде и много шпиља, и веhих и маљих каменица. Многе се 

inпиље зими препуне снијегом, па се из њих вади преко ци

јелог _љета, и ј-'Потребљава на дому, ИЈIИ продаје по нотороки:м 

ваФанама. У многим :каменицама има воде послије сваког дажда, 

те брави гасе њоме жеlј. Горњи Ораховац захвата около. два

десет километара. Све сеоске куhе у њему постоје више мањо 

у плавинсsи:r.I дубодолинама и стрмени.ма. Идуhи из Доњег Ора

ховца у Горљи пролази се крОз два. кЛанца эваџа.: Свети Ни
sола и К-лавића Вријеr. Оба су важна за стратеrичке оврхе. 

Горњи јо Ора;овац из;южен сунцу, те оно у њ граје до пред 

ноЬ.. Зими грије у неким »одло1ощима• tУбалцу и ВелиниЬи:м:а)виш-е 
Него љеi'и. Rлима је у Г. Ораховцу и љоти свјежа тако да ста
новници и љети, jy-rpon-I, -носе зимску горњу хаљину званј' 

»Г~rњ«, Hohy се поsривају, јер особито, испред зоре, завлада 

студен. По дану, над сунце припече, не носе сп~менуту горњу 

хаљину, јер влада умјерена вруhина. 1\ди:м:а је посво здр.ава. 

'(Јвијог не пада сваке године једнако: него некад раније, а некад 

као~ије. Некад nочне падати о Лучину-дае, а некад о Савину-две. 
Може га нападати до три меrра дебљине. По селима се одуљи 

t:0-15 дана, док сасвим веокопни. а по руnама sваним »Ивањ-до(' 
и »Кре3-хев до{(' и:r.щ леда преко читаве године. Вјотрови духај;у 

источњак~ эападњак, :ког зову 11маострал«, југ, ког зову ьшилок'L, 
-»трамонтана'L или југозападњак и сјевервs вјеrар. Овај је нај-
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јачи и вај~аднији. Кад зими с њим свијег падне, одмах се 

омрзне, и више се држи; југ је вајтоплији, и над свијед с њим 

падне, одмах се кров пет шеет дана растопи·. Свијеr пан nQ вр
ховима може се ваhи до проље-Ь.&, али им јаку студен у~лажјф~-

сувце. Љети ужи_вају становници свјеж морски и ropcitи ваздух. 

Ј om су од давних давнина имали- издубених рупа - уба)lа, 

nопут бунара. Постоји и по гдјеноја цистер:В:а, воја је саграђена 
у в:лаку. И у њих се слијева иапавица (вода од дажда) с вро

вова. А једва је стара~ ноју зову »бистијерва од Турана <t (у 

Вељем Селу). Кад вије- љето посве сушво, ови убли nодЈI.Шрују 

водом неопходне селене потребе, а над је сушно, сељани се

намуче вадеhи лед из дубоких јама, или идуhи за воду у до-њи 

Ораховац. Приповиједа се, да су сељани из Убалца и Велинпhа; 

у прошла доба, по који пут, над су зиме суmпо било, :.юр3љи 
и ва сами БожиЬ. иЬи за воду на рисансни и~вор смоковац. 

П отока_ нема, али има .»ноштво бези:мевих поточиhа. 

Соло има земље за обрађивање, ораница и вртова, иэмеt,у 

вуhа, али највиши је дио испод нуhа; те су земље веh1;м ди
јелом растурене. Оне земље, што оу испод нуhа, зову се 11 Под
вутњице«, а оно између куhа »Измеђухутњицек, а оне, ноје су 

растурене, зОву: оранице и пашњаци. Шуме зову "Дубрава«,. 

јер су највиши дио од дубовог стабла. Ево имена родних зе

маља: Ље:к i:r Дубоrtи До (под Вољ им Селом), Лубенпцо, (ииже 
цр:кве св. Јована); Пресјена (од св. Николе До св. Јована}; Ре

спица {међу Степеном и Јежевиhима); Сињев До и Грашишта 

{на Степену); Кљавиh-до (код Росвице, на крају које постоје 

три y\Sлa)i Пода, Корита, Пропасни До, Каменица, Брамилов До, 

Обитни До, Колиhе:в До, Водни До, Плисиав До, Као До, Гвозни 

До, Добрањешар, Сиntањ До, Вељи, Симањ До - мали, Десиж До, 
Кр1шв До, Чуљев-До, Драго:вин До, Храстин Долац, Убалац, Ивањ 

До, Rруцrев До, Јасењов До и Мали. Ове су оранице становника 

Вељег Села, Степен:~.-, ЈежевиЬа и Кљавиhа. Сво су у близини 

једва друге, а раздцјељене та:ко, да свана породица и:м:а свој 

дио. Оноло свак~ ора.uице диже се истоимена mума; и она је 

раздијељена тако, да свака породица, која има дио од оранице, 

има· дио и од шуме. Ове им шуме служе и за пасиште, и зато 
их опhенИто sову »напасиште«. - Оравице на Уба:щу зову' се: 

Rpymeв До, Брестови До, Дубови До, Долови, Шиљнов До, Ду

бока ДолинD., Попов До, Дуги До, Клачине, Крушчице и Забрi:Је;. 

а у Велиниhима овано се зову: Требољев До, КисељИце, Rли..._ 
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мањ До,· -ttутуШин До, Доњи и Горњи Љек и Криви До. Имају 

шуму "планина«, ноја со протеже у дужину око 15 километара, 
од Његушке границе, почињуhи ол «Ивањ-Дола, па по Леде
вичке границе, до )Јјеста званог !)Rреиев-дола«, -·ово је "но~ 

мующа «, зајЕщничiса својина свих Ораховчана. Широка је о цо 

Pi
2 
км. Нико ве зна кад је опhом постала, нити се кад дије

Ј[ИЛа, У њој и:иа прилично доста рујевине, и бере је свани, в.ако 

ко ,rоже. Далеио је од села до 4 нм. Да једна породица прп
nично живјети може, по опћем :мumљењу, потребно јој је једно 
100 г~D.ва марве и 15 дана оранице. 

Горњи Ораховац дијели се на ове одломке. или, како их ':/ 
опису Диов. Миковиhа- зове~ »села«: Веље Село. Јежевиhе, Кља
виhи, Степен, Убалац и Вел:иниЬе. Веље Село удаљено је од 

морn једно 6 км., а, јер је Горњег Ораховца вајвеhи одзiоман, 

зове се Веље село. Оно је нршевито, брјеговито и отрмевито, 

и од њеrа је највеhи дио у једној малој плодној дубодоливи, 

nод Вељим ВрхоМ t 1285 м.). На западној страни Вељег Села су: 
ЈежевпЬи, Кљавиhи су најближи Дољем Ораховцу; од мор-еко 

обале до њих има пет нилометара. Оно је па врх истоименог 

брпа, ·а nри страни званој nРавница«. На једној страни Кља

вића је Степен, удаљено од њеrа један километар. Оно је па 

једној :малој_ висоравни у простору 1/~. IW., а при страни званој 
))Rапурова Глава«. Ту је врmовито, стрмонито и брјеrовито. 
Вељем Селу западно, а Степену сјеверно, на даљини од 4 R:'d. 

је УбалаЦ, на којим: се високо ,УздиЖе брдо Вршавик, а западно 

Убалцу, један 11/ 2 :км. су Велинићи, кога заr~ла.ња од југа »Илипо 
Брдо(<, а о три га стране бију вјотрови, те зими 'у љему влада 

велив:а студен. У Вељем Сепу· свега је 30 куhа, а 163 душе, све 
пр_авославне вјере и српсRе крви. Kyhe подијељена у осам ма
лепих група, а _ва једном хр'шевитом брежуљку, поред најгорих 
куhа, постоји црква. -Овдј!' станују ова братства: Вукашивовиhи, 

Ћетковиhи, Лал:оmевићи, Ву:котиhи, Брајковиhи и Драrуtиво

виhи. Перовиhа три куЬ.е, од којих 23 душе станују у одломку Ј е
жееиЬа. У Кљавиhи:ма живи само једно племе Ратковиh (5 куhа, 
а- 29_дуmа). Село _има и своју цркву. На Степену су Вукасо
вићи (6 кућа, а душа 44) и Дакови!.и (3 вуЬе и душа 20). На 
Убалц:у су Даби.живовиhи {4 куhе, а 2 t ставовииR). Сеоце има 
своју цр:квицу св. Јована Богослова, и Ј{роза њ води царски 

пу-т од Котора кров Доњи Орах9вац, прево Горње1·, ва деде
нице.- Просијечен је 1882 r. У Велиниhима су Лазаревиhи и 



244 ПОП САВА НАКИЋЕНОВИЋ 

Аврамовиhи (4 :куће, а 32 душе). У близини је црквица Усјеко
вање св. Јована Крститеља .. 

У Горњем Ораховцу има ку.Ьа збијепих тако, да се чосто 

виде двије К.}'ћо с једним шље:мено:м, а има их дав:е:ко једна од 

друге 10-20 .м., Нема задруга, обично_ се 6РаЪа подијеле по
слије смрти очпне, или подијеле стару куЬ.у, учививmи »пре

гра.дан« или једноме од њих граде нову кућу, близу родне K3'he; 
-- тад између нуЬ.а наставе улица. Око ових куЪа су вртови~ 

НеколиRо Вељеоољава имају поземљутице от'Аје, у nПланини«, 
далеко Ј сат •• нама љети иэгоне. живо. 

Ово је .мјесто, по причању стараца, некад. било преnуно 

орахов~х стабада тако да су орахо продавали на приморским 

и црногорским пазарима. И данас се у Горње:i\1 Ораховцу нај

воЪз долина зове » Орахов До «о Стога је и :квежина .аобила име 

Оf!аховац, :ког у народу зову: Оравац и ОраоВац. Горњи се 
зова за разЈЈИI'tУ од Доњеr Ораовца. Одломци се зову: Јеже

виhи, како ое повиједа, јер се у истом налазило доста јежева; 

Веље Село, јер је највеЪ.е од свих околних; RљавиЬ.и, ноје зову 

и Клавиhи, по тзлијанс:кој р.ијечи »c~javi«, што значи »кључеви«~ 

као што збиља и јест ово село кључ и Доњеr И· Горњеr Ора

ховца. Степен, јер се у њ улази уз природне камене стеnень; 

Убалац од маЛог убла, ноји је још од давних давнина овдје у 
једној дуб о долини; - и за Ведин11hе име се доводи са овом на

родном nричом: Од два брата, који оу засновали ВелиниЬ.е '.и 

Убалац, један П('lдиже куhу на Велинић.има, rдје дотле ве бјеше 

куЪ. е. Од тоr једног бра'1'а ийчв цијело село и то велико; за то 

се и назва »Веље Сео«. Име »Проnастноr Дола« .вовано је са 

овом причом: Пошао неки човјек, да сије у овај до, у неки све

тачни дан, па се дО »просједвеv: таво, да у рупу, која се оrвQ

рила- по средини дола nропане радних и вохови. Зато се и назва. 

»-Пропаст.ви-До«, Са именом. вВщrина .к-аменица« свеэана је ова 

народна прича: Неиоr ЛалошевиЬа поаијела ВИЈЈ.а воhно из xyh-e 
наовукамешщу1 иренламу: »Вапиј се од ове воде!« Он јој од
говорио: »Ја нОћу први, но је правије, да се ти прије напи
је ш, па Ьу онда ја!• Ова иа:мев:ица има два грла, 11 вила се .са

вије на десно грло да пије, а Лалошевиh докватио плочу; па. 

о њом. замахну 11 убије вилу. Од тада се зове 8Ншшна Ка
меница«. 

У горњем Ораховцу има стеhаиа - гомила, и то : Једна 

n Y npocja«, једна )}На Спасов крсту", једна »Под Дреновим Бр
дом«, једна »На Ру дом Брду«, једна ва »Угаље«, једна »На ПЈiи-
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jem«, једна на »Схобутац«, једна на »Врх Кала«, једна на врх 
»И.ttйва Брда«, - и једна више ·»Аврамовиhа«. Народ их зове 

просто »гомиле«. Ове оу од крупвијег и ситнијеr мјеовог намена. 

Све су округле, mирохе по 2-3. метра, а внсохе fl/1-2 м. Народ 
прича, да оу их нагомилали први насељеници својим идолима. 

Нико их није· вв искоПавао ни проучавао, само ми је један 

повиједао,- да је таiШу једну xonao, па да вије ништа нашао.· 

И рече ми, да он држи, да су ово биле завјетне гомиле. <Свак 

би ва исте по један камен иабацивао као завјет. На једно:о.r 

ммом обровку литица с истоме. страве -Вељег Села, налазе се и 

данас остатци Од неке раsвале. за ноју народ повиједа, да је 

од црквице, · посвећене св. ап. Вартоломеју, и приступа ово :и: 
мјесту са страхоnошжовањем. Ово је својина оадашiье цркве св. 

Јована Крститеља, за коју сељани веле, да је -таRо~ер старо

древна, и да су је саградили Јованштаци, бива, Ii:радједови да

нашљих сељава, ЈСоји славе св. Ј овапа. У КљавиПима је црквица 

св. Нин:ола, ·за кОју се држи такођер да је стародревnа. 

Народ у Горњем Ораховцу- велИ, вако је остало· у причу, 

да су се њихови стари иаселили ив Црне Горе и Херцеговине 

помИје Косова, да су биэи уоRоци, и да оу одавде ишhерал.и 
Турие. Дакле, село је поставка даввог, а управ доба љегово не 

може се поуздано утврдити. Свакако1 старо насеље је било прије 
катастроФе косовске, мoryhc и прије Х в: Послије су овдiе, неки 

воле, и .потурчењацн mивјели, у mro ја сумњам, јер нема из 

тог доба ввкакових остата-ка, а према ондашњи:М: прилииама, ту 

им се вемогуЬ.е било и одржати~ 1) 

Даваmњо ставовпиmтво населило со послије катастроФе 

косовскеr а ааврmило у XVII в .. , као што се најбоље из сљеде
Ьег види: У Вељем Селу станују: ЋетховиЯu. Праотац ових на• 

селио се ·испод Голије у XV в. Населио се најприје у Прооја, 
која се вЗлаsи близу Древова брда (око 700 м.). Ив Просја-са
t,оше дијеnоМ у Веље Село, а неки на ·»Вријег« с коr одоше на 
»Мрамор« »ВијелсЊиве« и на»Драчеву Њиву« у Доњем Ораховцу. 

Ово ПЈrеме није у вези са 'ЦвјетковиЬИll!·а у Ваошићима, ни са 

Ћетковиhима у Грбљу. То су друга племеuа, као што hемо 

напријед видјети. - ByJeaшuнoвuttu. Праотац њихов Вукашин, 

l) Позваrо је, да :Мухцедавци, Јlакар ·и Поrур-ч.е:њаци, вазда су бnрuи 

ијесrа, rAje има аив:их иввора, ваиових ве па ни један у rорљеи Ораховпу. 
Зажо се ве с.аааеж са. хишљеље:м Диов. :МВ:воliића, :воје је у свои опису :.Горљи 
Ораховац< исrааао~ да су овАје zивјеАи потурчељаци, •оје, да еу данашљи 
всељеиици :ишћерали. Можда .А&. су коиеита.аво би..ш доm.tи. С. На•ићеноnпћ. 
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дошао је из :Куча у XVI в., од њиs: се неки вселип у_ Шкаљаре 

код Rотора. Зову их и -nКомари«, зато, јер је њеЈ:Ји од њих пец

као ријечи:ма као комар; A&.ttoiueв~li:u су из Црне Горе, у XVI в.; 
Byкoтttliu, с Чева у XVI в., а одавде неки сашили у Доњи Ора

ховац. У борби Црногораца и Воне_ља с Францезо:м, један од 

ови~ ВукотиЬа, носио је пред Вокељи:ма алај-барјак; Бpajxoeufi.u, 

nослије Косова, из Crapo Србије. Одавде сви осим једног, 

пређу иа Глоговац више града Пераота, а с Глоговца у сами 

Пораст. -1'\ ·данас има у Вељем Селу мјесто, које се зове 1)Брај
вовин:а«. - Драzутиновиhи оу по Косовском боју- прешли из 

Старе Србије. Сва ова .братства сл.а:ве ова крсна имена: Јовањ
дан {Вукашиповиhи и Ћетковиhи) 6. децембра, а прислуж,ују 

Јовањ•да.н (23. септембра), Никољ-дан (Брајковиhи и Драrути
новиhи}, а nрислужују Никољицу, Ћурђев-даа {Вунотиhп), а 

приол:ужују '&урђице и И.пин-дав: {Лапошf;'виhи), а прислужу]у 
Петков-дан. У Јсжевиhим:_а живе Ilepoвttli.u, који оу дошли овдје 

из Цуца у XVII в .. Један од њих саша.о у Доњв Ораховац. 

(};1аве Ћурђев-дан, а приолужују Ћ.)'рi,ице. У Кљаввћима су 

Ра.ткови!iu, који су дошли овдје из Раткова о Лом. Паланке (Бу

гарске). Славе св. Вартоло1о1сја. Одавде неки сашли у-Доњи Ора

ховац. Није ·исто братство са Ратковиhияа у Хердегново», јор 

ови су дошли са Зубаца (Херцеговина). На Степену су: Вукасо

виhи. Вухосав illi'ЛобиЬ., иcnr д Го.1ијо у XV в., преселио се на 

Степен. Имао је три сина: Вука. Радоњу и Стаииmу. Радоња оађо 

са Степена у Расrови-До. у . Д. Ораховац, од :којег потјечу да
нашњи Вувасовиhи у Растовом Долу. Вуко са Станишоя о_с• 

тане на Степену, Вуко ј0 имао четири сива ј два отиду на Дра

жин-врт, а један на Жалијебс. Од: оне двојице рађају се да

нашњи Вукасовиhи у ЖЈiијобима. Радоњини потомци били су 
илетачки »нонти«. Задњи конто, био је Видо Савин, ораховачки 

кнез. Вр_атство Даховшiи отрагу 100 год. пребјег.в:о је с Гра.хова 
(Црна Гора) због зулума турског, и то два брата од којих је један 
сашао у_ Доњи Ораховац, а други насолио се на Степену. По 

веком. Дану (Данилу} nрозвали се ДаковиЬ.и; ово је братство у 
сроству с Вујачиhима, :којих има у Грахову, а одаюrе векн сашли 

и у Куте. Даковиhџ. Орахо:ваqви Имају.братс'l'вевика на Грахову, 
од којих је био и јувачки војвода. Јаков и војвода Авто. Оба ова 

братства славе Ћурћ.ев-Дан, а присЛ.}•жују Ћ,урl)ице. На Убалцу 
оу Даби.жипови!iи, који су овамо дошnи из Херцеговине у XVII в. 
Један од ових у _претпрОшлом вијеку иселио се у Пераст, а у 
nрошло:м вијеку један у Кумбор. СЈ1аве св. Jotsaнa Богослова, 
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О поставку Убалца-и Велинвhа, односно старог насеља, по ... 
стоји народна прпча. Веле, да оу оба села била својина два . 
рођена брата. Отац им _бјеmе саградио за свој вјечни спомен 

црхвицу св. Илије на Илино:м Брду код Велиниhа, и исто брдо 
прозва се по имону црввице. Али браhа хтједоmе себи сагра

дити вишу и љепшу боrомољу. Вирајући .мјесто гдје да цркву 
саграде, браЬ.а се· лосвадиmе и одмах nодијелите. Затим сваки 

себи сагради боrомољу. Али из међусобне .мрзости не хтједоше 

их nосветити једнОме истом, св. Јовану, своме породичном nо

нровитељу, него онај, коме јо био допао Убалац, посвети је св. 

Јовану Богоолову, .а онај, ког је допало Велинићс св. Јовану 

Крститељу. Од једног брата посташе Велиниhи гдје дотле- не 

бјеше ни куhе. Кад је то било, предање нс зна. Као основа за 
народно предаље :могЈШ су бити Црепи на споменутом Илином 

брду од неке црквица, за коју народ воЛи. да је била поовеhена. 
св. ИЈШјИ. Давао у Велиниhима живе два nлемена: Лаэаревићи 
и Аврамовиhи • .~1-asapeвuli.u су дошли ). XV в. из Херцеговине, 

а славе Зачатије· св. Јована К.рститеља, а nрислужују Лазареву 

суботу. Ненад су славили Усјековањо, а по што им је тад тешно 
било Званице угостити, nрояијенили су слц.ву. Ипаt( и данас на 
Усјевоваље врше; прописани ПO)ICR у цркви). Лазаревпћа ю-tа1 У 

Грбљу, Ба0шиЬ.има и Моt~рипама, али нијесу исто браство. -
АврамовИ:h-и су испод Го]шје у Херцеговини. Вила три брата; 
најстаријеяу било име Аврам, другоме Голуб, а трећ.ему М_ијат. 

Живјели су нрасво. На једно -православно Ус:крсење уранио 

Авра:м ва јутрење. У путу се сусрете с побратимом Турчнвом, 

и дарује му јодно шарево jDje. Имао је само. два јаја. Кад су 
доm:ш близу цркве, мухамодапцу се прохтјо, те се потуц:каше. 

Авра-:uово јаје сломи Турчиново. Т.)•рчин се наљути, и -са слом

љеним јајотом удари Аврама међу оба ока. Аврам потегне ну

буру и уби Турчива. Пomro су Турци на јакости били, Аврам 
је с браЬ.Ом морао бјежати. Истог дана с брато?tt Голубом остави 
огњиште, и ·В:асолп се најприје у Цуцо (Црна Гора), а послије 
дођоше у Котор, а из љега ва Воливиhо. С Велинића спуmтаху 

с~, по времену, АВрамови потомци у Доњи Ораховац и Пераст, 
а неки- веле и у Требосип, у што ја сумња.м, јер тре·бесипски 

славе св. Јована и много· старије насеље, а ови св. Арх. Ми
хаила. Трсhи се преселио иегдје у Србију. Аврам је био четник 
у чети јунака х;ајдука Баја Пивљавина, и с њим је погинуо У 

знамонвтој битци ва Вртијељцц. У другој половини прошлог 
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вијека, једна је породица прешла у Рисан, а једна у Данилов 

Град. Из овог братства било је доста благих п добрих свещтевика. 

б. Дољи Ора.хо:вац. 

Доњи Ораховац эапре:ма у простору четири четворна ки

ло)Ј.е~ра. Стрменит је, бреговит и крmевит. Са источне, за

nадне И· сјеверне стране оквирен је с висопм, голим, мрко-би

јелим кршевитим -стјенама, КОЈе се зову: »Ораховачке Грсде«, 

а с јужно стране је море. Ријеха Љута је -између' Ораховца и 

Доброте, а извире испод »Веље Ораховачке Греде«, на два 

метра више морске површивс, а далено од 1ttopa около 200 .. 
корака. Мјесто, одакле вода извире, зове се »Oho•_, јер_ има изглед 
ока. Карантеристичво је, да _ова ријека, при дувању јужњака;. 

па и кад не пада киша, силно -нарасте. Народ прича за ову, за 

nСопот« и »Рије:ку« у Рисву, да су то подземно отоке Свадар

ског Блата.. Поток » Ћурин« на коме су м.пини тече само љети. 

Има и не колино омањих извора и то: ТрстеНова, Mpa:uop, Горња
и доња вода у Миљо·солу. 

Снијег, ако пане, мал.о се одржи, поднебље је )ЈВого блаже 

него у Горњо:м Ораховцу, а дува југ и западњан. 

ИсточњаК најприје доноси снијег, а југ кишу. Дува и сјо

верњан, коЈи_ је најхладнији, а западњак вајмутнији, и он нај

прије донесе град {_нрупу}. Хладвији је него јужњак, а топлијИ 

него источњак и сјоверњак. 

Ово· соло нома веливих ораница, да могу сија ти жита за 

подмиру хране. Ово И\\Iа нешто ораница, груписаних ·около и. 

испред иуhа у_ растојању само по неволпно :корака. Које су под 
нуhом, зову »лоткуњица«, а ове о:ко.п.о- вуhе, у непосредноЈ 

близини, зову: 11На дол8.ц« ,.Код куhе«~ »На долац за хуhом«, 
Оне, које су по неколико корана удаљоније, зову: »На вртачу«, 

а најплодџије оравице зову 8њиве«, јер »љ:Ивес. добар плод. У 
ораН:ице nовајвише сију: пшеницу, јечам и кртол:у. -Најљепшеt 

и· -куhама вајближе оравицu, сэ:уже им за врте. Назив им је 

опhи !Јвр:r« »башта« »џардин• {giardino). Сваrса :кућа има свој врт .. 
У Доњем Ораховцу нема заједничких ш;ума, испаша или 

њива него имају у Горњем Ораховцу >)комуиску планину«, .која. 

је заједнична својина свих Ораховчава, о чему сам: веh говорио. 

Ово је соло типа и эбијсв:ог, и разбијевоr. Ryi,e· се ва
лазе на дванаест мјеста. КуЬе на Трстенин.у, Мрамору, Бјелии 

и -Драчевим њивама у густо оу ·эбијене тако, да их и-ма, да 

по двије-три нуЬ.с имају иЗгл~д једне xyhG. Гдје је растоја.ња-
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иэмођу груnица куhа -ово· је обично од 100-250 м. Hctte су _са
грађеНе у линији, а има их виши број саrрађених у неодређеном 
обл:е:ку. У овим групицама постоји основна народна шкоз:а, 

nет Rрчама и једаи одјел Фивавсијске сжраже. Ryhe у осталим 
сеоским групама су несређене и без реда растурено, далено 

једва од друге 1-5 минута. Узрок је овоn1у растурењу крше
вити простор. Нема породица да nодаље од села живе. Ста

новници овога села имају више презимена, и ево их: ва Трстс

нику_ живо: Гопчевиhи (5 домова), ПетровиЬ.И (3) и Лалошевиhи 
(4); у Под-брцо: .Поровиt.и (5), Гоnчевиt.и (1), Гуњајевиhи (1) и 
Вујвhи (1); на :Вијелим њивама: Лиnовац (1), Вукотп!.и (2), Ву
нашиновиhи (2.}, Ћетковиhи (3), Ла.п.ошевиhи (2), Ратковиhи {4~, 
Даковиt.и (2), ВукасовиЬи (2), Алекси!,и (2\,. ЛаваревиЬи (1) а 
Ввдовиh'и {1); у Драчевој Њиви; Ћ.етковпhи (1)i ва Мрамор~·: 
Вунасювиhи (2), Ћстковиhи. (2) и Радавовићи (2}; за Папратни 

До: Вукасовиhи (2), Аврамови!.и (2) и ДаковиЬц (!); у Растови 
До: ВукасовиЈш (1), Грчц!.и (1), Јовановиhи (1), и Перовиhи (1); 
у Под Кључе: Лазаревиhи (2); па Звеку: Ћетковиhи {1}; и на 
Бријоrу: Ћетновиhи {2 дома). Свеrа је у ДоњеМ: Ораховцу до
мова· 63, а становника 283. Имају своју засебну парохију, п 

nарохијаШiу цр:кву св. Георгија. 

Ораховац је наэва.т по великом мноштву орахових биљав.а 
{стабла), којих је ту било. 3ово се, али врло ријетко, и:· ·»Орахо ... 
вачка Љута«, по оближњој ријеци »ЈЪута«, Трстеник нос~ своје 

имо по .трскама, хојих и данас ·ту имаде. Вијеле; Њиве по бје
Јiушаотој песковитој земљи; Мрамор, носи и:ме по неко}! мушiо

манско:м намену, кога су сломили hесарови војници при.11шюм 

последљег бокешкоГ устанка. Папратнн До по папратини, ноја 
ту расте, а Растов До по расто.iзој шуми; 3век, јер одјокује 

звекетањо јаких источа:их. вјЕ!трова; Кључ, јер је био прОлаз ив
м еЪу Горњеr и Доњег ОраХ:овца, при. насољењу ових задљих ј 

Подбрце носи име по брежуљку llобдрц~' i Бријег, јер је брего
вито; Миље Се.цо, по имену неког свог првог насељ~ника -
Миље; Пpocjeii'a, јер су се ту рјошавале сеоско парниЦе, иако народ 
каже »просијоfЈ.~е давијс«. Мр'ЦUЩI Греда, јер ое у њој нашло 
крепано 6равЧ~ које вије заклано, те оuтало мр цином; Кцпет. 
јер из· ње 1шпи - капље вода i .duжuxa, јер је глатџа; Метерuа, јер 

ту стари Ораховчани запад.али и стражарили против непријатеља 
и лупожа; Гра.д, не ана со по чему се зове. Локвички Град, јер су У 
I'лавици локве, које ое, кад киша пано, напуне воде; Дуги Доци, 
јер су над дугим до цима; Мрдови, по HOKQM Мрду; Вили на Плоча, 
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јер су ненад :1 тој главици ви.пе живјеле; Заполи иэи Запали, 

јер су ту соrари Ораховчани з.ападми и 11увал.и своје Сt>ЛО од 

лупежа·; Ка:порова Глава, јер има изглед капе ва глави ;1) Вра

н ово Брдо, јер је Вајвисочије, тако, да на њему вране гнијездо 

вију; ШаЈiовина, \э9ве се по веном Шму,; 

. Сав nростор Дољег Орах.овца припада стародреввој пра
вославној црвви св. Георгија, ноја је имала једав ·намени натпис, 

:који је изгубљен за вријеме народног уставна 1881. год. По 

народном приповиједању, потијече из Немавиhског доба. Њен 

оснива ч даровао јој је сав Доњи Ораховац, те и данас сви ·ста

новници Доњеr Ораховца плаhају цриви "хактарину«, то јест, 

на сваки Л&IШТ кућњсг простора по једну круну. Прије досе

љења данашњих Йаоељеника, стари су Доброhани имали на Тр
стеникуt при мору, своје :маrаэиве. И ови су цркви плаhали 

лаптарину. Проци данашљих становника купили су у Добро

hаиа речене магазине, а цркви једнако, као и сви други, пла

hали лактарину; јер она се не _може в.и купити ви прода'I!и. 

Прича се, да је у првој nоловини nрошлог вијека, поn Сава 

Аврамоnић, о свом трошку поправио кршевити nут од Доњеt• 

Ораховца до црногорског еола Цуца, и да је тада био заведен 

nазар на Трстенику сваке ориједе и петва, а исти је постојао 

до народног устанва 1881 rод. Гробље и:м је код цркве св. 

Ћорђа. У Вуровин.и се види кула Баја Пивљапива. 

Претпостав.љајуhи, да јо истина. да ја црква св. Ћорђа за 

Немањиhа ограђена, значи, да је бар тад ту било прилично на

сеље. Roja су то бртства била, и је ли их баш било у Доњем 
Ораховцу, или су и они били у Горње.ч, то се нс зна ништа~ 

Пошто јо nравославне Млечиh норадо гл одао при мору, а, и јер би 

становници били изложени лупежи:ма, нао, и јер се налазе све 

родне земље у Горљем Ораховцу, и пошто ае:ма нинаквих тра

Ј'ова од. с:rарих селишта, мислим да ја старији Горљи Ораховац. 

О поријеклу данашњсг становништва зна се: Rao најСта .. 
рије породице сnрмињу се ВиОовиЯ.и, за које народно предаље 

казује, да су из Херцеговине од крви пребјегли у XVII в. Слави 
Никољ-дан, а -прислуж.ује Госnођин-дан; Авра.мовиКи., из Г ор ... 
њеr Ораховца, у XVПI в., а славе св. Арх. Михаи,ла. Други, 

l{Оји су у XVIП в. дошли из Горњег Ораховца, јесу: Ратно~ 
ви~и., који славе св. Вартоломеја, Byxaooвufiu, св. Ћурђа, .;Ја.л.о-

1) Вјерова.тније Ъе бити да ће потица.:rи од имева порОдице Капор (Н. 
Би.леЪсве Рудвие ,.Насеља« .V., Прии. иореиrора. 
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шевuhи, Илин-дан, Ћ.eт-xQвuitu, Јовањ-дан, Byкauшnoeufiu. Јо
вањ-дав; Лepoвuhu, Ћурl,ев-дав, Даковиhи; Ћурђев-дав:, Гоачв ... 
вић..u. из Црне Горе, а славе Ћурђев ... дан,. тако и Гуњајевиhи и 
Byjufiu, који славе Ћурђев-дав; Аuиовац, исто, као и Радапо
вић., који је дошао из Херцеговине. И Гpчuli и ЈовановUfi. 
дошли су у XVIli в. из Црне Горе, -а славе св. Н1-1колу, хао 

и A..t.excu~u, који су из НикшиЪ.а дошли. Тад се ово село насе· 

л:ило. а послије у село вије дошла ипједна породица, веh село 
расте прираштајем. Као и сва Бока, тако. и младост и овог на

сеља сва је у Америци, а дома само старци и дјеца. 

IX. Доброта. 
Ово се uело, које је засебна опЪ.ииа, ваЈiази између Ора

ховца и Itoтopa. при мору, у Облику четворонутнива, у висини 

нн.д. :морем 1-709 и. Живих извора мало је, а то је: Шкурда, 
пз.међу Котора и Доброте, Љута, између. Доброте и Ораховца 
и вода код Никиhевиhа, иза св. Матије. У Доброти је поднебље 
благо, а вјетрови и снијег вао у Котору. 

Доброта обухвата nовршив:у од 850 хектара, од којих. је 
порезУ nодЈЈожно 8~0., и -то скоро све су пашњаци {678), а ос-_ 
тало оранице (69), вртови (20), впногради (2·03) И шуме (59). 
Све су зо:м:ље ррдне, у неnосредној близини више куhа, а шy:.tG 
n паwњаци~ то је »ROJI.1YH«, свих Доброhана заједница, која је 
од куhа_ до црногорске границе по сата удаљена. Дозвољена је 
паша и ојеча дрва, али оНи ое мало, будуhи трго_вци и поморци, 

баве храњењом стоке, јер не храно, него 6. I-'оња (војничnих), 
61. го.вече, 135. оваца, 26. свиЊа и 1. козу. Земље Со зову: Но
лачпh, Мnшуљиh, Плазевта, код св. Илије, Бањ, Степен, Ло:ква, 
Љута и Брдо. 

Доброта је засебНа опhина, а дијели се на одЛомке: Ми
шуљв.h, Доброта и Љута. МишуљnЪ јо Котору најближи, Доброта 
по сриједи, а Љута до Ора.ховца. Ови су одломци један до 
другог у растојаљу 1 /." vата, а сви покрај мора и државног лута. 

:Куhе у Миmуљиhу су збијена типа I-'Од црна-горског пазара; ту 

жиВО: Рачеоrе {1), Вороје (1) и :Мијушttовиh (t) и ноRолико од 
ско~а досељеника из Црне Горе. Улица ј о· државни пј-·т. Ту су 
и д~је три крчме. У Миљушиhу су. куhо разбијеног тиnа, ра
uтуроно покрај мора и државног пута, у размаку од 2-100. м. 
11змеђу nојединих Ryha, а. све у ду;ъnвu од Р/2 км. Ту станујЈ-·: 
Милин (1), ЋуровиЬи (2), ТомиЬ (\), Петровиh (\)и Нетовиh Щ. 
Иза св. Илије долази Доброта која је поi<рај мора, а вућо 



252 ПОП САВА НАКИЋЕНОВИЋ 

покрај пута све на низ поредане до цркве св, Матије, Овдје 

су' Радпмири (14), Радоничићи (9), Трипхови!.и (4), Дабивовиьи 
(9), Милоmевиhи (2), Ивав:овиliи (6), Дапчеви:Ьи {6), Петричевиh 

(2), Никовиьи (1), Клачевиь (2), НикоЈrиL (11 и Маровп!. (2). Иза 
Доброте, односно св. Матије, долази Љута, које су куЪ.е расту

рене гдје блиЖе а г.цје даље, а мал.о абијеаије код св. Евста .. 
тијО, све ·до Ораховачке границе. Овдје станују: Коотовиhи (1), 
Кfill!еваровиьи (6), Добриповиьп (4), Кооовпьи (8), Никпьевићи 

(2) и Маловић (1). Свега је у Доброти кућа 260 (домова 86)• а 

душа 1043 (правосл. 267, а римокатоЈiика 776). Код св. Матије 

је сијело опћине, 118lavjanska Citaonica(,(, једна школа код св. 

Матије, а друга .код св. Евстатије. 

До6рота1} (Bona ... Duloidia), тако се звала још и- прије средњеr 
вијека, а тако је назвата, јер добро је мјесто. Љута, по ријеци 

>1 Љута«, а Мишуљиfiu%} ве зна се, зашто је добио име. 
Црква св. Матеј tS Matthaeus), до 1753. била је rлавва црква 

све Доброте. Стару је црнв)' потрес лорушио 1667, нова, огра ... 
~ова 1670 ;. освећена 1748 проширена је 1770., 1815 и 1901. 
гробље је би!Iо близу ове цpitBe све до 1844, над се ново о градило 
:мало лодаљо.3) Друга је .мала, а врло стара црхва Госпа од. Мило
срђа, (de hortis)- nGospa od vrta«; затим св. Илија, св. Врач.еви 
и св. Јован Rрститољ (обвовљен 1881 и 1902). Затим у Љутој св. 
Стасија (S. Eustachius). С.тара црква при мору пала је од потреса 
1667, а опет побожним прилозима обновљена 1773, Iюју је епископ 
СтеФан (Stephanus de GleO) осветио 20. јула 1773., а послије и 
еnископ Сnалатин 25. августа 1795. Поправљена је 1901., звОо. 

HllK се почео градити 1852., ·а довршен 1903. Гробље је код 

црнве. Овој цркви је близу и св. Арх. Михаил, који је ограђев 

1761, и св, :Крст, ограђен 1783., а звоник тек 1899. Регистри 

се воде од 1 753. 
Прије Христа овдје је било насеље илироко, а до VIIJ в, 

мјешави:на ·гриа, Ри:.tљана и Славена, а од тад до данас Срби. 

Стара су насеља сва пропала. Давашњи њсни насеље.ници, 

сво су _Црногорц.и или Хсрцоговци, ноји су -од зулума туршtог 

и нужде~ овдјо од Косова к нама бјежали, а овдје их Мџо

чиЬ насилно превј6рио. Увијек бијаху на гласу rtao добри 
·Срби и јунаци; ништа и:м вјера ве смета, Живот и обичај~ су 

1) :Мemsorie Storiche rulle Bocche di ·catarro G. GeJeich. 
1) Schematis - mus Dioecesis Cathareu;is pro annO 1909. 
3) У Херnеrовипn има браство Мишељић.и воји важу да· су пв Вохе. 

Прии. вор. 
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и:м:, као и осталим Србима Вокељима, Сва су стара до6ротсва 
братства оД.'lичјима од влад9 МЈЈ.етачке одливовава; оворо сви 

-бијаху вонти; вбоr јуваштва, родв3. им- се груда вавивље »јува
чво гнијездо сокоЈiово«, а МЈI.ечић ·им даровао, јер су Га ва 

оабљи добили, пошто оовоји ·.Рисав (1649) и Херцогнови (168.7} 
вајљепmе и :многе зехље, Са кМе!'оввма су увијек човјечво по
-ступали, и своро им сво зе~ље продали. 

Какви бијаху стари-Радимири, Косовиhи, Трипковићи, Ива
иовиЬ.и и многи други! МЈЈ:ечиh, уопhе није ви водио ниједног 
рата rдје Доброћана није .. ()иао_; Качиh нема риј~чи, којима да 
похвали Доброhане. О поријев.1.у насељевика добротсвих зна 

-св ово: Paдu.м:upu, дошлИ у XVI в., :из Херцеrовине, као и Ко

сови~и и Ргдонцч.ић. (пр.еко Убала), па и Тpиzm:oвutiu, који сви 
славе св. Крст; ДобрuАов~и, из Црне .Горе у XVII в.; ~ 
чевиhи~ Hux1t/i.eвиfiu, исто Камекаровuhи~ у XVI в. из Црне Горе, 

' .а ~ова братства· славе .св~ Иваца i· Ми..tошевиhи~ из Задаза 
(Црна Гора) у XVIII в., а славе св. Врачев~·; Дгбииовиfiи, у XVIв. 
из Куча~ а с.nаве Rрсrов.-дав; Ивauo~uku, ·у XVI в .. из Дрва 
Горе, а СЈI.аве св. Врачеве; Петричевu~и. из Грбља, у XVII в., 
.а славе св. Ивана. Данас се истрагали. К..tа.чевиhи, из Црне Гор~ 
у x·VI в., а славе св. Врачеве; Никовиh, из Ри сна, има 2.0 год., 
.а слави св. Јована; Heтoвuii.~ из Котора, и:ма 10. год .• св. Ни
волу i М~ју,шков,,.fi, ив Пјеmиваца, слави св. Јована_ ј Петровиfi.~ 
из Шкаљара, св. Луну; Бороје, из :Краљеве: Dypoвuhu, из Црв е 
Горе, св.· Јована; и Рач.етв., и~ Будве, свt Николу. 

Х. Херцеrиовс:в:а. опt.ии&. 
Претеже се :Морем од Суторине до Верига, а граница јој 

ид·е од херцеrовачве Суторине покрај Бајнових Крушевица, уз 

.Вуt_tовицу и Доброmтицу на Убле, а одатхе се спушта 'покрај 
Мориња па :море (Верига). Она обухвата површиnу у хек~арима, 

-од 9418 на в.ојој ·Живи 84:-12 становника. 
Њено становништво станује у вароши ХерцегВ.ово:м:у, и у 

22 околна· селl. Ово је, и по похожају и по nоднебљу, нај
љепши, крај Во~е, који се тав:Ш'IТИ може. са Џапуљем, Ницом 
и Абацијо:м. 

1. Херцеrнови. 
· Bapom је саграђена на узбрдици у заливу Тоnа.љсно.м:, одакле 

је врло лијеп поглед, а удаљена. је од мора једно 5 минута, по
лако идуЬ.и. Варош је ва слабу зе:мљй:Ш'l'У, ноје се непри-
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мјетно дан о мице рови; варош је уздигнут.а над морем једно 40 111• 

Има само једну живу воду » Карачу«, и о ју Су Турци оградили. Вода 
је здрава~- апв вије довољна ии эа noxa вароши, эато оу приои
љон.и многи били оградити п;истерне, а љети доносити воду са 
извора из Топле и Савив:е. Прије три године се овој вепвој по
треби удовољило, јер се у вароm довела водоводо:м Цриица, извор 
из Пода. Овдје свијег в:е nада изуэ6в ријетхе ОЈiучаје, а највише 
дува југ, мајстро {западљак) _и бура (источњак). 

Многе вуће у вароши имају свој~ вртове _{14 х.), а прома 
Топлој има нешто и оранице (2•34), винограда (3·14) и паmњаиа 
{2•88). Свега је земљо подвргнуте порезу 22~ а у површини п:м:а 
31. хектар. Ове- земље немају имена. · 

Варош је на xpne просута о :множивом лијепих куhа, а ди
јели се на саму варош, rрад, цитаделу и на море. 

Град, то је стари Херцеrнови, има улице средњевјековне, 
стрм:е и уске, а гдавна. улица, која во.п:и кроз град, зове се 

»низ град«. Она иде од »Rандикулс« и месарвицо (сјеверв:о) 
nрено опhинсног трга нив град, до »forte mar'\ а друга, њој 
nаралелна, од »kaffe bella vista« (сјеверноЈ, покрај цркве св. 
Јерони:Ма до државног пута, и цитадоле (јужво). Ове су двије 
улице иопресијецаве са. 3. усио, мање улице, од н:ојих нај
сјевернија води, с једне страве (источно), прама Rарачи, за 
село Савину, а с друге стране {западво), испод торе, за ва ... 
pow. Ryhe су у граду веhпм дијелом старе, са ниским пnаФо
нима, :малим nрозорима и вратима! а :мнОге су опкољове ли

јепим вртовима (с лођа), што је турски остатак. у граду су два 
трга: опhинсни, гдје је опhинсви -дом, српска читаовица, хр

ватска читаоница ·и православна црква св. Арх. Михаила, и трг 

код св. Јеронима, гдје је истоимени самостан милосрдних сестара, 
котарони суд;- порезпи уред, обранбево ваповједииштво, вој

вичtю складиmто за живеж, 2 касарне, заповједништво до:мо

бранс.ког допувитбевоr овружја бр. 37, и заповједвиmтво ору
жничкоr одје.па бр. 7. У граду је још: војвични арсон"ал, војвич:ка 
пеh, поштарсди и брзо јавни уред, а главне су јОш мјес_вости: 

Rандикула, Карача, и Форте Мар. Главне су :мјесности за Мле
чића1) у овом rраду би.21.е: Porta marina, CastOl da Mare, Casa 
del Governador dell'armi, Chiesa ed Utficio de R. R. р, Р. Capu
cini, Ospital delle MШzie, Casa dell' ospitale, Chiesa Parocchialle 

1) Ово с.з.и и вв ади о и-э Архива опћивсвоr у Херцеrвово:иу, ns хи.иrе' 
,.Ca.tastico di Caзtelnuovo«. 
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di San Girolamo, CafJa assegnata al_ Parroco, Muraoea diroccata, 
Pallazzo. _{за провидвџке), P~igiQne, Саш,еrа Fis~ale, Сава del Can
celier, Pretorio, Munizion da Polvere, Quartier8 pcr Soldati, Castel 
da terra, Porta Borgo, Ferraforma п ~unizi_on del Bisootto. Варош 
и нове. херцегновске куhе, -пре::о.:tа Топлој, _nочињу од опћин

с.ког торља {~ore), гдје-rдје хрпом, а гдјс-rдје осамљене, посред 
п~ривоја, а. ·с једв:е и с друге с~р.ано држа_вног волног лута, 

протежу се све- до .св. А_uтуна, гдје nочщье граница села Топле. 

У хрпи су, испод тqr,ња, а _посред њих је_ трг,_ rдј~ се вр_ши_сва
коврсна продаја. 

.Овдје. око трга налазе со дуhаш1 оваковрсне продаје, срп .. 
еко радничко друштво и орпсна :кредитна задруга, као и .агов .. 
ције разн11х щ~робродс&ИХ .apym"raвa. Дио в~рош;r, који ј_е ближи. 
Тоnлој, ту qy куhе _рсамље:ае, .а otto њих вртови, јер, како су со 
појединци. насељавали, а варош раол8., , тако би сваки узео п 
~,rзпмље по један дио земље, гдје би оградио себи -куhу,. опасао 
ju ав.1nјом, а .ову вроrом·, а то ове, рад~ стРменитости положаја. 
Варош се nротеже _у дуљи_ну t. км., а вајзнаяенит_пја је у њој 
зграда »Српски ХотОл«, ва мјесту, гдјо је некада био· »Стари 
ЛаэареТ" (Lazzareto vecohio) за Млочиhа. 

»На море« су варошке куђ.е у једном скуnу {I0-15. куhа.} 
Исте су од вароши и града једно 6. :минута удаљене, Цитадела. 
је јуж:ао граду, од кога ј~ дијели само држа~нп пут. Ту оу само 
три куhе. Источно граду, пре:ма Савипп, оградиз.о се 5-6 куhа, 
које су- све .осамљ_еве, поr-;рај. ду.та ноји излази на државни. Ове 
су куhе у међусобном растојању 1.0-30 м. Ту је основна школа, 
.по.питичко nоглаварство и заповједн~штво мјеСта {Platzo::omando). 
Х-е-рцегнови. има 224. иуhс, а став.о~ни!}+\ 1484 {правосл. 308, а 
римокаоrолика 1176). ПравQСЈiавни потnадају под ларохију то
паљ'сху_, а .римо_катодiщи имају своју парохију. 

Херцеrнови; добио- је име по Херцегу СтеФану, прије се 

звао св. СтеФан, а 'Ј,'ОК кашње Херцеrнови, а за мneчJiha Ca
stelnuoyo, о чqму јо 1·оворе:в:о у onhoм дијол:у. Cittadellai_ јер 
је ту тврl,ава-rрадиh (Франц. citadelle) • 

.Qдкад Сарђlијевто и _војвода Лазар, са.Хорцеповим, у руке 
Турчину падоше, од~ад стари Херцегц:ови ПО9Топоно се у ру

шевине претварао,_ уол:ијсд разлnчих владавина, t~ao и уо:rпјед не
дов.ољвоЈ;' геолqшкоr оастава. До сад се три пут поnрављаоt и.увн

јех ое ра.ширује. Из доба тypcRor госпоства је: Rа:в:дпкула, покрај 
ноје води турс:ки пут, па онда уз Ј о& Мегдан, Воду Карачу, близу 
ње nодздмни пут, иојим. се је ходщ:ю до тврђаве Шпаљоле, коју 
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такођер Турци оrрадиmе; из доба млотачн:оr госпоства: хрилатп 

ttавови, три сnомен плоча, La:zzaretto vecchio, forte mar, а то с;у 
р'ушевине једне старо тврђава, ту је данас војничва тамница. 
старе исnраве и документи, као и привилегије, :које оо чувају 

ту у архив у опhинском; и напокон цркве: св. Јероним, начињен 

1687 послије освојења од Млечиhа на мјесту једне џамије и 

поСвеhена би св. Јерони:му, заmтитвииу Дапмацијо. Натпис 

ј о у олтару овај: » Auctore Deo ~ ot interoedcnte Virgine - pre~ 
oante lnnocentio - undeoimo - summo Pontifice - Sacram Dei
parae cffigiem exposuit adorando - Hironymus oques Cornelius -
D. М. Provinciae proconsul- Victo Meooast1·o- MDCLXXXII«. 
Ова ј!3 цркваt748. оовеhена. Год. 1856. била је разорена, те да
нашња направљена. Друга јо црква св. Франо, ноја је 1688 
ограђена и предата Капуцинима, провинције мnетачке. Црнва 

св, Антуна тaRoi,ep је 1687. саграђена, те Фрањсвцима предана, 
:којима ту п самостан се озидао.1) :Код ове је цркве гробље pu~ 
мохатолично и војвичко. Осим ових старина постоје ва старо)r 

торњу двије плоче; на једној је запис, в:ад је и од кога Хер

цогнови саграђен, а друга је сасвим излизана, те се нс )Ј:оже 

прочи'lати. Стари људи реноше ми, да је то напаш излизано, 

с разлога, што се је ху јавно жигосало једно вемора.'Iно дјело 

Твртsа I. 
Стари Херцегнови био је јако У'~Врђон град, а Чеда Ми

јатовиh тврди, да оовојење тог града од Турака спада ту_ вај

ивтересвија освојења средљег вијека. Слика старог Херцеrвовог 

налази се у музеју у Загребу, коју је апотевар херцеrвовски 

Ћоновиh ФОТограФисао. У истом ос видо ·добро овдашње куhе, 

којих је било врло мало, вао и двије три турско џамије, добро 

се виде зидине горњо и доње тврђаве, као и један обравбеви 

зид, који је, по свој прилици водио од дан&mње Топле к твђави 
Шпањоли, али ни љему данас нема траrа. 

За ТВртка, а и nрије, у Херцегновому било је насеље 
српско, за Турчина турско, које се све истрачало и изгубило, 

да се данас и. за траг му не звадо. Спомињо се :који турски 

дхздар, кадија и више вишта. Насеље за МЈiочиЬ.а (од 1687 до 
1797), то Је било насеље српбко-млетачко, које је такођер, uи 
иселило, из и истрачило, а то су: Гopaxyfia, дошли оУ из 

Херцеговине са владиком ЉубибратиЪ.ем, славили оу св. Јована, а 
данас се племе истра.жило. Спо.миЊем др. Александра, који је 

1) Schernatismus Dioccesis Catharensis pro anno 1909. стр, 45-:-46. 
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наnисао )) Le Bocche di Cataro ". Huкufieвttfiи, дошли из Херцеrо· 
вине са ВојвовиЪ.е:м, изум.рли. Опомиљем др. Ники:hевиhа, који је 
б11о куt~њи љекар књаза Евгенија Beanharnais, пот. краља та.л.ијан
сног1) • .ila.jнoвutiu изум:Р._ли, а овдје дошли из Фоче у Херцеговини, 
знамениТ је Ј око ЛајвовиЬ, .који је Ву.ку :Караџиhу многе t:tapoдue 
пјеемо с.купио. Гвера, из Венеције, ~изумрли~ Спомињеn1 Тому 
Гверу, зва:мевИтоr талијавсноr лроповјоднюtа2}. Страти.мировufiи. 
.из Попова, са Војновнhима, а исели се у Угарску. 3наменит 
је Borиh Стратимирови:h, који со одликовао вао генерал 

аустријски и добио спахил)'R Кулпин у ва:кој. Ње1·ов потомак 
јест и Митрополит СтеФан, велики српски Јерарх и народни до

бро:rвор'). Ћорђе, nотома-к овог IIJieмoнa, :rу-мачеhи књигу Д)·бров
чанина Вицка Братута о хроници постанка и развИ'lка турско 

вЛаде, изн_оси један с'lари љетоnис, по sому ј о ва Косову суд
јеловао, кнез вовјервички, храбри Ћорt,е, а међу nрвацим-а српске 
вojcrte, позна-r јо само јадан Ћорђо, и то Ћурађ П. Страцими
ровиh,-Валm~th1 господар Зете (владао од 1385 до 1404) •• те, да 
је сва nрил:лка, да је овај Ћурђе позsат у народним ПЈесмама 

:као Бановиh Страхиња или СтрахивиЬ бан'). Они држе, да су 
од овег Стра'lимирови:hи, nojc зову и Страшимировиhи, na и 
Стративовиhи (у млетачки:м: доку:r.rевтима). Има С:ратп:м:иров_ић_а 
и у Млоткама, гдје су превјсрилн, -и:ма их и У Руси] и. Први БОЈИ ]е 
у Нови сашао звао се Ил.иј.а БогиЪ. В..tадимавuhи, су доселили 
~а Војновиhи:ма, из села у Херцеговини, које се налаз о иэмођу еола 
Беружине и Јасеноваца.5) Иселюrи со у Русију, тамо се прославио 
Сава, но ји је, по овојим заслугама, попео се ~о . главног досто
јанствевикаидогЈiавника цара ЦетраВоликоr. Сава јо кажу осно .. 
вао Иркутск у Сибирији. Јевросима Владиславиh, удаоrа Лакстиh, 
братЗ.ничва Савина, (од брата То:ма), завј.;:шта куhу свог оца 
роду на олтар_, ..:.... а то је данашња српска поморсва .-шнола 

Србица, на којој и данас има грб Владиславиhа, са почетним 

словима М. В... Војн.овиfiи, дошли свршетком XVII в. из 
Хсрцеrовиво, и собом довели 100, породица, Славе св. _Јована, 
по Божиhу, а иселили се у Дубровник н Одесу. Причазу да су 

- 1) Херцеr~ови оа Т. lt. Поповић.а. Задар, crp. 195. 

') IЬidem. 
8) » C!IJ. 189-195 
4) Шеиа Бок. Епархије за 1906. стр. 40. 
&) Треба иаи6ђу Веруmицt- и Јасевика у Гацву. Види Ј. Дедијер, Хер-

цеrовива :~-Насе;Ља« VI, 121. При:м:. :вор. 
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no't'o:~щn Војина Ужичког1), који пмао сиnов·е: Ад то мана, Младена 

(To.:\ry) и Војислава, Адтом11И Николу, Војислав Стевана. Oвrt су 
пrрьлн видну улоrу·у сfшској·историји, у средљем вије:ку; Војин 
био ожењен Душановоl\f сестром, а он и његова дјеца бп.:ш до

rл:авници на српско~ двору. Под МлечиЬсъi, од 1690. оддrшова.ч:и 
се Јован. Војин и Мш10ш, који је задобио н част хо.1увела. Јовае 

је Имао синове Василија и Вуја, а од Василија рађа се Митар, 
Јован н Ћуро. Митар је био обдарен од Марије Терезије з:татноя 
.11одаљо:\r, а Јован и Ћуро Оили су IIYI~oвницff топништва у ру
ској војсци, као и Мар1ю Војновиh, I(Оји јо велике услуге ~:чн

НИG Русији. Од Ћура се pal,a Јован, ноји је, као и сви до њоrа, 
био nравослав:цо вере. Впо је оженон од Гојковиhа, то имао два 

сипа Ћ:у·ра и Коста. Рано умро, а мати со проудала за Пе;rе

rринn у Задру, те и дјсцу ·поримокатолИчиЈЈа. Ћорђе је био 
боЈИШIШ nос.1апин у Ьеч~· и Задру; члан Гocnoцiie н:уhе, начелвпк. 

"хорцогновсхи, и вnтсэ разних ордена. Сахрањен је у манастиру 
Сивини. Брат му Косто био је проФесор загребачког свс~·чи
лиштн. Од њега се рађају др~ Лујо и Иво Војновиh. Ове Војно

впћс народ зове Rнежевиhи рочени Војновиhи, бива, пото}rство 

Јiнеза 'Јована Бојновиhа, ·док лотомсrво брата Јоnова, .Милоша, 

јор су бизи сердари млетачки, народ вове Сердаревиhи рсчени 

Војновиhи. Таrю се и у документима, па и у читула~rа зо.ву. 
Иселили су се у Русију, I'дје се мпоги у no.?ttopcтnJ· одаи

коваэи, а особито, и у јунаштву Ни-кова и Алонсандарt кога со 

• сюша храни у ру6ном вимском дворцу. Данас је у Одеси МаркО 
Војновиh, са сином Мињо:м; као и са још НВI{Олико Војновиhа. 

Војновиlаи оу Русији починиди знатних услуга; први адмираљ 

у Црном Мору био је Војновић (Марко}, Rоји јо био љубимац 

руског дnора и ннежева, основао луке у Каспиоко:u: ?viopy_; 
Нојновиh ј о за револуције освајао Јакин у Италији (Н1шола); 

Војвовиhи со одлиrсовали у многим ратови:ма, које јо Русија 

водила (ЈОван, Алеf'сандар, 'Љорl,о); ВојновиЬ је пратио Дол
rоруког. аа Шhепана МаЈrог, у Црној Гори, итд. И rамо оу 
klаузсли видно .мјесто у историји русв.е државе. Мир'К:овuRњ 

са Војновиhсм. из Херцеговине, Звамопит јо граФ Јован Мир

ковиh) који се одл11коnао у сукобУ са Француским гусарима, 
о че:.~ у су му жноги владари издаЈiи свјодочанство, изМеђу 

1юјих аустријски цесар Фрањо п. одвuковао ra је златном 

1) ВпАи у no.џuctxy :tDubrovnika-~< моју раАЉУ .о Херцеrновс:вп:я Вој
nовпћи:ма", воја је и засебно оrmrаипана. 
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мсда.ъом, Itao и сиповца ~у Сима. Оси.м ових nознат је· п Сава 
гр-аФ м 11рковиh, кој11 се толико одликов~о у 1нпогим руским ра

товима, да је од простог војника, постао пуковни.r.:. Зна
монит је и Марко Мирновиh, као и Ву.ко и Ми'rар rраФови Мир-
ковиhи1). Племе со ист._р~ч~Q •. _-; Т,врт_ко. Ови причају да с.у 
потомци Твртка, :кр~ља босанског. Посљедњи је потоман МариЈа 
Твртко, умировљона учитољица у ХорцегвовоМу. R~pu:p.- Ово 
оу потомци· чувене мnстачко породице Corner, :КОЈа ]О .даља 
млетачкоЈ репубпци гласовитих дипломата. генерала: и воЈско

вођа. На~тав~~ Се. У: .Хорцогн~ви t687, кад ј.е шетачка војска, 
пРедвођена генералом Rорнором, освојиnа Хе~~еr.но~и од Тур11.к~ 
Сађ!О је једна породиц_а данас. - :Souoвufi ( 1 Ј• Је дошао из K_fiOJe 
почетко::~-t- XV1II в. {по Thoinar-y). Римокатолик.- Андровиhи (1). 
из Италије по~~iЈ~~м 'Х:vп · в. Зна~е~~тn по:м?рски ~а~етани. 
Бypoвutiu, из ПораСта 1687., 1сад им влада :млетачка даде преi~о 

100. наf{апа з~мљf;l ·у опh.иви херцеrновској. С_лавили св. Крст, n. 

исеЈtШIИ се у Трст. Прв-и, в:ојп је оваио дошао био јо контО Јован. 
Одnиковали ue као државници. - Ћурин:овиRи {1), из Херцего
вине,.превјерили. Bec_миfiu, старосједиоци, истражили се. Зва
монИ:Т Весе.пиЬ војвода од Новога града. - Jгxшutiu (2 к.) из 
Невесuња ·са владин-ом Љубибратиhе:u. Првиt који је дошао, 

јест Лу.к8. Јакшић, који је,. са оот&;~им поглавица~а, поднио вл.ад11 

щетачiщi 19. јула 1701. један 11-Је~орандум:. иојия за се и до

сељ(;:нино ив.ХерцегОвино :uоли, да им. влада пров~ди, како би 
бар }IО~ди жиьје,-и. Јакшић1~ <славе ~ш. ~о .... ђа, а не1ш со ис.:~дил~[ 
у Pyciijy. - Живковuti.и, ns Херцеговине са nл_адиком Сават~је.?tt 
Љубпбратић.ем. Из овог су _братства: владнка СтеФан и Симеон. 
Оба оу бил-n вЈiа4ике херцоговачки, поетрижовици :манастира 

'l'врдошu. Њихова се И!\tсна 1tалазо у запису, ноји се чуnа 
у манастиру Дужииu у Херцеrо11ивн2), u у Манастнрf Савивп 

в:ащ\ае со » Чнт8АА Hd0r H"fкoAdilfa 8iв.ков.нtА3), - У којој со, 
поред горњ11х и др~тих им.еnа, спо)шње архимзндрttт Неита
рија, .Јtонахиње Оолумија и Ћоџа. Ово со П.'IО~Јс истражш:ю. -
iппaдufitt. П;lсМо пзу):(рло, а овамо дошло.са владшюх Cuвn rнјо:-.1. 
Ви:'Iи су пом.орци и гдасовити трговци. Изумрли. Чв:тула, на 
хојој шtme: » Gi~ чнтSы. tl~r~AHДPA Шљц.tttА «, ншiаЗrl се У ман. 
Савннlr .. У њој се, поред осталих, спомиљу: јеро.моваси Васи-

•) Херцеrнови ОА т. К. ПоuовпЪа, етр, 174-179. 
2) Ењпжевки РаАоnи НпЬ. Дучвt.аt Беоrр1џ, 1891. ки.. I. стр. 13. 
3) Мо,ј рувоtшс :.Не:&олиао читуАа. у ман, Савш!П.~ 
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лије, Те Јдосије и Максим, ј ере ј Спмеон и мовахиње Јелиаа
вета, Стане и Анаствја, 1) и_ r.r:oпax Саватије. Необично иЬlе, 
које у овој Чliтули налазимо, јест Канда. - Биje.tuti.u, са Вој
новиhем из Херцеговине. Ллеме се истражило. Читула љихова, 
на којој пише: Сiљ. ЧНТSl\4 BVAHU'1'.-, liiмiчA. 1779.«, вап:ази се 
у Савиви, у н ој ој се, између осталих сnомиње монах Јов. - By1iy
poвuliu" дошли И3 Херцеговине f 700, а племе се истрачило. Њи
хова се читула храни у Савиви. - OdиAu!;u, п:хеме иэуырзо, а 
дОШЈIО са влЗ:диком Саватијем. На љиховој читули, која о.е храни 
у Сав ини-, пише: )) Gн,.· чнТ1.4м Gнud G1внлн114 жнт•л.а. КАстмz. 
H"вord. 1809. l.t.HSd.pнљ. 2•.- МихгшовиЯи, доm.пи са IШадикоя 
Саватвје:м:~ из Херцеговине изумрли. Љихова чвтула в:алаэи се 
у Савини. На њој пише: })ПОUАIННК'Ъ. ll.ljJКA iiOAHHOB4 uнх.sиАо .. 
кн1ы. при К&ЦЈМ"h. новоu1.. 1797« • ...._ Rокоље,2ј оу :на Пераста, којима 
Млечиh за јунашжво дао до ота земље. Предаље вели, да су шrа
вили :Крстов-дан, а племе се пстрачnло.- Бронца. из Пераста, 
ко му је за јунаштво ·млечиi1 даровао лијепо земље, Племе се 
истрачвзо, а сдавили су Крстов·-дан.- Цгрввut;.и, из Херцеговиве 

са владпком СаваТијем, а племе изумр.по. - Бјм.адиновиfi Ре
чено Ђаја из Р.исна, а ту испод ГолiЈје од братства Вишњиhа. 
Спояињу се нао стаиовшt.ц11 новски 1743. Славили Ћурt,ев-даа. 
Превјерили и иселили се у Добровник. Њихова читула налази_ се 
у Савинi-r._ Осим ових би.nс су_ многе млетачке. пород оце! као: 
Fontana'), Barbetta4

), Lucatolli'IS), Gregorina6 ) UgolinP), Massieres), 
Со. Antonio Crivellin•J, ВаrеШ10), Gugliolщotti 11) n мога други, но
ј има се ни за траг не зна. 

Као што се из досад реченог разабрати може, у Херцег
новому јо малени број нЗ:сељеюша ua доба мпожачког. 

1) Вв.щ иоју радьу у новеи.барсвој сnесдп Хр.ишћаис:sоr.Вјествива .Срп· 
све иовахвље у Во:ки."' 

2) 3о:ву их u 1\оRо.љвћи. 
3

) Registro XXVII. Instrumenti et altri PubЬiici atti de di 12. nov. Ii:IOO. 
у архиву оп11иве херЦеrвовс:sе. 

4
) Libro ХХП. у архиву ouliвнe х~рцеrвовске. -
~) Registro Х у &рхиву опћпне херце?:ов~iе. 
(1)' JЬide.m. . 
') JЬidem. 
6
) Registro ХХ. у архиву оnhине херцеrновсве. 

9) Catastico di Topla у архиву оићиве херцеrновсв:е. 
10) JЬidem. · · 
11

) Jbldem у архиву onliинe херЦеrвовс.ке. 

Б{) К.А 261 

Дааашње становништво у Херцегв-ово~у, све је, осим гор

љих, досељево из облuжњих села опћине херцегновскс, као 

што ое, из сљедеЬ.ег ЩЈ..јбоље види: t. Цар (2 к.), из Rонаеала 

има iO год. Иа_ овог братства је Марко Цар, српсви кљижев
ник. - 2~ Гојкови~и (2 к.), из Мокрипа (опЬ. херцегвовска) вяа 

80 год. а ory су допш1t с поља Rосова. Преда ъе вели, да су 

потомци Гојка Мрњавчеввhа. Славе св. ГеоргИја. Њихова чи

туља на.п.аз~ се у мак. Оавиви. Челцчни и прави Срби; њима 
Бока и опЬина херцегв:овска nовјеравала је части заступвич1tе и 

вачезrвnчке. Јеnто, давао је иаче.1ни,с опhине херцогвовоке. 3. 
- Квеиви~u (t) из Пода има 60. год. Славе on. Н11колу. Ру
сови~и (1 и.), из Пода има 60 г. Славе св. Срђа.- Haкufie .. 
новиfi {1), иа Kyra, има 40 год. Слави св Вартоломеја- Док..tе
сти/i. {2-. к.), из Требесина иха 40 ·год. Славе св. Василију~ -
Ma'Н-Ouli.u (3 .к.), с :Каменог има 50 год. Славе Мијолпце.- Оdрг

довиh { 1 к.), с Каменог има 30 год. Слави св. Димитрија. - Ce
фepoвufi {1 .к.), ив Kyra има ~О год. Сл"авii св. Василију. -
Јун.ч.евиfi (t. к.), из.Ж:шјеба .и11а 12. год Слави св. Арх. :Мл

хаила~- Авра.мовиli {1), из ТребеСива има 60 год. Славп св. Ј о .. 
вана • ..:._ Достин.иti l 1 ), из Сасовиhа вма 120 год. Слаш1 св. Htt ... 
колу. Један од њих Перо водио је, са школе, владику Рада 

на Цетиње. - Јанковиft. {1 и.), из Репаја, има 50 год. С.'Iаве 

ся. Василију. - Поана:н.овufiи {1), из Ратишевuнс, има 100 год. 
С.11аве П.оr~ров. - Терзовиfi (1), из Мокрипа, п:~ш _50 год., а 

ту су Дошди ив Херцеговине нма 200 год. Некакав стари био пм 
тсрзија, те се ц~ њсму пРозвали Терзовиhи ... Звамеиит је нап. 
:марко, xoj(t је погивуо у Ћснови. Славе Ћурl)ев-даа.- Данtt• 

.ивufiu, из Сав~tве ияа 20 год~ Славе Ћурђев-дан. - ПоиовиЯи 

(2)", из Мојдожа и:иа 80 I'Од~ Славе Ћурi,ев-дап.- Ре.метшtи (1), 
Moitpиoa има 50 год. С.::щвс Ћурt,ев .. дан.- Ceuy..toвufi ·' ( t ), пз 

Јоmице ияа 10 год.о· Слави Јовањ-дан. - Прња.т, с Бајков11Х 
Крушев11ца. Слави св. Јована. - !Ћepanuft.u (1), с Мокрика има 
50 год. Славе МИко.ъ-дан, - 'БypRnoвufiu, ив Пераста, има 45 
год. Славе Јовањ-дав. - Петро-не (1), из Рnонера {Напуљ) има 
40 rод. Ву..tйчевиtt. из Цавтата, щ.r.а 40 :Год. - Keцoвuft (f) 1 из 
Бањава са владик.ом Саватије:м. Слави Ћурl)еn-дан. Први је дошао 

Никола Кецовиl:., који је 1i01. поднио, са још пет другова млс
тачкој влади меморандум, у н.ом су нови. досељеници Itзнијели 

своје жеље и Т({I'обе. Paдoвufi. (1 в.), иоји је дошао с Бајкових 

Крушевица има 30 год., а слави св. Јована. 
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2. Топла. 
Одмах иза рн.:'dоtщтолюtиоr· :\tанастира св. АnтунЗ., до.'!Јаэп 

село Топла. На.11аза се у_ стране, а нуhе с .1едн-е п Друге· страНе 
државвоr пута, а нcrfo и nри А-юру. Ове Qy куье·у-·опа~ностn, 
јер и оnдјо. 1шо л у Херцеrвовоыу, эе:\rља се- ропn. Село и:иа извоР 
»Топла о:, гдје су_ ненад н Турц11 и М.'Јiечиhп војС·ку Јtсrtрцавали, 
те се граду прлблпжавалн. Овом изв~р;:~~,- у непосредној бли

ЗИЮI је n~авослаuна цр1;:ва св. Спас, ·и овдјо дОлаЗе ~ љетн n 
зими рад здравља стра:вцп и бр3.hа 'Qpбll, јер ИМ добро овај 
ваздух н нлш.щ по:щtжј·. Село је у завјетринп, оамо сТр3да_ од 

југа, а снпјег нонад не пада. 

Има эе:uљс за обрађtinшЬо: оранЈщс (55)·, вртова {96 хснт.), 
виц,ограда {3·8 :r.),. а највише има п:iш_њака (114). и нешто Ш)'Ме 
{46). Село има ~Јвега .површинс у хсвтарп::u:а 378 (а порез~· 
подло~но 349). Приметит ми је, да је ова земЉа заједно аа 
Игало.м. и Срб11ном,. те, док су ора пице, вртОви 11 виноГращi у 
непосредноЈ близини куhама, дотле су пашњаци и -шуме у_ брду, 
и _по сата од _ху1а ~даљеае. Истичс:'11 да. овдје особито успв~ 

јевају лимуни. палме, неранче: п ~атуле. те Да се више Тр~'д-а 
оно тог по.1nжс, боље бп б11ло,' јер JI овако Имају лијепе 
приходе од· тога nоћа. Село је обрасло' највише маслпнажа, 

ntypnaмa, трешња»а и ворапчама, па n Многtпи: дпвљti)I ста

бљюшма, н:ао дубовпма, шипцп:"ltа, драчо-;'lf n 'др.. то 11-зrледа· 
:нао :r.Iaлa дубра~а. Село је бпло некад својина турсн:Пх· бегова 
п ага, чији се још n данас впде чардаци; а од t 687 .. 'село је по
стало својппо:о.t херЦегоnачшrх ЩЈ.сељ0:ЈЈИЩ.l, -те је и данаС у р)·
џама њих~nих ното::'lщrtа. 

Kyhe су овог села- разбпјевог тnria~ тамо U:\ro растурен(', 
а -~· редј7 једино rдје гд_је, П~lRpaj државног 'пута, гдје јед~n. 
а rдје JI двије· T!Jll заједно, у растојању 0·50-300 м. Све 'СЈ· 
nородrщс· сдоро једна с друг0:"1I пэ:unјеШанс, а' покр:iј Пута ва
лази .со нено:rшiо дуhанn. С<'ло се llротеже пoitpaj nyт:t. О:кО 
2 кя., а п_о ср11јщш јо парохијu:ша црнВа св. Criaca·Ca r·робљем: 
Живе Ова братсТва: Мусиh11 {t), нат11hи {1), ·Антьљеiшh {1), По
роби!. (1), Л:омбардиhи (1), ·cт,.нnшllh (1), Ратх<>виt (1), Комне
новиhи, (2), Черо (1), Дparo>Inнoвnh (!), Поповиli Щ, Миsулпћ {!). 
~:д~;б~~) u Бубшю ( 1 Ј. Сп~ га је дor.1~na 1 ~-~- а: душа 193. Сви. 

Топла је ·добила 11Яе по блаГоМ irодиебљу. Постоје· старu 
турскн чардац11 n џаъшје. Чардак је Ломбард'иЬа у животу, а 

дpJTII -~' раэiнi..'Јаl\ш.Од једно џа)шЈе турснс постоје развазо вш;iс 
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св. Спаса. Ту је Пр~дпnан, 1·дје веле~ да је била турска -_суд
вида, а вехи су :мпшље~~~ да су ту cpn01~e монахиље стано

-вале. На Ton:10j ~ило је ваљд~ и шаањолско гробље, јер је 1·ла
совити портуrалски пјесн~к Флав~9 Еборне~е, t~oja _је_ у Хер

цегновРI'!!У написао. своје дјело о ~роговс:тnу, жеЈШо, да б;уде 

овдје сахра~н.1 Цркви ов .. Cna_ca ва То.плој генерал Н.орнер 

понлонио је а~~љ.е, .У_Њој су .се бир~ли пачел~~;~_ци старе опhи_не 

топ_аљоке_ {1717-:-1697),_ која је била мјесто давашње опtшне хер
цегно~ске.;2 сли:ка: Вознесени.ја бПЈЈ.~._је _на печату оnhиве то
nаљене. Пошто је била мала црква св. Георгија, неки Станиша 

Том:ов, дарова зе:мљиште, где је д~вашња парохијаnна црква. ов. 

Спас, коју Топљави эапочеше 1709., ·а доврџшше 1713, а в;ха

дика Саватвје је Те годш1е ·и оСВети.; 
Унутра је црRва украше~а~ особито богатим: даровима чуве

ног Саве Вдадиславиhа, изМеђу нојих треба споменути эваменито 

еванђеља, Itoje се сад Находи у-·петрОгрЭ.ду, у царској биб.'lио
тецп, јер га је 'l'Опаљска црква: послала на поRлон цар ици Марији 
Александровој .. То 'је- јодно руRОписно оваиђеље3, о по:м народно 

предаље везЈИ, да се налазИЈiо у граду св. СтеФану, у цркви ·св. 
Арх. ·l\fихаила. Још у црнnи хране се ове старине·: Минеја шiп 
3борнпк (шта)шан у штампарији Вожи.дара Ву1ювиЬа 1538),-~< -
Апостол и Пролог, двије ру«описнс србуље,5 - антиминс, ле

чат:ш трошком аРх~сп.- Павла Неющовиhа, а освеhен Од митр-оп. 
Саве Пе.тровнЪа; св. ·Чаша, на којоЈ пише: .Сей сос$д уе-тоџоен 
во св. церков Р.о_эвесевиа при- настелновје на Тоnлу по обје

штанију јсја им:аср. Вели:чеотва во~рос. тајваr:о ,..:овјетндка. и .ка

вал.ера шшринскаго r-раФа СавИ _Владисщtвnча, _во.вјечное.воспо-. 

мина·нlо по дSши j.ero и роди-rезеи._n сродников 17~~. о~т. 2. 
Москu·а; Дарохраниовица, ва к9јој пише: _Микијод Тураин~о дотор 

из -КерФа, приnожи; Вмики тас, ва rюм пише: Благо род. Г д. 

Јован НиЈ<олаје.а Јо.вовиh от Сrратиновиh щ.шложи с~й тас во 
храм воэнесениа Хр. на Топ.вd, здр&;вла своего рсщи 179~.; Једи? 

вслино Ј>андШI-о на 1СО11е.пише: Mapi~o ldnрi>ов.ич:ь ПЈШложи ccfi 
дар на Топn8 $ церн:в$ о в. вознссениа у Нови 18'19; - :полијелеј ~ 
Пptmor Днмитр11а Николајева Ст.анича п.розваноr Па~инуче во. св. 

1 Херцеrновп т. К. Попов11ћ.а., --&о~. с~ nocAyar.вo- са Апеu.џшпјс31. 
2 Впдв иоју раА,њу ~la communita di Topla,« -
з Срп. Да.n1:. Маrазпн ОА й~65. и·1868. n Херц"еrвови од Т. 1\. ПОповut~а., 

За.д.-~р, 1880~ 
-&-Види кој пpu.-1.-or ,.Сжарnпс« за- шем. епарх. бово:кож. ;щ 1910. 
5 Ibblem. 
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вознео. у Нови 1804 i Стеван Јелиh, Топљавив, припожи в:кону 
Богородичину, у сребро-позлаЬ.ену, и драгу љима псвиhену, - а 

ра.дња је руска; и Јован Бошковиh, дарова пл.аштапицу, nojaje 
велика ријеткост, због особите I1Зраде. Са сјеверозападне стране, 

у п9рти св. Спаса, јест и црквица св. Георгија, :коју Топљани 

оградише од остатака једпе турске џамије, и то при свршеrву 

XVJI в., а пОправљена је при почетку XIX в. Мато, брат rраФа 
Саве· Вда,!(иславиhа, донио је из Руспје двије мра..'l!орае плоче, 

од f(Ојвх једна је nод авонuиом велтtе цркве савивске, а друга 

у овој -цркви. Обје имају овај :s:8.тпtн~: 

Comcs Sabbas \Viнdislavlch 
А vgustissimae Caesarae Maёstatis 

Petri I. M~gnao Russiao ImporatoriS 
Consilfarius Intimus 

Annuente Excelso Senatu 
Monumentum Нос 

Comitissae Titorianae Wladislavich 
Parenti 811avissimae 

RoHgioni et DiscipHna Graecae Ortodoxac 
Et posteris 

Posuit 
Auno А Cristo Nato MDCCXII. IdiЬus Octobris, 

Више ових -црнава, а са јужнс а'l'рапо св. Спаса, јест 

гробље парох11је топаљске, ьзмеl,у I~ог одликују се гробнице: 

Станиmиhа, Ло.мбардића, Коњевића, Орњатn, Rулииовиhа, 3о .. 
ПJiha, Јаюсовиhа и др. Уа гробље налази се и hелија, у. којој 

је ·О. ЈосиФ Троповић учио воливог српс:ког пјеснiша Петра 
ПетровиЬ.а Њсгоша (Владину Рада). Одмах, близу св. Спаса и 

св. Георгија, прама Иrалу, испод. државноr пута, а код» Вла

дuчива Моста«, виде се -рушевине бiiBiпe еписвопске ресиден
ције, rдје је владика Саватије Љубибратиh провеое из-» Чар

дана«, ту јо бнда и· дворова капела св.· Ни~ола., од ког се данас 

ca!ltO звоник В1Iди, а: остало све, као и реоидевцију Французи за

палише (1806). Овдје је била прекилво ресилеuција ол169О-1716., 
и на њој се спомиљу: Максим, Теодосије, Исаија {Лаitс_тиh); Са~ 
ватије (1693-17!6) 11 Стован (1716). 

Старе су се cpucxe породице истрачиЭ.е, Вог uпа, ноји~ на
чином, да им се ни за траг но зна ј а мјесто њих Турщ.r дошли, 

Itoje 1687. Млечuh истјерао, те се населили у Хсрцеrовпни. 
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Мјесто Турака, од 1687. па на даље у ово село н~селише 
се досељеници пз Херцеговив:о .и-axo.'tl, а неR11м малим даје .. 
ло:u и из Црне Горе. Село се rранало више досољавањс)l, 

неrо прирашrаје:u, јер ro Видимо и иэ тога, штl." скоро свака nо
родица чtrви засебно п.1сме, и Што се и одавде селе, чим се 
које племе Грав_ати по-чве. Давашњ"С насеље скоро јо све мз тог 
доба, а нешто и поезије населило се из .околних еола. Tu су: 
Ра.ткоаuliи~ који су дошли са Зу баца заједно са взадином Сава .. 
тије.и Љубибратиhем. Славе св. Георгија. - MuJtyтuнoвut:u из 
Требиња, са владихом· Саватијем. По једпо:м:· Милуrиву про .. 
звали се Милутuиовиhи, а nрије се звали :Магазиви (Магазиво
впhи). Први, sоји је дошао "био је .ковrе Продан . Маrазиновиh, 
који се валаац у6иљежен, међу поглавица.ма х-ерцеrовачких до

сељеника ва меморандуму од њих. послатом дужду млетачкои 
19. јула 1701. ·Из овог братства знаменита је .mчност Драгутин 
Маrазивовић, :који је био в:ачел-uиком опьиВ.е топаљсне од 
1742-1749. Изумрлц су а слави1111 св. Јована, Ста.нишиЯи из 
Главске, има 150 год., <'JiaBe Тројчин·дан; .do.мdгpдufiи из Боове, 
са владиџом Саватијем. Једпи веле, да се звали Сави:Ь.и, а они 
сЗ.ми ;врдс, да су се звав:и ВитомировиЬ.и; а један од њих, који 
је прв11 ова:м~ дошао, отев од Турчива ломбарду, би прозват 
од Млочића ЛомбарLЈа (Лумбардиhи), а по њим.а се зове у Топлој 
један Ча-рдаi<. Неки со·nросезшли у Котор, то владшш Раде nјева 
:r· једној пјесмн, :како је био у час.uој нуЬ.и Ло»б~рдић.а. Славо 
Усјековање. Први, ноји је дОm'аО звао се Идвја1; ЈеАи~и ив Тре
биња, са влад1шом Саватијом:. Славили св. Јоав:има и Ану. Изу
:uрлЈЈ. Пршюжио Jo1ta Јели.h дивну икону у Топлој; Бошковиtiи~ 
са Војвовиhсм, из Попова. Изумрли; први, ао ји јо дошао звао 
се Вуко Вошкоnиh2 ; Raтuli.u- дошли из Жвиња, а ту nз Цурића 
(Оопово) ово 1700. Славе св. Стевана. Звамовит је Ј око Катиh, 
~ог Францу-зи ва вјеру у:х:ваrишо и nоrубише3 ; ПоробиЯ из .Мој .. 
дсжа, им~• 2f\ год., а ~i Мојдеж ('8 влади-ком Саватијем, из Љу .. 
бо.мuра. IIpиje се звап Борхови~и. а јор један неког поробио, 
прозвати Порuбић.и. Слапи св. Јоакима и Ану; Myculi. из Н ода, 
11ма '25 год., а ту из Васојовиhа, има 400 год. Слави св. Дими
трију; Петрови"fiи из Попова, са владином- Саватије:м.·- Је-дан од 
њиХ био јо тутор Дytta. Петровиh, над со св. Спао почео sидатп. 
Драшко llетровић, био је наче;щив оnhино топољскс од 1722-1723. 

Ј. Catastico di Topla (172R) у архиву опћ.ине херцеrновсхе. 
2 IЬidem. 
з Води :м.оју nјесму "U11pt Jour1a ЈtатиЈiа«- у Саоиен броју Срђа. 
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Први, ноји ј~ дош.ао, звао со В_ујат Потровиh. Изумр~и ј Ко~не

-новиfiи, он11 су qд села Пи~~.;џвац{}. из Опутне Рудине, а nре
селили се ц р р о у_ Магл~Ј;,. За'то се 11 зnали Mar.;xajenнhи,_ ла 
у Бањане,. одан .. '! е су. ова~о ~ошли са взадико_м Савати~е:м.. Биз~t 
су гласовити јун~ци, те им М.'lеч.Цh д~ровао зо:u:љиште и чардак на,· 

Топ:юј, ~оји ·се ~ данас ЗОI:ЈО » Чардак Ко.ыне_н~~иЪа« .. ~намени т 
је Itалуђор ЈосиФ :Ко)Јuеновиh, Iюји_ је дqста _ nрилож11о, цркви 
савцвској •. С.Ј!аве Јо.Вањ-дан; Черо из Мојдо;џ~, Иl\Џ\ 80 год., а 

слави Јq,ва":> .. да;н; Драzома._Н:оtЩiiи на Мории.а, _и.:uа 60 год., _сдави 
св. Јован~; ,Ilou_oвutiu. један из ~ојдежа, ~ави сВ~ Геор1ија, а 
друг.ии~ Ђурмава: {Спич) има 10 год~, а СЈiави Усјеr~овање; Гу
Qељ из nоПова,_ са владиком С_аватПјем, ·слави св. Георгија ј Mu
кyAu.fi из lt.p~oз:a1 и:И.а. 80 год., слав~ . св. Ј.~ вана; Дуковиli.и 11з 
Тробнња, .са влад~.ком 1Qу9ибра;r_пЬе::~-1. Иселили l?e у Tpc'I', од њnх 
су щ>ол~дњн огранцu двије :к~ери, ·од .којих једна. удата за 

пон. Вељка Ломбардића Ј .Херцеrн4?ВО~I~7, а друга за _НIЈколу 

Паши.Ьа, .мiшu.стра..:лредссднин;а у Ве:оrраду. llpв_11, .коју. је у 

Топлу дџшао, 3вао се· Радо. Дуко.виЬ.1 Јощ су са ~:хадш.:оМ Са

ватијом, из Х~рцегоВине: Дуd.љевU~и из Дубљ.евuЬа {Невссиње~, 
славил11. Ј ова~-дан, иэумрли; _Шара.бR.fi.в из Попова, са влади.ко;u 

Сава'I'ЈЈј c1l, Iiзyмp.Ilи. _;3ваме.вит.-. jt:1 Сава _Шараба.Ъа,2 I-taje је бЈIО 

нa~CJl.I::I.Iщ <:~пhино топаљске 1725, а. од Дубљщш~а,_ знамениr је 
Со. Паво Дубљевиь: У моморанду~у од ·19. јула 1i0t. з~~иљсж~н 
је мсђ,у поглавиц!З· херцеговачi~их досељqника; Cи..1toвuti1:" дошди 

са взадино~. Љубибратиhем, из Батв:овиl»а. 11 :М~љенца у .Не~е

си~у. Сл;nви;пи Ћурђев дан, n_зумрли. Зuа.менnт је Мијат Сомо
впh,3 ноји је први авам~ .zia:шao, а б.ио дру1' Ко.)lнена Jlit:taтo

виha, од кога потјечУ ДомненовиЪ.и. Жa.p'lt_oвufiu\ са в"задив:u3t 
Саватијем n~· Ср.ђовиЬ.Э. се.'Ја У Гата~В:О)I Пuљ_)'• Истрачи:ш. се, 
а с.:н1вшш ~УI)l)ев-р:ь.~. _Први, R~?j•I је дошао б.во.је нонтс Митар 

Жаркови.Ъ., в:ојn је ;р~~љеж~н, :м~.ђу поглавице, у щ~моранд~~,:у 

од 1101. Њ~i-ов (.'IШ ЈоВо био је наче~ник оnЬине то:Паљс"е 
175.\-1 i55 it од Ј 762:-1 i64. Чуаковut;.и~ са Мизощс:u B0jHoвiit,~..::н,' 
1tз }>идсЬа.; D. ~~ братст~а. ПрсдојевиЬ.а. __ Сла~шлtt Ћ}·рђеtl-дuн, 
IIЗ~'Мрди. З~аменит је био СУf!:Ија Сте:џан Чупв.овЈЈI;. Њихоnа се 
читула налази у 9авивп. Cтa:nuftu _са ·владином Caвaтtijc'I~ они 

су и~ МостаЬ.а, ?д р.а.эшсуhа. Сrrавил:п св. R=r_и~ентију. /ioapuaш~u 

1 CaiЗ.stico di Topla (1726) у аРх:1ву опli.пне' xepцf'rii()JtC.B1:'. 
:t Ibldeш. 
а Љidem. 

• Види .Херцсrов1щу«. Насеља VI. 
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са в:rадикоя · Љубибратиhе~i, дoru.irr пз Бањана. С."!IаВилп Ни ... 
хољ-.11аН, пзуяр!lи, Први, Iсоји ја дошао, звао се ВУко, 11 ов је 
nознати )rеморандум херцеrовачких. досељеника однuо, са још 
пет другова у -Млотке; Бozдauoвvfiu из Гацка 1692., а слане 

:ИrњатИјев ... дан. Прев_јерили; Ан.тељевиfi сВ. Војн:ооиhем, из Љубо
МIIра, а сл:авп св •• .о\рх. Mиxau:ra; п Љfaтujaшeвufiu из Вијс:tог 

Поља (Херцеговина) са Љубибратиl),ем. Изумр:ш. 

3. Иrliлo. 
Одмах пза Топдс до;rа.зн Иra;::ro, ноје се дуж )1opcnc. оба.'Iе 

протсжо све до rранnпе херцеi•овачке, до сеха Суторине. Kyhe 
су ('ВС nor-cpaj :uopa, а д~'Ж .з.р~кавноr пута. Ca_::1:1ci оу два IJЗnopa: 
Тата р Бачва п Ј анков_иlн.t. В~ да. Мноrе · се нуће служе водОм 
из бунара. Ияа јодri.н п оТо н, нојЈI се зове »Љути Поток к. али 

нпјс љут, jnp шшшсву штету нn наНо·си: И у ово· соло до:нi.зо 
стршrци да се .'Iијсчс, јер јо б.•rаго и :адр3.во поднебље. Вр.11о рn:
јстко снијег .пада, а одржи се највише t ·лан. Дува југ, источ'

њак и западњак; 

И:ма пеmто земаља за обрађивање_, а то су вртови, вoh

IЫЩII :. и випоградн. Налази се у непосредној 6лизпнп више r-cyha, 
а зов о· се: Раш"Ье=rа, Граница, Гај, Дубрава, Варе, Жарновино., 

Капуновина., Поља ЈавкОвића, Гомила, Црi\Всно, Потабщuњица, 
JoвoBtiHa, Ћурђев~ Брдо, Татар Вачва, лениЬсВЈIНа, Ma:ta Ба
штина, Пapiiiioвuнa, Лу1Фвина, Вучуновиhи, Ћуловина, ЦароВЈша, 

Цвриговiiна, Ливада и Поповuriа. 

К)•Ь.е оу, у :малим раз:u:~hима, једна од друге удаљене, 
гдје једна, а гдје и по двије-три вајсд'но, исто нао у Топлој, 
са:мо шrо су с:Ве покрај мора, а иЗмеђу "п"руге жељез"ниЧке и 
државног пута. Од зап8.да су: Јан~овиhи (1), RосиЬ.и {f), СабЉи
чпћд (1), Rати!.п (1), Ћурићи (3), RоњевиЬ (1), ЈоваповиЬ (1), 
Ломбардић (1), Ссiшь (1), Шабови\(1), ilаријоэ (1); Укропива (1) 
11 ПредојевиЬ {2); - а од истока( Гачаниh !.11, Микочеви (2), 
Лов·чарп (1), ЈакшиЬи (2), Џањеви!. (!), Cтujenчnh (2), Роотовиh 
12), Прњат (!), RовачеввЬ (1), Ћошшli (1), Радови!. 11), ВрајевиЬ 
(I),_Ста>шшић (2), Тодорови!. (1), Лепоти!. (!Ј, Bиjeлnh(l), Шпирто 
(!), Петuјевв!. (1), Мари!. (1), Rраљовпh 11), МијајловиЬ (!), Ми
лашИновиt.' (2) и Пиљуровиh (1). Свога '45 домова, а душа 215. 

Добило јо n:Ие rto том, ·што је TIIR до мора на жа;.rу, а жало 
.:ltopcRO; гдје 3-!Оре о;ц.мах нИје дуб оно; Bch иде·. доста пдитко и 
пјеС'коВнто," зове се' »ur·aлo«, 
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На граници Иr·аза виде со развало турсне тврђаве, ноју су 

усташ'с, за херцеговачно буне, з·апалили. Више Ига.ла је једна 
позвабожачка гомnд:а. 

Соло је поота.чо, Јtад 11 Тоnла, вити се је НЈ-1 оно, нао ни 

Тоnла, премјештало. Гдјо је давао, ту и увијек било. Трагова 

nрвих становнина не~tа, проr.rда је, без двојбе, )!Орало ux бити. 
О порије.шrу ставоввишrnа зна со: A..teн:cuћ:u са.Љубибратиhо:и. 

дошли из Опутне Рудпне. Славили Никољ-дан! изумрЛir. Зв:а

Inенит је Шnиро Азексиh, Nоји је био барјаrстар Хаџи Христа. 

Сабљичић:и из Корјениhа, доmл:и са Сае. Љубнбратиhом.. Иселили 

се у Америnу. Били су чувени пом:оршси напета по, изм:еt,у нојих 

сnомињем Владимира, који је 1801. погинуо у ЋоновiЈ, у по

.морсној битци. Славе Ј овањ-дан. Јаков Сабљичиh био је на

чслник опhиво топољске 1783, а Јоко 1788. Jaнкi:Jвufiu из Паш· 
тровиhа 1 iOO, а припадали племену Давидовиhима. Славе св. 

Илију. Rocuhu са Милошем Војновиhем, из Попова. Славо Ћур
ђев-дан. Ћурица Косиh био је вачелвик опhиво тоnаљске 1765 
и 1769 . .llluлoшeвuhu из Корјепиhа, са в.падиком: Саватије:м. С~аве 
'Бурђев-дан. Прnи, који је дошао, био је капетан Сава, који је 

У меморандуму од 170f. убиљсжен. Истодобно ово со братств:о 
населщrо н у Куте. Траживук из :Книна, има 20 год. Слави св. 
Ј оnана. Бе'Хо са Зубаца 1700. Слави Ћурђев-дав. Kaтuti. nз Жвиња, 
има 160 год., слави св. СтеФана. Коњевиh из Трсбиња, ияа 60 год. 
Слави Ншtољ-дав. Јова:повиli из Ћ.еклиhа 1692. Сзави Никољ-дан. 
Конто Дуна Јовановиh забиљежсн је, као пог.аавица на :ме:м:о

рандуму досељеника од 1701 • .JoAtбapдufi из Мостар~, са в~а
диком Саватијсм. Славо· Усјековање. Ceн.иfiu старином су из 

Трешњева у Црној Гори, а одатле због нрви пребјегЛи у Кор
јовиhе, одакле, са владином Саватијом, овамо дошли. Славе 

Ћур~ев-дан. ГгчаюЉи из :Корјониhа, са вл_адиком Саватијс31'. 

славе св. rеоргија. Мипочееи из Дал:м:ације, има 9 год. РиМОiiа
толици. Шгdовиliи из Мојдећtа, има iO год., а ту из Гацка. С з аве, 
Јовањ-дан. Пгријез из Мојдожа, има 16 год. Слави Јова~-дан. 
Укротт:г из ТреQиња, са владином Саватијем. Славо Климуњ-дан 

и Васиљов-дан. Upeдoвufi из Мојдожа, има _19 год. Слави Ћур .. 
ђов-дав . .Јончар из Попова, са владином Саватијем. Слави Јо
вањ-дан. Jauшufiu из Новесиња, са Милошем. Војновиhем. Славе 

Ћурђев-дан. Џа:њевиfi из Подгорице, има 100 год. СЈiави Ни

IiОЈ,Ь-дан. Cтujeaчufi с Каменог, има 19 год. слави св. Арх. Ми
хаила. Pocтoвufi. из Невесиља, са владином Саватијем. Слави Јо

вањ~дан. Ковачевиfiи с Граова има 100 год. Славо .Това.њ-дан:. 
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Прњат с Бајi~ових Крушевица Иll-1& 40 год. Сла:ви Јовањ•дан. 
Ћeк...:tult из Ћемиhа, има 20 год. Схави св. Арх. Михаила. Ра
дови~ из Ћајкових Крушовица, цма 60 год. Слави Јовањ-дан. 
Бpa.jeвuhu. из Мојдожа, има 20 год. Слави св. Петра. Cтanuшuliu 
из Главоке. са владцком Саватијом. Славе св. ·Тројицу. Toдo
poвuft. из 3агуља на Граову, са владиком Саватије:м:. Слави св. 
СтеФана. Mtмaшunoвuhtt из Ноцвијеhа (Херцеговина) са владикоl\-1 
Саватијом. Славе св. СтеФана. Први је овамо дошао Иnпја Ми
лашиновиЬ..l Капетан Стеваа Мuашиаоввh први је развио ау .. 
стријСку заставу ва ријеци Мисисипи. Леаетиhu из Мок .. рина, 
има 54 год. Слави св. Ћорt,а. Петuјгвиfi. из Мокрина, u:м:а 2:> rод. 
Слави св. Георгија. Бuje...:tut;. из Суторине, 11ма 24 год. Слави св. 
Вр-rолохију. Шиирто у XVI в. из Грчве. Сла~и Јоваљ-дан. Мар~ 
из Требвња, има 100 год. Слави св. С'!еФава. Kpaљeвtdt из Мо)
дежа, -има 84 год. Слави св. СтеФана. Mujaj..toвufi. с Бајкоnих Кру
шевица, има 40 год. Слави св. Јована п Пиљуровufi. из Ратише ... 
вине, има 50 год. Слави Ј овањ ... дан. Даље Ћyput;.u ив Монрина, 
славе Ћурђев-дан. Са владиком Саватијем још је било братство 
Ha.paн:ч.ufiu. које је изумр:а.о. Спомиње се неки Драшко НаранчиЬ.2 

Као -.што се из горњеr види, насеље је сво, осп:м једне поро
дице, од 1:687. па ва овамо. Расло је доосљивањеи, али, на жал.ост. 
колико се доселило, тоnико се п иселило, тако да у задње сто 
година, по сжа'!истичкиМ подацима, овај нрај вије- ни :маnо на
предовао,. већ, шта више вавадовао. 

4. Србина. 
Србина се налази са сј6верве страве Херцегвовоrа, про

стире се по врху косе ropcxe, tY впсиви вад морем 177 м.}. на 
којој се налази Херцеrв:ови.' Србина је управ предгра.~е Хер: 
цеrновог, до ког се долази (силази) низ Јок Мегдан, покра] 
Каиди Куле. Удаљена је од вароши једно 5 часака. Село има 
жиnи извор »Немила«, који ое прnје звао »Mи~~rt, О њему го
вори nортуrазхски пјесник, Ф.п:авИо Еборвезе, у стиховима: 

Gratus eram drius, et vicinae conimodus urЪi, 
nunc тосоr indigno nomine Neщylus, 

• Catastico di Topla (17~6) у архиву опћиие херцеtиовс:ке. 
2 Catastica di Topla (1726) у Архиву опћиве херцеrвовсв:е. 



270 ПОП САВА НАКИЋЕНОВИЋ 

causa muii nota est, - discordia tristis amantwn 
Ша nocet. Liguidae qu~d meruistis aqnae. 2 

. И3-i:а и бунара, у :Којима се купи вода :капавvцВ:. Ityhe оу, 
с Једне 11 др)~r~ стране опhинсвог ~ута,. који води sa тврђаву 
и за ок.олв~ села.- Поднебље благо, завјстрива, само страда од 
југа •. МЈесто врло здраво. 

Воћњацu- и 

винn, Лпвада, У 

ТIЩ.}', Шпањола, 

6лизивл вуhа. 

вртови, налаз~ Се око куЬ.а, и зову се: Орло
Rеково, Под град, Под оке, У -зграду, За Фор
Вајер.- П под Фортицу. Сва је ј' 'непосредној 

· Село се дијели ва од~Ьмке Србину и. Бајер, хоје раставља 
т.врђава n:rнtњола. У Бај ору' .има само јед~а нуhа (Оrурлиh), а у 
Србини 2о, а то су: Букоровиь (1), СтановиЪ (1), Ћуриt. (1), 
ВасиљевиЬ (•ЈЈ, Глеlј (2), РусовиЬ (3), Митровиt. (1), Ћ.ераииЬ (2), 
ИванsовпЬ (2), п Куsавица <1), Впдавовиt> (1), Вајковиt. (1), Ми
.1иши!. (1) п. ~l'YT (1). Свога је становника 173. ~ Потпадају 
~од . nарохизу топаљсну. Kyho су осебяо свака, у растојању 
;)-200 м. Дакле, раз6ијеног типа. 

Име Србив_а је добила имО по_ школи Србини у истом мје
сту, а Вајер, јер је те ставовало племе Вајор. 

. Виде се два чардака цијела, а други у румевинама, а;ти,. 
ко~их су Турака били, но вво се. Овдје је тврt,ава Шпањола, 
ко~у су Турцu оградили, ноје, пошто Сармијевто, шпањолоки 
DоЈсково.ђа, истјера, иазва је .-Пlnањола«, Она је.п данас добра. 
nремда ЈУ 1~00. Хаџи .. ~ег, санџа:к три:конски, оград;о, кад јо 
из овог пра]а Србе истјор~о и посјекао. Уздигнута је над >юрсl\.1. 
t 80 и. 3а Турчипа био је пут подземни од ове тврl)аве до оних 
У граду. И давао му се ~иде Трагови, јер, познато· је, да· оу 
турс:ю'l путови у овом крају добри билИ. · . · · 

. Народно ··продање тврди, а и историја ве пориче, да је 
ОВдЈе било ~тановниmтва, и прије данашљег. Свједок су ва:u 
ту:мулп (гробља} чардаци турски и тврђава Шпањола. Тад с-8-
эваЈrо :мјесто с~. Стеван илИ: Херцег Нови, а отрагу 100 година, 
прозвала ·се Србина по истоименој школи. Данашљи становници 
У Србини, ~ви су поријеклом од доffi3љеника, хао што Ь.емо се 
одмах уојер"ити: Вас~љевиh, с Убuа дошао. иМа ~5 грд., слави 
Ћурђев-дан; Г "'-е9, из Конавала, има 29 год. сЛави Никољ ... .дан, 
Стаяовиh {Сханој.евић) из Корјевиhа, са владиаvм· Саватијем ... 
Сл:1вп, Никољ-дан. - Ozyp..f.uti, из· Кута, има 20 год. - слави 

2 Херцеrиови од Т. R. Поповића, с:~:р, 146. 
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Никољ-Дан; 'Бyputi, с Пода, а у Под е из Црне Горе, из Треш

њсва. 1702. СлаВи св. Сергија 11 Вагха. - j;;.&.jiioвuh, из Бајкових 

Кр:ушевu:Ца, ИZI-Ш 2·3 год, Слави Јовањ-дав. - Вида.ковић., из 'l'pe-
6ccuнa има: "90 r·од. слави св. Андрију. :- ~llu • .ц.tшuh, из Пода, 

юш ·2.4: год. сз:авu св. Стевана. - Кукавица. из Мокрина, и:uа 32 
год. слави Јовањ-дан. - Бу""ут, из Конава.'нЈ., има 14 год. Ри
:IIОК<\то.:шк. - Букоровиfi.; из Бищ<уоије {Книн), има 20 год. слави 
св. Георгија.·- Иванковиti, из .Савltне; нма 4 го.:t. слави св. га·
оргија.- Pycoвuft~ из Пода има 80 .год. сз:ави Срђе~-да.н. - Muтpo

вuti, из Книна, а ту из Ko-ropa, а у Котор из. Крушевица, све к_роз 
30 год. с.аави Ниt<ољ-дан. У Крушевице пак дошао за. Зубаца; 

са владцком Саватnје)l.- Ћерани~, из М:оц..vина, п :ма 40 ·год. слави 
тв. Николу. Из ових података• о tюријеклу види се,. да су сви 

даваШњп досељеИЈЩИ од скора, се нас.елиди ; .. а дошли. оу овдје 
р~ди зараде и.111 трговине,. из обзuж~их ce.'Ia одhине Херцеrнов, ... 
ске. и· Цз Црно ГоРе и· Херцеговине. Прије ових. дозвах, да с~- била 
ова братстmt: Брканови!iи, који су, са владИiiО:Щ: Са:ват.ијем, дошли 

пз Невесиља. Стали :оу.ва-ВајсрЈ', код Т'.врђав9 nШпаљоде«. ИQе

.;tи.ти ·се У' СкрАдlШ, од .. којих ј~ Ст.ан~о,. тај ник опhине евра. 

диноке. CTaнQ-Ba.;JQ ]е .бр~тот:во· Гојковџhц, од којих је знаыев~т 

МЭ.ркО, nB~ R Морокu~<. њ6r,ова: ЧИ: Туда, са .нv.тrшсо.м; «Q~:i~, Чliт.S.ixa. 
марка.· 'Аt •. им_ова Гойк-овиhа~ ~:Ј.·.'апрнда· ,1829,« Н8-!ЈRЗИ се у ма
вастиv~·· Савини;. ~~: њој се,_пQрОд осталuх,.сnом.ш·.ъу .јер.амов:аси 

Ј·v·сиФ -n-. Леонтије. Овдје .су дОШ-!Ш ЈtЗ Моitрщш., с.1аве св. Ћорђа. 
у Срб.ини данас. од њюt нЕi~а Uи~.о .. -Бapa.tutiu,.дowдa·из Попова, 
сџ. l\Iu::roшe111 Бојновићем:. Изу.l'-rрли. Њихова читлха ипл.а.зи. с~ 

у Сав;иви. : Qгр9арев~hи~. (Војновнhи). Они оу довели из Херце

говине собо)l, о.Џрiпетком XVli ~· npe~o 60 породица. Славе 
св . Јо.В~и~,. а -~седнли. ·се у· Рјrсију~ . 

5. Мојдеж. 

Закре.вув ду.т,Q.}1, од Иrад~ .. ј.·а ГtЈ-х,~Лу~ цо~:r~ј~ ј~дно 1/; са')'а 
уз' 4рдо хода дo.1a~li· с~. до једне ома~е; цр~в.цце, а_. то. је , света 
Неђоља-.. Ту је ·noqeт~ ~ед·~ Мојдеж;;t.:. ~yhe, оел_а .М~јде~а ~алаз.е 

c.e::r· удолицам~, }lзмеђу. н_е.џоцико.; бро:~уџ.-ц:Rц.,,.а, _,све ~охрај оп .. 
t1 i1Йcкor· пута И!блиЗу во-да. Узрок .је во.i·И.:ка,важно~т ораЬе ~е:мље. 
СоЛо :ОбиЛује '.ir.-oбpшit\ извори»а::жиuс -водео. J.attu су·_пзвори, гдј~ 
с~" мifпн·и бр.ашвеЈiи, .разних· (:10) лосједвuка св<:~јИ:на. Имена извора 
јосу:'ћiоr·овл.Ц, Ло~ац-Вода, Тртор, Опi.три·3уб,,Жљебених и Милиh 

Вода. Гдје нема пак живе воде, граде се бунари, у којима со 
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олијева вода капавица~ али од таивих није потреб.а; зато их 11 

нема, него само два-три. У-·овом је селу студевује, него ли 

у селима при иор)', а спијег мо~е чt~mhe да пане, а да се н 

2-3 дана о држи. Дувају вјетровя :. бура {источњак)1 југ u мај
сrро (западњан). 

· 0?.10 J~'l\:l:a доста земље за о6рађивање. Око Ryha, у непо
среднОЈ су олиэини вртови (20 х.), оранице (59•51} и нешто- ви

нограда (7·77), а у планиВii пашњаци (209) и шуме (120). Па
шњаци и шу~е .далено оу од Rj•ha 1/".-'-/,. сата, то је оnhинска 

(комун}, У ком је дозвољена паша оваца, а оrраниqt!во козе, 
по 2 на куЬу, и потнресава_Ње дј>ва, Cc;oro храни на овом: про
стору: 2 коња, f5f> говедu, 154 овце, 268 свиња 11 42 нозе. Ово 
се~о има и у Хоfщеговини у С,Уторивском Пољу своје sем.:ье, 
rдЈе су им виногради, који оу 'Јд села један сат удаљено. Де

сетину дају држави, по старом обичају. Сваки ту у овом ви
нограду има куhерак, одакле стражари, док је грожђе у ПОЉ;)', 
њеrов отражар {nољар), и одговара за сваку штоту. Та се 
~уЪа зове » пољари~а о: или » пу дарица '-. Имена земље у селу 
Јесу: Бјељиво, Rаљечине, Ко маре, Дубраве, Савин Камен, Се
биње, Ковачи, ЧаДЈrље, МиокусовиЬ., Крцељевина, Гођак, Гој
чевива, Гучино, Часа, Раrањс, Пријевор, Лобар, Пожар, дебеЛи 
Лад, Вртино, Вијонац, ШuрокаПродо в Буrюровац.ЦиRад сељаци 
нијесу били R:\<Iетови. нит се памти, да је икад Турчпв овдје 
стп.вовао, а МлечиЬ.и их нијесу , гонили, јер оу били удаље-на 
од мора. Мојдеж има у површини 437 хектара од којиХ је порезу 
подложво 417. Земља је- сре-дље роднvсти. 

Село се дајељ~ ва ~~ломRе: ?4-ојде~, :Ковачи, МиОкусовиh 
и Потпланина. Један су о~. другог ч~тврт сата удаљени, а rдје 
и маље, што овиси о природном ·положају - брежуљЦимЗ:. Нек~ 

су нуће У овим одломцима бп:иэу, а неке· удаљене по 100 и 
~иmе метара. Он~, које су. бл?_~у, ~о оу обично :куЪе породица 
Ј_едног. племена, Јер треба, да се сјетимо, да у Во.ки задруга 
н?ма, .Ј~Р обичнО' бива, да, ако су дВа ил више браЬ.е. одмах, 
~?слиЈе смрти очив~, дијеле со,_ - или, ч_им се ожене, јер :их 
т~д обично жене, свадо и подијеле. _,У селу је свега домов3 tt:5 
(вуhа .107), а душа 555. Сви су православне вјере. у овом ceJiy 
~авуЈу ова братства: Магуд, КецовиЪи, Гуд.ечи, Rр,сић,и,- Ву
ЈовиЬи, Радуловиhи, Јаковиhи, ВрајевиЬ.и, Поповиhи, Зцпа&чиЬи 
Щабовиhи~ Паријези, Вилов1_1 , Краљевиhи, Думов~и , Ћеве~ 
шщо, Андрнhп, Поробиhи, Вујач:иЬи, М·рковиhи и· В~аовИЬ.и. 
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Соло је Мојдеж нааэато по највеhем свом: одломку, - а 

зашто ј о тако назват, не зна со, Одл:ояав :Ковачи, зове се ј~ р су ту 

нонад ко.вач:и били; Ми_окусовиh, јер је том насељсњу биiо мило 
:к уса ти, бива, щ1ат:ко су јоли; а Потпланина по особитОi'<t свом 
положају, бива, наЈiаэи се~ испод плавин.е. Мојд.еж, за :Млсчиhа, 

звао се и »Потцлавином_«. 

Разазнају се ва двама rt1jecтп:ua, r.о.м:ил_о (тумул:и) стара 

гробља, и ако су иста дост-а изгубила од свог nрвОб11твог облика. 
Св. Спас је пар·охијална прква у Мојдежу. ИкОностас је радња 

у српсно-визаноrијском стилу радња Т. и В. Ћиновских из Дибре. 
Звоник ва преслициt са три окна. Ц;Рква је_ ограђе~а 1771. О:ко 
црква је rр':)бље., омођа.-шсно портом, ноја има двоја врата. Од ове 

близу, у једној шу:ми~ налази се ·мал:а црнвица св. Госпођа, која 

је ограђена прије 1701., јор тад је спомиље влада :млотачка. 

Св. Н-еђеља, · ова је ва граници између Мојдежа и Ратишевиво. 
Звоник на преслици, са једним окном. - По основи је црн:ва 

.лађа, дуга 10·20, шир. 5•37, а вис. 1·70 и. Око цркве овеhа 

nорта, близу које има један бунар. Предаље вели, да је сагра

ђена почетком XVI в. По rоми.пама - старим rробљц:ма, по· 
стана.R овог села губи се у давној прошлисти, и ако зажо-неl\18 нн

канвих других података. Не зна се, ви које је сrановништво овдје 

било, приј13 даиашњоr, а за садање зна- се: Маtуд, дошяи ·су из 

Попова са владuоя Саватије:м_, славе св. Арх. Михаила. - Ке

цовufЬ.t, -из-Вањапа, са кнезом Мшrошем Војвовиhем. Слав'е Јовањ
дав. Никола· &ецовиЬ., са· јоцl Пет прететавни:ка_ хорцоrовачких 

досољоипка .nоднио је меморандум влади .мд:етачрој, 1701. -
Rocufi.u, ИЗ· Комана, (Црна roPa1t. а одатле у Требиље, одакле 
се овамо са вnадиком Саваwијем пресеnише, СЈiаве св. Арх. 

Михаила. - Гудеч.и~ из Попова,": са :владико:м Саватијем, славе 

Јовањ-дав. -- Byjoвufiu, од Ви,цеhе,- са вл.адико.м Сава_тије-м. 

Славе Ар)t&Вђел:ов•дан. - PaOy.toвufi.u, из Попова, са владиком 
Саватијом. -од ових веsи ое иселшtи. у· Муо •. Ив овог је брат
отва тnрдоmки пос'l'рижовик О. ТеоФи:по Радул:овиh, који је, у 

име вл.адико. Саватија Љубибратиhа, уговорио с владоl\-i мле

'lаЧком о прелазу владичину, са каnуi,ери:ма и :м:iщгобројнИ!t1 

породицама, .У крајину вовску,1) Сла~ е св. Арх •. МихаиЈIЗ..· Први 
који је дошао у· Мо.јдеж, бИо је Бошко Ј.ова.вов· Радуповиh.2) 
- Јаковиfi, са вл.адиком и Саватијем, из :Корјевиhа i славе· св. Арх. 
Михаила. - Pвжu:fiu, дomJie из Вањава, са кнезом МИ:л:ошом 

1) Писмо ОА 9. сеатехбра 1693. у бибАио'1'еЦЈ!: савииској. 
2) Cataвtico di :Мoidez (1726) у а.рхвву опltиие :z:ерцеrиовсве. 
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ВојновиЬем. Први, 'који је овамо дошао, јест Вучета Режиh. 1 ) 

- Брајевuћ.и, Ово су старосједitоци, оД нојих се Вуно Б}Јајо
ви:Ь,2) још 1726 сnомиње Rao ДобростОјни.к. Славе Петров-дан, 
Из овог ј.о братства био Васо- Врајовиh, ноји је у Beл.иt,o?lr грчком 
устанку, кад оно архџепиакоп Герман, zщд Ћурђевс цркве, аа

стаВЈ' слободе •раз ви, чудо• јунаштва. ~о казао, те, доста дonpu. ... 
ни о, ·да онда_ оно:м вароду сиНе зрачак слободе. Одликовао се 
при опсади ·и· заузећу Триполицо, као. иэбавитељ Фабијера, 
rрЧrюг војсковођО ·и њоговс- војсн:о, ус:шјед лада М.иоо.'Iунrа, 
шt и у многим другим nодузсhима, био је прВи .међ;у npви:n-r, 

н савјотом и .дјелом. Био j-u И3Јеоован краљевским а.цјутанто,.t. 

Њогови су синови данас гоЈtорали· у грчкој војсци3). - 8uuaн1fut;u, 

славе св. ПеТра, њихов проl, Триnко, о~ Ј дошао је у ово село из 

Љубомира, са кпеаом Милошом.Војно-виhе:м:.- Ilouoвufiц, старо:

сјодиоци, славе св •. Илију. Стара СВОШ"l'СВИ'IКа куЬа, л"·~:tа Пonoвli), 
живи о је 1687,1 кад М.лочиh освоји Хсрвсrвови. - JUa.бciвu.fi.u~ 

потјсqу од Мар~:шта сердара из Гацка, а овамо дошЈШ свршет

ко~1 XVII в, -Славе Јовањ ... дан. - ПгрuјеаЈ славе св. Васшију, 

зва.:rF.. со и Драшн.аhевиhи. Овамо дошли, '-са. владикоя СаВа
тијем, иЗ Вањана. Њихова се читула В:аЈI,ази у Савиви.- - Rpa.
љeвufiu~ дошли овдје са владином -СаВат-ијем, из Ловре-ч:а, више 

Rлобука. Славу св. Стевана. - Вшови. из . .КорјеаиЬа, са вла
дикuм Саватијем, а uлane ЈQвањ-дав, - Дy.мoвufiu,:OJlaвo Јовањ

да~ .. ЊиХов прсђ Раде Ду.мовиh-6} дошао- ~а кнеЗ"о:м Милоmе11-1 
Вој:аовиhе::d, из Норјев:иhа •. ..._ Aндpufi.u" ·славе св.= Илију. Први, 
:који је оnаl\\О·доселИ.о со јест -Сава АндриЬ'}~--Он јо дошао из 
Невесиња,--са владиком .Саватијом. - Поробиii.и, славе ~.:в. Јо.

акима .и А-ну. Дошли из Љубоиира, са rсв:озоn-1- Милошем и Во
јuвом- Војво-вnћсм,· Звали · се Борковиhи. Први, који је овамо 

дошао; звао со Миливој ВорковИ-h'Ј· Јер некога поробили, про
звали се Поробвhи. -- МрковиЉ.~,, еа.: кнезом Војном Војновиhсn1 

дошди иЗ Попова, слаЋе св. Отована • .Први, 1-соји је ова:u~ дошао 

1) Jbld'eш. 
~J-JЬidem. 

3) Хер-це-лi~ви·· оА, Тоне R •. Поп(/ввћа,. ст:р. 20() ..... :,2<)4.--
о~) Oata.stico di M-Oides (17-2t.) у а.рхиву·оЈЈћnие.tерцеrновс:ве. 
li)Jbldem. 
11) J,Ьidem; 
1) Jhidern. 
8) Jbldern. 
9 ) JЪidem, 
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зnао се Ваqиљ 1\1рковиЬ1),_ ...,... Кот~аши. воло,. да су Милорадо
виhи, .~Qји потјечу од Милвсава Храбрена. Славо с~. Нико.,.~. 
- Ћурашевufi.и~ са Зубаца, .с_а к:аозом Мшошем Во)новиhем }• 
а први ttojи јо овамо. дошао, звао се ItH9З Петар ЋЈ-~Р!liПевиhј 
потnпоан.је на 3-rе:иоранду14у, ког херц~гов~tttси досе.ъоници (701. 
~лади ;\:ЈЯ.Отач~ој -џослащо .. - Зубац. са f!~адико_м СаватИјем са 
З~·баца ова.хо д1?шао, .и. -то Rонте Ј 6ВО Зу,бацt), .који је- nотписан 

на познатом ная меморандуму:.- Оба са _ова братст.ва ис.трачила, 
а с.павнжа св. Илију. По щьизп ».C.atastico_ 4i Moides«, који јо Iы 
1726. год. зна со, да још тад _-у Мојдежу б_ијаху __ Боmко Нин
Rовut,, Аацрија, Царевиh, Драшtсо _М:ишо.тиh,· Илија Зе,деgбаh, 
Јово Котдоница,_ Ј91ю Кули:ноnиЬ, Јово Ку лишиЪ,- П~т.ар Мnли.Ъ 
и Ј о ван С~ми~. По свој прилици они су_ погинуllи у они~ честИ3I 

paTQBJI·~a,_ .те се о љима ништа ве_ з:ааде, као ни !Ј;а- су . ималl[ 
nорода. Из_ rорњег види со,- да су само два братства У Мој~ежу 
старосј~диоци, ~сви 09ТЭЈ1И доСел:ишо. се свршотко.м XVII в ... са вл.а-
~икох ·саватијем __ .ЈЂубОбраТи_Ьо_х _и. ВојновиЬ.ем~ Ово. .~асељоњо 
да.нас има своју засебну napo:r.ajy,. кн.ежину и основну школу • 

6. Ратишевина. 

Од щ~точне 9трано .Мојдежу прот_оже_ се се~о Ратишевина, 

која захва~а простор ояа!l.еПц . између Игал3:. Сушћопана, :Мој
дежа n М_окрцнv.. Наз:ааи. со ia _једном: брду, и 1~yt1e С:У једна 
џд друr6- одв.јељене. Се:ш је- у· вирщш над морем 379 ~r. Има 
:ttотока, који једино- зими,_ ус .. •шјр-д.-_в_еликnх _в.:Иша,, набујс, а 
нu1ш nију и са буна._ра. I'од св. Ноl;.~ље._.Џвдјо_јо блаже п~дuобље 
него .:~и у МојдQжј·, јер јо село б.iшже :мору и у _завјетринu. 
Дува ј)·г .н ааџ:ад~ак. 

Со;п:-о има МЩIО: зо»љо за обра}эившре, јер веh~1 дИ~ в:рш i 
~-а -ј~ .зС~Љ~:. б.Л~зу -.li~-~~, а највише. ~у вртови . (3.,. х. Ј, ора~ 
t_шnc. :.26·.~7}'-'Џ впно~рэд11. (5·61). Имају и _н.еiЏто пашЊака_ (52) н 
џtу~щ (Џi..l); ... У џој!!:uд .чуаа.i.Ј јодв.u &.0 .го.Ј.нџщ, 40 q.нnцn, iO 
~1тња (1 39,;~коза li,Iy,Ye су опЬnнска зај~дшщl":', р. Itao и паш
ц.ацu 1/, са';!'З: _од .. СО:Л~ уд~љеа_и. 

Зомљо-~се- зову: Џод Врбу, »иноrрадив~,. l'цји, Кова~шuе, 
Оrрадот. Мјо~q~цц~, Трешје, Дедовина, Пожарине, Мрrе,.ГлВ:вање 1 
СтраЈ;Iе, _3a~ot)e~ Ма._рушнне1 На.з:р4ъиџа, Куt1аница, Крш_,_ Оштри 

1) Catastico di ЏOides (1726) 
·ч Jbldcm. 
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З.)~б, Познанов-иhи, Пуљиэица, Ши:пан и Вучји Рид. Село има 

свега nовршинс у хсктари11.tа 232, а од тог порезу подложно 2.17. 
Село се нс дијели ва одломне. Ryhe разбијеног су типаr 

бива, :куhе у раСтојаљу 200-3"00 м:., ·а породице јодаог nле ... 
.\tена, ав:о су нешто ближе, у раСтојаљу 10-15 :м:. Оnдје ста

н~·ју: Деротићи (4), ПИљуровићи (2), Попови!.п (5), Радманп (3), 
Ба•ановИћи (4), Позн'.\!i.овиl;п (5) 11 Сикимиhи (З). Свега је у· селу 
до><ова 26 (вућа 38), а душа 192. 

РатишоВина, названа је по то:му, што им гласник -Ши не~о~ 

за Турчина, подругљиво рече »ратиmе ·ви (вам) на Ј~ Одатле то 

се ссз:о назва· »РатtiшОвина;·« а дОтле припадало је Мојдсжу. 

· Црв:Ва св. ТрОј1ща, ноЈа има звоrшк на пресли_цу, са три 

онва' (вио. 4·70 м.). а дуга јо 13·7U, шир. 5·60 М, Има врата с 

проЧеља, а јоднn. с јужнс· стране. Од сјевера су два поЈ!уiiружно 
сВед.снi п·роэора, а с јужне само један. На прочељу је ttрели ... 
јепа ниша, као И лијепи корниж, исn-од крова црквеног. Француз 

је· ову 1866. ову црнву заnалио, те сво старине изrорјеЈiе. 

Послије је обНовљена. Око црRве· порта а у истој -гробље. Назад 

неколико из цркве јо изnа~ена плоча, на којој ј о натпис: Во о~ 

вода В$1шшинъ Анђел·ичь. У Раr~Qвиви је црквица св .. Врачевn, 
ноја је лро:-та, са јадним оt,но.:м эвонЈш, у ФорМи л:аlј1щс оrра

:ђена у ХVП в., и То дозводом Топал .паше, којему плаrише 

500. t•роша: ·трсhа црква Рож~ствО Богородице, ограђена јо 

н.ад ~~ Врачеви, а величина као 1! она. Б.:оtиэу ових црквица по

стој~ нс.кс· рВ.звале· о хојима·· народ вели, д:а је био манастир, 

~- овисности· ман. ·Rосијерева~ Мислим, ~а је Т9 био метох и 

да је био у овисности нз..n.yiJClJa из Rоспјерова, а народ вели~ 

да су ту биле и hолијо, · и ~а јо некИ О. Мелентије Андр11Ь, из 
Мојдежа, хм:уђор манастира Rосијсрсва, то Ь.елијо оградио-, -а 

задЉи налуђе'р, да је ту био О. Никоднм Лазаревдћ, из Монрина. 

Мјесто r,;:tjc су те hелије, или, како ја држим, .метох. да се зВа.п:о 
·»Цотп~tавина~ « ФакТично И дaliac око тих раsвал:а има зо:маља, 
које припадају f<:осијереву, а судеh по разнаЛинама, Тај мотох; 
био је на границu између Мојде.Жа и Ратишевине. Провидник· 

млстачки Карло Пизани, nисмо:м·од 19. октобра 1712. потврђује 
игуману_ :r.tcToxa .nланине« О. ИСаији· ВитомИровиhу, да ужива 
нешто винограда "И ·ат·абала; што је :метоху даровао 16. марта 
t 709. н~ни главар Кал:исто Ди одати, који вивоrрад·, да се налази 
у селу Сушћопаву, мјесту Посенар, код Хсрцег"-иевог. Мјеста 

Песонар у Оушhепану нема данас, а 11 Потллавина « баш со на-
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лази близу св. Тројице. 1) За ово су земље плаhали и пореза 
влади2), то и то је врло добар доказ~ да је збиља ту :метох. био. 

Ко су били ставовниnи, пРије данашњих. ве зна се; а да 
је село старије од данашњих становника види .со по црк~ама . 
Народ )[риЧа да су и овдје Турци живјсли. Данащњо станов

ништво у РЗ:ти"шевини, махом: јо из Хер;.:еговине, а овамо .дошло 

са ВЈiадиком Љубибратиhом и Rвезо:м: Војном Војновиhем; свр• 
шотком XVII в. П0ан&повиf:.и1 из ·требиња. Славе Покров, неки 
се иселили у Хорцегвови, а први~ кОји је овамо дошао био 
је Врат:ко Познавовиh3). - Cuкu."tuhu. Ови ·су од братства 
Пилаr.оваца, Из Опутие ]?удиие. Славе Јовањ ... дав. - РаЬ.манu, 
из Тврдоша, са владИном ·сават.ијем. сл·аве св,· Арх. Михаила. 
- Пои.обиhи, из Херцеговине, славе Ћурhов-дав. - Деретиf:.и, 
ns Поповаi славе Јоваљ-дан. Први, :који ј~ овамо дошао, био 
јо Јово Доретић."') - Ба-чановиhи, из Херцого:Виво, славе Јовањ
дан. - Пu.Љypoвufi.u~ Из Требиња, са владиНом Саватијом. Славе 
Ћурi)ев-даЕi. - Ргдовиli, из Попова, слави Мратин-дан. Први 
који је овамО дошао, био је Ћуро Радовиh.s} Још 1692. овдјо 
бијаmQ се· насели о ДpaJIIRo Сабљиh, 6 ) потомци кога иселили с& 

у Игало, и Јован Ћуриновиh,') од коt• је братства .п:анашњИ 
уN.ировљени ри:мокато.д:ични парох у Херцегнсвому. Св11 су ов-и 
исто из ХерЦеговине дошли. 

7. Камено. 
. ' 

Путем пз Херц&Г:ЕЈоцога, преко Треб.зсина, долазИ се на 
укршhе 1·раница ·села Пода~ Требесина и КаМеног. Ту почиње 
село Камеt:~о, и nролази со 11уз Котобиљ,« :кроз уско кланцо, 

зване »врхови« и. 11 Тајн~ Гредс.« Тад је )[раво село, :које ~о ту 
1;1ад.авп у висоравни, која со·sово »nоље Ita:\ieнcкo,« Ryhё су на 
дну поља, по сриједЕI!, и :ПРИ врху, а тано иСто и _црtсве. Соло 
је у висини пад морем. 523-817 .м.; а rope :Каменом од сјовора 
ј о Су: Врањај, Доброштица и Бунови~а; од истока; Др_агнh и 
,lfјевојачае Греде; од запада_: Црве~о Брдо; п од југа: Тајни 

1) me .. Епархије Во:кохожорсв:е. 
2) Catastico di Ratisevina (1726) у архив)' оuh.иие херцеrно1нже 
З) Jbldem. 
') . 
') . 
') , 
') . 
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Врх и Котоб_иљ. Ca3IO у јужвом __ дел._у RаЈ!-IСног им~ .и.зво_ра живих 
а зову се_: БаЊ:а,. !\отобцљ, В_одица и.Ј~м:а. ~ ост~ло:м-селу нема 
ЖИВЈ:!Х вода: зато.је .царод црnси~сн био градптn._ бунаре, н у 
њима воду Rаnавицу caRyn~.i_т. Овдјо војнn:mтво чеЦЈЬе љетне 

вјQжбо врши, те :страда о_д жеђи; -зато је војнИчка власт 1908. 
довела водовод ом воду Диздарицу, . ноја ј~ nз)Јеђу Raм:enor 11 

Жтtјеба,_ те ја еол у_ .изо_била сада воде~ }т се~у је доста ету
дедо, маслина н_е ;м_о~е д~ расте, а да. и н.~· говорим о. нарапчи, 

ли:муну и др. _qнијеi' ч~сто пада, 11 одрж.и се вИше дана, чаи и 
љети даје велине .користи~ јер га ~' варош го~џ и_ продај;)'• На 
овим горама, нај~ ~арсщ зове ,)снијежницама« траје щшјег и 

по два -мјесеца,_ јер_ ЈсдЭ.н. снпјоr дp;yror .стиже. Ц&јвише д.}'Bfi 
исто9њак и сјевер. 

3el'llљa је за обраt,~Вање у .пољ)•_ нащевщсом, дакле :,· не 
посредн()ј 9лизини ztyhaмa. То qy оравице (16~}, ,ливаде (1 З), 
вивогради (16 х.) и вртови (4·25). У дољу рађа I<Од нас познато 
»~амепс~о вино,« Село и~а .дос_та пашњака (948 .х . .). Jt m,рщ 
(7 18); џне су од еола 1. сат удаљене, - а ~алазе оо у пл.анпв:и. 
То селу даје тип једног сточарско1· крај_~t јер се~о хранИ _З. хtоња, 
145. _говоди, _1003. ОЈ:Јпс,. 113. свиња. 26.2. нQэе. Ипак у планини 
немају стаја. за жи;во, већ их јутр.о_3I нстџр"ају, -~-в.ечороЬl C~paor~ 
до~а. У nланини, гдје су и~r ш,у:ме. а цаmњацЈ!, ~.lt:a -доста јола 
~ оукаnа. Ово је заједничко »o-лhiшcrto«, "номунина«, -за 1юј~~ 
Је постављено нарочито лице од опhино, које со се зове ))лу1·ар.« 

или "шумар«, н :кому је дужнОст, да nази, да се неби у >Јол
·hинсRом« шу:ма сје:кла, или возе осим· двије на ·сваку иуЬ.у, чу
ва.ле, јер оnhина xohc, да ·се то подиже, јер сву ·шуму cacj'ollao 
Млсчиh и -Француз. У ·тој в-абрани је доста ·стијена:. ЗеМље- се 
з·ову: Rотобиљ, Поље,_ Мост, Зслоиац, 'I'Ала, Иза Вратла, Тајно 
Брдо, Круталица, Башт:Ина, Камен; Врте-во Брдо, Вручева Ули-ца, 
:Клаципа, Нугаљ, Пипори, Пдоча; Врат ло·, · 3абрђс и Виногради. 

ДијеЛи- се· на. одломке: :Ка:а.Ј:ено, Забрђе, Нугаљ и Пипери,· 
Iюји сј--јед~п од другоГ 1( 6 сата ~тдаље:НИ, сви се Налазе у ви
соравни · I{&!traнcttoj.- ,Ryhc су ·блziзјr црRава, ал без -ш~аRва реда, 
груписане и растурене. Веhп дио I>j-·ha налази се у јужном: ди
јелу, ot~v- црsво св. Јована~ а и по сриједп сел~, и покрај оп
штинсхоr п~ута i ту су дnа-т-ри наменс"Rа дуhана, парохијална 

црква св. Сто~аu и народа школа. Јужни дио зове ае Нуt·аљ, 
а по сријсдц Камено и. Забрt,е, сјеверни, прИ врху, више 
црхtве св, Ннко.'Iо Пиперп. ТЈ' С"Ј rtyhe :1 CitYЛJ', и то једно за 
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друr:О», noRpaj ·nута, а :цзмеђу себе чине улице. Овдје жпвс 
:Мандиlш. По-сриједи живе~ Обили-Ъ.п, Петроnиhи, Вулутв, Ајчо

виhи, R-yjaчиhu, ОбрадовИЪ.и-; МилусоuиЬи 1·- Валтиhи, Мијушrtо
виhи, Ста.новчиЬ.и, Радојевиhи ·и _Ј овою:!liи-; а на југу: Вронзићи1 
Радови:Ьи, В_у аовuhи, Ратковиhи: ·и Ст-ијспчпhn. Cnera је домова 
76 (нућа 88), а ауша 456. 

Више -Ка:м~ног· је Вр'ат.;rо, "Гдјс _је·· Ору.жнич.gа nос_таја. 

Ка:м:еНО добИло _иМе Јер ј~ :Каменито;_ i'Iипо_љ јер се т~· ~pBtJ 
Досiэљени.к Iiз Пп:iхера васелПО; 3абр~е~·'ј8р за брдом: _а Нугаљ, 
ј Ср Слnчп уГлу. "ТајнИ Врх« ~л ~ТајНо Греде«," то је nлаи~ц на 
уласRу ~· К-амен':< ГЈ;tј.е се црногорци 1687 •. Снришо_ ·и Топал
пашу :ПоТукоше Вз nОТ&јё.' ·отуда и Име "Тајне rрсще«. '))Ко
-тобиљ<1 зове се ~rjecTo-, Ииже ;·тајНог Bpi:a«, ~гдје'ТуРци бијаху1 
над· на њ·их. Црвого·рцИ вЗ.вал.ипiе, · mT_o је _TypiiC- п·отамо, те 
се у чуд_у питали ))RQ то. би«, та] ·догађај опјеван је и у »Гор-
сttом- ВиЈенцу«~ - --- · · · 

'. има туре но грОбље"_у -Кот~биљу,, :rдје .погиву:ш Ту_рци .168i. 
~ЈIШе сараЊсви. _Qв_. Сt::0Фан, то'је црква нод ~а"род~е mitoлc. 
-9~9-D;Љ~~а. је 1787,_ а· :9аграђщrа по~стsом XVil в>) ·звон.Ик, Ј:!а 

. ~рес_лИци, са три о~на. _Иiщностас оД скора. Грађа ј~ по Фор:щt. 
Јiађе. Qщ~ ·ње јо ~вВt,~ !!оРта, и у _њој _гроб_љ_е. Мало .вище 
ове цркве, а н.-~.~ _ .СЈ!Ј. пде:м,е_н_а . ~a~J_t-~ha ~ал~з,ц: ~~ _ џрква 
>Св. НtшОз_а, ,:Која је_ orP_~~·eiн.~o '\нi·О "!7'0:i._-·ј·=_ФоР~Iи ':~Rt,и'це. Ј·Ико
ностuс Нова раДЊ~.· ,зво1щ~ н~ просли.цц, . с~ три. о~п:iа. БлиЗу 
Радовпhа п.ne\len~. о·а_rрађена' је 1805. цркв·а _св. Јовд.н. Радња 
~ростn, зао.ниК .~а јСднli:М окиом. Гр~ђ;_а, по .?CJ;!QB·J~, л~ђе. 
Црква яаза. 

За ово с~, ~(Щq· ___ ~на .у ::~:-рхпву Опhав~-~ерџег~'н);nр~е..д.Ј.687. 
За nријоме т,ур_~·ких_ на_сеља у ОВ:l.'М ж.рэј,у, ;о_~.и .. У ~-ам_е_и~'Ј .нпо: 
је.сх становалц,,јер, ,~~је_ било. ва-да_, _ са:хо сУ .ЈЏ\1. -т~{ Риле. за:мље. 
Насеље у овом селу jQ од 1687. ;}·напријед. Скоро _је све_ иа тог 

.доба. а то су Црноrорuи. а всhнна Х-<>рцсгоuци, · лоШлн ·са Љу
-бибратziЪем ц Војноnпt,е:.\1. M.au.дџfi.u, ·дошли I!З ГоРњс- Морач·: 
НЩ7. C.'Iano М'ијошще. Зва.1и се Ставичевиhи р<:чсни· Мандиhн2ј. 

а први! који је дошао; звао со Петко Ма.ц:диh3). Његов сuн »ЈОван 

1) Catastico di Cameno (17 'Q) у а.рхЈiву опЋпне xepuerпoвCJte. 
2) Registro XXVIП. Jnstrumenti et altri Pub-clieri · Atti de di 12. llo...-

1800. у арх. OUJi. X·&OBCIC, 

3) Cata~tico di Cameno (17:!6~ 
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Петнов Мандuћ«1 /, био јо начелвлк опћиве rопољск_е 1726--1-727 .. 
Петко јо имао брата Мплути_на, који је так_оt,ер имао_ сива Јова, 

~::~::~ ~з с~:;;:~t::о::;;.и~л~;~в;и~:::~::~в_г-::;~:~~~ : 
Попова 1.692. Славе МијоЈ!Иде.- - Kyja.чu'hu, иЗ Корјевиhа 1692. 
С:ха~о св. Арх. :Михајла. Арамбаша Сава Кујачиh по~писан -је 
на меморандуму досељеника херЦеrовачю1х. а nослатом. 1701 .. 
у Млстi~о. Први, који ј о дошао,. био је. Симо :Кујачиh.3 ) - р-ти

јеачић.и, из Зубаца 1692. славо св. Арх. ~~хаила. ПрБЈ:4 који 

Дошао, звао се Станиша СТијепчиh.4)- Janufiu, из Б]олица у ЦрFој 
Го р н 1687. Славе Архавгола МиХаила. - Oбpliдoвutiu, из црно Горе 
1 бНi. Славо Митров-дан. Н сви се иселили у Херцегнови. - Ми
лусов-џ!i.и. 169.2. nз Невесиња, с.tаве св. Ди:м~Трију. - Бадтиfi.и~ 
из Rорјенића 1692. С.tавс ЋУр_~ев-Аан. Први, који је дошао, звао 
се Нихолu- Балтиh.11 } - Мuјушхов1~Ки, из Црне ГОре 1687., славе 
Ћурђев-дав. Први,_нојијс дошао, звао се Нивола МИлус:ковиh6). 

- · Ра.довv.ћ.и, из ВјеЛопавлиhа 168i; .ощшковали се у рату са 
Топ_ал-пашом. Звали их МдечиЬИ и Вјелопавл_иЬи'Ј, З. Први, који 

дошли били су брВ:hа МИл~а и Пооr~р Радовиь._~11 )_ Славе_·вурt)ев ... 
дан• Р. РадовиЪ., д9броТворјо, јер је школи Ка:мевевој завјештао 

9UOO Ф~ Од њих се щэни исеП.ЏЛ:U у СавЙ:ну, гдје изу:мр'о тај 0I·рав(;11С 1 
којега чит~·ла палази ·Се у ман. СавиН:ц, ва којој је овај натnис: 
<idl чнт~л• Пlк• н ААз.tРА Р•докнчА Р•до<.~кМк•, Зf.u.lpч• аtрон.•) 
;fJY'Кoвuti.u, из ПодгориЦе· 1687, славо Јовањ-дан. ПрВи, ноји је 
дошао, звао се ·Раде В;у:новиh.н>) =- Ста~овчиfi:и, зri. ЗубаЦа 1893, 
славе св. Георгија. -.:·вро_нвUЯи. из Попова.1692. Сдаве св. Ев
стат.ију. неки се иce.ttUлu биiш у Савину, ItaMO иэу:мрли. Њи
хов~ читула ·на;'lаsи се у Сави.в:шtом -манастиру. - Paдojeвufi:u, 

нв Корјевиђ.а 1692. Славе Ћурђев-дав. - Јовиви/;,и, из Н~весиња 

1 6~Ј2 щrаве џв. ДимиТрију.- Ратхови!iи, са 3убаца,1692. Славе Ћур
ђев-дан: Први, који се доселио, звао со В уво Ратковиh.•1 )...:.... Шхеро, 

1) Моја-раАња .La. communitЗ. di Topla"'-. 
l) Catastico di Cameno (1726). 
3) J~itJem · 
') 
'Ј 
') 
'; 

• 
> 

'Ј • 
·9) Из xor рухо·п11С:t. :.Reso.-tиxo 'lиту..tа у- м.аи.:Са.вини." 

1°) Catastico di Cameno. 
11) JЬidem. 

1 БОКА 281 

из К:rобука t 692, Славо on. Арх. Михаила. -:- Обил.и!iи, из Хер· 
цеrовинс t69-2. Славо Јовањ-дан • ....:... Петровиhu, са 3убаца 1692. 
Први, који је дошао звао со Вујат ПетрQвиh,~) Iiojи је на мемо
рандуму од 17_01 потписан »Со. Vuiat Petrovich.« - Мишковиhи, 
из Корјенића 1692.. Славе оба ОВ;а брат_ства Ћурhев-дан. Први, 
нојu је дошао звао со Сава Мишховиh.2) По »Catastioo di Ca
meno« (1i26), још оу _у Каменом се с:ерmет~о:м XVI.I в. доес
лили: nоп Андрија Коси:јер, Дамјан Реметиh, потомство К?Г со 

и~елило у Америку, Јован .М~тков, од нога су Маткf?виhи у По
дима, Ни~ола Оџиh, Вуко Михаилов, Јов·о Лучин_, Јово Срсданов, 
Милосав Јованов, Лрtа Лазаров, Митар Милаnовиh, који је и:стог 
братства, кuг :И Ћосурићи, као што се ви.ди из чи_тула: Чит8ла 
юанна Мйланоnиhа, 1 781., ноји со иселили у се,п:о Сав.иву, IШi\10 
иЗумрли. - Миhо Воисмић, Митар Пршут.овић, Нинола Бошков, 
Петар СасојовuЬ, по Rому добило име село Сасовиhи, Никола 
ПалИitуЬа, који се иселили у Саnину, а овдјо дош.'Iи 1:11:1 Мостаhа 
i 692. Потар_ Машанов, Раде Ставиh, Марко Сладовиh, од ког 
С.цадовиhи у Тробосину, Вуниh Впдиh, .хоји јо потписан Н?- ме

морандуму 1701., Ниnо Цуплов,_ пот?_мсmо zщга исеnи-ло се У 

у Србину, гдјс и _,изумрла,_ а њихQва чџтула налази со у Са
вини, ·:милоја _А.мврозовиh н By1t0 Бошковић рсэqови Па:н-нtуhа. 
Сви- су ово бЈiЈЛИ Херцеговци или ЦрноГорци; -као uiтo со ВllдИ 

насеље је ~а:м_енско све из_ сВршотна Х VII в. 1tз Црне Горе и 
Херцеговине. 

Сеоска је слава св. Стсцан. 

8. Мокрине. 
Од К_амевоr, окренув оnhински~· путем н западу, дола-зи 

се до Мокрина. Ово соло од. западu граНичи Херцеговином, те, 

збоr :Гранnuа, више пута, бива свађа, ·из!"fеђу пограничвП:i Хер
цеговаца и Мокриљiiна, 1ако, да јо· до сад, неко.ш:ко пута ту 

11злазшiа itомиuија 11-1јошовита хсрцо·говачка и аустријска; и уми.
ривал8. народ, а 1907. и одредила таqв_о гранацо,_ ода с~ јодном 
с'I'анС на пут тој брацној свађи. Соло је растурено по странама 
и косама горским, тапо, да су неке куhе у раС.тОјању 1. сахат. 
-.Село је ,У висини над морем: 36-509 м .. 3намонит је У селу 
))Љути Поток((' који дијели Мокрино на доње и горље. Зиnш 
набуји, aJI во наноси штете. Извори у селу јСсУ: Добра, Жа-

1) Catastico di Cameno (1726). 

'Ј 



282 ПОП САВА НАКИЋЕНОВИЋ 

нб ца, Лщш·а ·н Rpni. -.:.. у: teiy ,има ·пскоЈiпrN по·ноЈУа, II' једно 
мјеСто. гдјс ЗИ м н· ·има· доСта бл·аrа, -rt ·з Ово ђС >> Bc..infю -б.'Јато. ({ 
Има н бунара- У tюји:.rа·,.еО н:"у.ап· вода· иапавицј~ · У- селу је. сту
дено, Најстудсније у оnЪиliи Х'ерцоrнов·схОјt а и сније1· најдужо 

траје. ОбичНо дуВа сјовер if исiточ:њаr~ Сјевар јС" jari, 
3clirљa._paдira је сијачпuа· (173) ·за јечам, р'аж л шеющј·. -

ЙЈ~.Ја н вottгro ливаде (3·86 х.) и· ·вин-ограда (2·4:1 х.) налазп се 
у долови.ма моi:.рюнашм, ноји су-1/" сnта од syha удаљени. Вр
тови (9•7! х.), су о~<о куhа. Пашњаци (о41) и шуме (169 х.). то 
јо nрс.ма Херцеговинlr по сахаТа .11.а.1·ено; То је ·но.Мун, ~ обИчно 
их зову nисnаше,« јер ва-њима хране 2; н:оња, 232 говеди, 736. 
оваца, 181. -свињу и 23i. ноза. Козе ·им ·дозВољено дџ огра
ничаног· броја Држати. Имена. эема.љ·а јесу: Поюшве,. Понори, 

Встпш· долови, Вадњак,. МаЛ:и долон.и, Заrањица, Лаковица,·Сви'
њарин:а.,. Врт ли, 3граде, Л\ути :По11овu, МјечарнИ:ца, Сслишта, 
П~данаt-t, ·ДуГО долине; Мишева љива, Заврhе, Вучја г.1ава, Ла
ства, ·мет(:јриэ, Дуга ја:М:а, Премачје, о~l"азетипе, За граде,. Мач
ванин:, И лина гора,· Асанов· до, На вучиште, Лаза·ревit:hа ·доловn, 
Под трСЩЊЈ-', Д~·щшова лрОдо,· Јарчо1iгл·ава; Го:tи бријег, Или
пица ·и Жабица. Земља· је врло родна. 

Днјсп:~; се МокрiЈие ·доље н Ј орњ·а и Црвено брдо, Горље 
Моприне о_д доњих Дијен.и ·поток, а. Црвсно брДо· је источнu 
њима, на истоименом: брду, до -Каменог. Између_ себе су ови 

одл.оnщи 1
/, сита у растајању. Ryhe су у оддомцши:а обично ра

стурене по 100-400 м., а rдје Су близу 4-2QO :м., -то ·су обично 
петог nлемена, без реда растурене. Узрок o.EJaкo:"lf тиnу је жеља, 

да сва.на нуhа има штогод зе:мљвшта -око I;;ybe. До границе Хср
цеговач:ке су Доњо М. окрино, 1·дје станују:: Ла.Јар<:ш~Ь,и,. Вучко
виhи, Радановиhu, Чода.Новиhн, Дуn~ни., Ивкоnи~и, Р~чановиhи 
1:1 Ма~ојл:овпhи. По ср..ијсд:И, између Црвовог брда, ц До.ц.uх 
Мокр.ина_су Горње Мокрине, гдје с;тавују:: .Гојк.овнhи, Лt;~пetиhu, 
Мищеви~и,. Пр~аиви, Ћурђев1·Ьи, Тррэиl:.и и K.oclfhи. Ту је и 
џарох цркnе св. Варвара .и шr;;ода, rщо u. јсднц ltpчl\la. Цt·~ 

вено ј(Ј брдо дq. К_аменоr, rдјо щuве: Пољ.tщи, R)'J:talшдe, Ttepa
Iщhи. и Јощшо:qи:Ь.и • .Ту јо ц оружнр.ч.tщ касарв.а. Свег~ јо у 
Мокриuама до>Јова 1.25 (куЬа 1~7), а дуща .690. , 

М_оприне су добиле .име, ј ор је эо~.ц.а дОС!Ј;'D. :QЛа~в:а i а Доњс 
и Горње ·nрама положају. Црвено брдо,,јер.со.:rу налазц щюб.nта 
врста црвеног Rа:мена. 

Пос2'оје р,r·шевнне, :које се зову »мотериз.~- Ту.ја била на .. 
род1ш стража, 1юја jQ Орани.'Iа оnћину. Има н :uјссто uАсанов 
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• 1·ро6. <.t На :Ј:'ОМ мјесту 1~08. требало је пут прQширити, то зато 

ту развал(3 једну :међу, п у,_темељу њеэину нађоше потпуне 
н.осп1· n ;ва, њима тридесе~,;И два комада сребрног новца д,у
бровачн.с ропублшю. На .'rЩ'~I ... je новцу с једне стране слин.а 

Исуса Хvи.с.':'а, са. готс:кu.)1 :·1l~':f~\1~9:м., а (:! друго с~. Влахо, с N.ле
тачким нажпнсом. На:~оше ц још ~~RO:П.kO комада бакр~ва новца, 
који јо ја~о оШтећсв;, те со ~.амQ r.~оже распознати потлун.о очу

. вана глав_а. ноја· је, nQ с.щ:~ј при~ици, била од з.nата. Ту јо по 
народво:ti ·.предању, убијен Т,ур;~ин .Асац И· закопан. Св., Варв-аvа. 
Налази се од истоха племсну_.Лазаре~и.hима, иu.а да јо оrрађс.на 
26{)1) год.,· а обновље;на је 1849. -~ма .врлО ли:Јепу .Н:f:!ШУ~ Дуга 
је С. OЛ.'l'apCRO~ ·.аП~ИДОМ, 13., ЦIИр. ,6, а )}ИС, 5+4 (9) М •. ИК.ОНI;>
сrас је радља 1:щ:инара Грего:ви.hа Марка, из Ву~во • .К~д ни
је.дt~е,щюцке. цр:кве не видјех.. љGпшщс rр.обн.ица, као хОд ово. 
- Св~ qy нов~, . а радња ј о ИQ.ТИХ ~онрињана. У .Мохрињана 
Доњи:м је ц{шв·а св~_Ћорђа, .tюја се сnомиње.,sао доста_ ~cu~ 
црнва .17~6,2) ,Qначц,_ -~а јо доста ~р.ије огр~ђона. На,Ц~~ОН<?Я 
бр.ц.у су дније црнвице .. св. И.лија J!I св. K.v~~. ().б~~.су врд<?.~таре. 
Св. Илија се, :.вала;щ .ва истоц:n-tеној l';даВ.Ј;ЩИ., , дуг~ је 4, вuс. 
;j•i.5, а: шир •... 3 м.. У њу је нснодико пу~а гр.ом ударао; зато 

:i њрј нема ниR~кtшх унраса. Св . .Кр.;.т уздиг~ут. је ва једно~ 
г;хавици. Qпомиње. се 1726.3ј Веле, да је нрло стара, да. су хтјели, 
а;;.Ј.д ,се .z:·рр~ищ~, rоди.ну њона оснива~а забиље;~шти, uл да нино 
тада није зu~о 1 од;а1ну эап~сати. Ши}>· је 4·7U, вис, . са зво~ 
ИIЩО~ 7 ., .а ,цуг~~- Ga одТар~о~, а:п~идоl"f, 8•20 • .llлочом. ј_е по_~РИ'" 
вана, засвођен~,,има .. два м~t~ прОэорчи~а, са .стране, а~~ о.;:r
тарсној апсnди, ј,едан. :Ц.к~вос.т~с је·но~а р&~Ња норФИТС:R<?Г .жи-:-: 

вописца АсаиотИ.,-,а. Око .цр~с је д<_>рт_а. 

Народ ве~и," Щl_С~ .~.Hx~~u. cra~.u qвдје доселищt, D:з .. Хер.~ 
цегови.ве. и Црн~ ,Горе; .даље,', дfl~ у Мохрин:а::м.а, Каменом и ·Щли
јебима, Турци ни над. в11су стано:в;али, и .ц.а. ~с.м~ ии џамија,, в~ 
ча.Рдака, ни кула, ·и да је тому најrла.вщф'~ узрод био. щто У 
р~И)t t.'C.'IDll:la t~<ща довољ~о, во4е •. ~e.:u.a: тvадiЈ __ ц:иј_~ о отар~јем 
становнuш.тву. -.. · ··· 

.Гојковиftlt, дошли веле с Косова има 400 год. Славе Ћурђев
,i.l.ан. Веле да потјочу од Гојка Мрњав~е~nhа. Неки_ со_ иоелилн 

у Нови •. мат"_ о Гојtювиh био је Вачелник опhиво то:п~фсне t 77 5 

•) Catastico di Mocrine (1726) у арх.uву out1BIJe херnеrпо:ве::к~. 

z) Jbidcm. 
') 
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-1776, а у nр'ошлом BIIjeJty Шпиро, а данас је наче."'ни:R опt~инс 
херцсгновб.ко Ј·ов ro Гојliоввћ .. У ono:u племену држп се народнп 
барјюt олhине херцоrновске, и то у riући Тодора Гојковnhа. Тај С"'Ј~ 

барјак доби:ш од Млечића.- Лeaeтufi.tt, дошли 1692. из :\fјоста Ле
пота со налази Itз:.иђу Мостара и l{оњ~iца. Прв·и, IiOjи је дошао, 

звао се Ћстно Лепота1 ). и.~ овог су братства l\I&jcтrip11 на:мо
норезци. И данас ·има самоуr~ мајстор Сташю, војu је, из Ka-
11-ICH~, изроаао дивно врстове, и посл<Ао по један на дар r~њаз,у 

НИ1tолu 11 царо.виr.Iа у Русији и Беqу, Славе Ћурђев-дан. -
Muшeвufi.u, nз Поnова 1692. Славе 'Ћурђсв-дан. Први, ноји је 

дошао~ звао се Вуrщ МишевИћ 1).- Ilp.ita.unн, из НовесЈЈња 1692·. 
С.1аво Ћурђеn-до:~:н. Први, нqји је дошао, био је Мп:rош Пр:Јаинз), 

- 'Бурiјевuf{џ, са Зубаца 1691. С.'IаЕнэ Јовањ-дан. Први, ноји ј:;; 

дошао, звао се »Со. Dragutin Giш·gevich«,t.} а на меморанду'rЈ 

од 1701. Забиљежен јо као поглавица,_ први, између свиХ: хер· 
цоговаччих пог:rавица. - Aaaapeвultu, дошли су са владнrю:о.i Са

ватијем из НецвијСЬа. Славе--св. Арх. МихаЙ:Ла. Од старине свс
штеничка вућэ. Први, нојп је овамо дошао, звао се, "Alficr 
Giovo Lazarovich «1} и забиљежен је међу пОглавицама · херце ... 
говачrшх досољеиnка на меморандуму од 1701.- Ра.дова.повиltи. 

из Корјениhа 1692~ Славе- Ћурђов-дав. - Вуч.к.овu!;.и~ из Мар

ковипе (Црна Гора) 1687, Славе Ћурђов-дан. - Чедановиl<и, 

из Попова 1692. с .• аве Ћурђев-дап. - Дyrzaнu, ИЗ Зубаца 1692. 
Сда11е Ћурl,ев-дав. - Терзиf.и, из Дабра (ХерцеговИна) 1692. 
Славе Ћурl)ев-дан. Први, ноји је · овдје дошао, Звао се Перо 

ТерзиЬ~Ј). - Пољаци, из Гацпа 1692. Qлаве Никољ-дан. - Ko
cullu, из Комана (Црна Гора) 1687; Славо Ћур~оз-дан, Први; 

који је· овде дошао~ зв~о со Ћуро ВујаДинов НосиЪ. - · Rу
х:авица., из Трсби.Ња 1692. Слав·о -· Ћурђев-дан. Први, хоји је 

дошао, 3Вао се Продап Кунаввчиh"). - Ћвpanutiu_. из Поuова 

1692. Сла~с Никољ-дая. Први, ноји је .дошао, звао се ,.Milutin 
Chioranicl1 118

). - Јоваповиfiи; _из ·Невесиња 1'692. Славе Јовањ

дан. - Maн.ojAoвufi., из Попова 1692. Славе Ћурђев·дан. - Ра-

1) Cataзtieo. di Moerine (1726) у архиву овћвв:е херцеrаовеке. 
2) Jbldem. 
3) JЬideni. 
4) JЬidem. 
5) JЬidem. 

• <~) JЬidem. 
') JЬidem. 
8) JЬidem. 

1 
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чanuftu, иs Х9рцеговив:е 1 692-~ СЛаве Ћурђев~пан - Ивх:овиhu. 
из Попова t69.2. Изумрли. __. Петијевиltи, из Херцегцвив:с 1692. 
С;шве· Ћурђев-дан. Ирвп, који·је овамо дошао, звао се Мих~
ило Вучетив По'fијевиh1) -- T-epaoвultu, са Зубаца 1692, од пле
мена ДанпловиЬ.. Славе Ћурђев .. дан:. - Ћуратов!lfi., за Зубаца 
1693., славе. Ћурl)ев .. да:а. Први! ноји је овамо дошао, звао се 

Ћуро Ћуратовиh2}. - Mtиocaвufi.u, из Невесиња 169_2. У :мсllю
рандуму од 17.01·., међу поглавицама спом'иње. се »Alfier. Nicola 
Milosaћch«. П-о 11 catastic0. di Moqrinelf, 1726. у Мо-криве још до
t,оше из Херцеr.овиНе: Ко:мн~н Рад-ојев .. Rо:Нте Дуна Asв.pujeвut;, 
Боји је _потписаН-ва ме]\I.Оравлуму 1701., а по свој'nрилиц~, без 
порода био, Драгутин ;/CVaAeшeвuh; Никола rvњaшult> JattOB MeACuti~ 
Јово Дuвља.нин., Гру.и.ца -Ми..tутuнов, Јонав Зубац, ·који је в.ао 
пог:л:авица потписан ва :меморандуму .-t7t}i._ Јован- Јарчемав, 
од нога су Јарчеrлави, Јово Радtiбратовиh, м;и:s:эил Ћaputt, Новола 
БјеАаnов,- Ј~вав Гaв-pu.toвutt, Петар Чваеркиh. од ноrсу ·-Чепервић-и 
У-··Подима, By-RQ Радоје~ речени Пестиfi. Ту се сnо:мињу n ста ... 
ро-сједВ:оци Mu...tanoвu~u, Mpчuf.u. и ·Радуnе. Paчuft, који су изуирпи 
.иМа 200 г.од., а славипи- Ћурђев ... дан •. Као што се види, сво 

;ханаШње насеље, осим. једног братства махом је из Хорцеrовиие,. 
а- мало и-ив Црне Гореt све ·дОшло 1007~ и t692. Сеоска је 
~ав&- св. Варвара. 

9. Жnије.би. 

Оезо ое _Налази у дono:Вitмh изм~l,у ropa Вр~љаја и_ Рад~щ
Тана, од сјовера; од југа: Греда; од э8.пад8:: -Ћевојачких rреда; 
и од·ио'fока:· Вуновића. Висина јС -Овог села: над морем 71 0'--836. :м. 

У селу, ј о пото·к ,. ЖљеQљав:Ик«, којИ селу Кут-ц.ча грдно mтe:re 
наноси·; а Жи~е су ·воде:· ДИэдариЦа и Чесма. Зими -им:~ју још 
И ови Иt!Bopu: Жу.ковача, Ниm'ЖапПве, Водице, .rаворова про до, 

. Ва ловЧу и за· jap:t6B глаВу; Ови· иsвори сви су' дaJleRo -~д ос
О.оких: Ryh&., оrаво, Да село Љети сТрада Од· оок.удице вод о, чему 

се . и'м.а lioкoiJIЦKO -ГО-дИН& ДООКОЧИЈiо, јер О 'у ОГрадИЗIИ: 7 'Эденаца, У 
воји:ма се Куnи ·вода капавица са :кровова. Св:ијеr је :као ·у ка .. 
менОму, а тако и поднебље, па и вјетрови. 

3е.мu.а _за. обрџ.ђиваље, то је: оравица · ·(37•2-Ь.: Хо), и нешто 
врт.ова. {2!28~i .а ов_а; је rр.упиоаиа око куЬ.-3.. Друго су.,пашњаци 
(12&1) ":.шуме. (66.), У·. којима чувају 2-магrе, 67 говеди, 401 

') Catastioo dl М:ocrine (1726). 
') Л.ldem. 
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козу, 32 сви~е и 205 ·оваца. Шуме и паmњаци. дале~о оу од 
села 1

/ 2 сата, У ·В}Јањају -И- Ра.доштаку, прама Rамено.~ и Бу-· 
нрвиhи.ма. Ово су коиун.иц.е,_ а за -све по Бови је iеда,н те исти 
закон! зна с~, нодпво је сјече дозвољено и но.пп-ке 'роr_ате марве, 
о чему сам Ја говорио. У овим шум ама има стабапа: церових~ 
тисо.вих, љесових, букових,. :међедове- љесне, 8./ЈЈева, грабовиае. 
с.м~е.ке _.и хра~товине. Имена земаља и испаша јесу:· Петро-до, 
З~орежЈе, Дуора.ве, Паводо, Ву-ЧI(ОВа љут, Лашни· бријег, за го
миле, Дол:_?ве, Акте ни .до, Подгу-м-ање, Лука, В.ван:а, Округnи до, 
Поље,.Дуоок.и до, Потрешње, Мадушина долива .Лет.илишrе 
Г.р~(iов дQ, Мијош до, Дубра.ве, П-остубицу;. ·Под' греде, Bpre: 
~ ]асење,_ По~ куњицу, За nоточје,-- Го.мијеиска t:трана,- Дуга. 
~ив.а, За- клиЈеmт.иве,. Торпне,, Брга,т.и долац,: Rречин до, Под 
(Јри~ег, Сват.tшве доце, Цољвца,.За . .'ирwе, Пољичке упце, Запо
~ОЧЈе, -Лазиниште, Провалија, -П-Од_ nд:очу, у. вланац,~ Вукаљецу_ 
долину, .вавђеље,_ Ва .крст,- И.Вав.ов до, ЖивковИ-hа до;.на.- њвву, 
~Io~ ораје, Шундрахо-:ви.ва,. Овсине; Кучевиве, Дријење, :КожиЦе; 
ди]emhet Подхета_че, ·Грађ-а,- -на· орл:овиhе, Отубнца~.Војnнов:д:о1 
Матођ до, Ловнште, Мо~tрип до, Гомила, Рт, Велина пЈiоча, Врањај~
Раожове -д-о це, 3ве.чева ,отра.на, Врањај ·nеЬина,-Рабо- до, Ј.аворова 
~родо, Гра~, .Јасlша, Кун,: Код С.тр.ијеmева .камена=, Говеђе ж:.цри:
.Ј~·1о, Под оукву, Почивn.Јiа, Мар1tова лазина, .Царева· pyпit, Ого
рјевац, Крст,. Више сњежавиц~, ПЈiоч~е, Снијещница, _Дубоки до, 
Меfэуше, Сријеm ~о, Брдо, ·Ћедило, Ki:tбo,_ Цр.ъеве стијеНе, Тре
Ш7'аи~пс1 -~~ст~~п- ~о~_и_, _Цо~. 'др~z:~~'' Код _.џруq~ке, _у ПЈIQчице, 
Поп~в Щt).Јен, Ј:'учељак, .И: БогО~а греДа~ , 

Село се дијели ва.' три грУп~ ~у~а;; :,_~уровлће~ -Р.адми.1а .. 
виtе и на групу куЬа,пие.мена Вуко:соииЬ.а ,{4), Шиера,{2) ,и Си
кимиЬа { f ). Q;ва здањ& је_ од эа~~дие :с,тране, _.а нQд цркве_ св. 
HuкoJte су .Ћуроn~Ьи. (5) а ,~_цше --~и.х,- !?f\дщ~дов~Ј-hи .(~)~-а од 
ових, прама. истоку. Ју.нчевиhи l2) и.Дecnиi!Iфll {1). Ове<>;,црупе 

. ~ед на од друге ~: растој~њу. 5-~ . чаџащ1, а ~уЬе у rPYЩl-Jfa. су: 
Једна до. друге,_ о_~~- Џ:Јtа-кве, сиие'lР"иј~ .. 1и,р~да, иэ~е.ђу,кqјuх ЈЈи.Це 
ttривуљасте ул_q~е. Свег~_ј_е; ,у сел.у :дQ:исва -18 {.ыуhа_24), а-дуща. 
139. Сеоцка је слава_пренQс. мош~и. ц~. Ца«о.uе •. 

... жпијеби су в'аэва?.и По природном.под-О:Жају·rреда, Ј(Оје .ели че 
жљ·еоови.ма; За. -!В~аде млетачке;.- зваnо о_е,- поред Жлијеби .

0 
св. Никола. Поо1,'оЈ~ брдо nдевојач.ке -·Гр~де«. Веле, да су ·о'е 
ту од давне једном сватови састали, поријечкали, зав'ади.n:и и 
побили, те сви сватови изгибо we, а ·остц.ще. • сqмо двије :младе, 
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које, видјев веореhу, ухватише се за_ руке и бацише виа rреде, 

које се по t'о.М провв·аше nДјеВојачке Греде-«. 
На грапци, између Каменог и Жхијеба, јесж. nВратло«. 

Знаненито је због i'ОГа, што оу ту yoi'ame, по свој прилици, 

уби.n:и 5 аустријоких оружника, воји се хрипи иза букава, те 

се ц давао, ва т_им бухвама виде руц:о зрна пуmчапих, које су 

усташе наметали. Ту је близу извор »Диэдарица 't, за који се 
ве.n:и, да га је ве_ки турски диздар огрnдио. Опо цркве св. Ни

воле постоји велико старо гробље. Цркву св. Николе озидаше 

у XVII в. први ускоци, који _се овдје васепише. У црвви се, из .. 
:међу старина храни један анти:минс1) и литургијар, штаъiпан у 
штампарији Божидара Вуковића - Подгоричавина год. 155~. 2). 

Село је постало у XVII в., за взщде млетачве, а васе .. 
лили ·су га досељеници - усташе из Херцеговине и Цр_не Горе, 

потомци нојих су данаmњи становници. 

Ћуровиfiи, из Стубице 1687. О.u:аве Јовањ-дан. Први, који 

-се доселио, звао ое Јован Ћуров8). Од овог л.u:емепа јо вiро
дни добротвор Јован ЋуровиЬ, оснивач школе Орбине код Хер

цегновоr. - Шк.вро, ив Клобука 1693. са Јово:м Во)новиЬем. 

Славе св. Арх. Михаила. - ЈупчевиЯи, из Љубомира 1693. са 
Јово)! ВојновиЬем. Славе Аравђелов-дан. Први, који је дошао, 

звао се Митар Векоња'). - Сики.чuћи~ из Оnутне Рудине, од 
-браства Пилатоваца5), 1693. са Ј овом Војиовиhем. Сдаве Јоваљ· 
дан. Први,- који оу овамо доrnли, зва.n:и ое Стјепан и Вуко Си· 

.кимиЬ6). - де·сиикиtiи, од бр3тЬтва Чукваса, са впадико:м: Са
ватијея! из Љубомира; славе ~урђов·дан. Прв!f, који оу ова:мо 
дошли, авали ое Илија Деопиниh,.) и Петар, који се одликовао 

у битц1r на Каменом, nротив Топал-паmе. - Радми..tовиЯи, из 

Баљака, 1693. са. Јовом: ВојвовиЬем:, а у Ваљке -ДОШЛИ из nри
јевора код Биле'ће. Припадали братству Предојевиhи8). Славе 
Нивољ•дав. Први, који оу овамо дошли, били оу браЬа Сава и 

Војко Радмиловиh9). ~ Вун:асовиЯи, овамо дошди из Попова 

1693. Славо Јовањ-даи. Није, према -овом, истина, да су из 

• 1) Моје :t-Отаривес у Шеи. Епарх. Бо:вохоi, За. 1909. 
2) Моје »Старине< у Шен. Епарх. Бо:вокот. За 1907 • 
S) C&tastico di ZlieЬi (1726) у архиву oulwиe :херцеrновсве. 
4) JЬidem. 
5) Херцеrоввва ОА Др._ Дедијера у Haee.r.a :кљ. VI. 
fl) Oatastico di ZlieЬi (1'726). 
'} Catastico di Zlil!Ьi (1'126) у архиву оllћвне херцеrновсsе. 
8) JЬidem; и Херцеrовива ОА .!Р· ДеАвјера у Цa.Qe.r.a, вљ. V1. 
') Jbldem. 
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О~аi~вца овамо прешли, вао што варод~о предање xohe. Први~ 
КОЈи ]е дошао, ~вао се Вунашив Вунасовиh1). Овдје оу 1692. 
из Херцеговине оила дошла братст:qа: Шундрак, -који су славили 
св. Арх. Михавлаt -а први, који је дошао, звао се Лука Шув-

драк~), племе иsумрло. Дру-го братс'l'ВО Ра.довановuЯи, славили 

Јовањ .. дав, а изумрпи. 

10. Нути. 

Савидо се између кршева и гора. Граниче га од југо

исто~а: Rумбор, Ћоновиhи и Baomиhu, од истока: Крушевице; 

од СЈевера: Бакочи и Вуиовиhц ј од сјевера-запада: СасовиЬ.и; 

од јуrо .. запада: Драго~1ир (гора); а од jyra море. Посред ~enat 
~змеђу .кршева, завил.о се пољице (али га м.јештави зову по.ље;r.-1 ~ 
зер веhег в;мају), војо _има по сата у дуљини, а толико 11 у 

ширини. У олизини вуhа деру зими велики потоци, :који премда 

становима ве наносе штете, али донекле наносе пољу. Између 

њих највеhи је J.IConoт«, Боји се купи с гора, виш_е Яута1 вуче 
много камење, с баштина вуче пнодву земљу, а оставља ка

мење. Ив тог произлази, да у горњем дијелу поља· дио земље . . . . ~ 
.&ОЈ~ Је до скора вриЈедно и обилне плодове доносио,· више ве 
вриЈеди ни sa чувати живо. Поменути поток у доњем: се дијелу 
поља ~еколnхо зауставља о другим потоцима, с њима заједно_ 

два .мЈесеца nроузрокује поплаву, али: не од велихе штете ·. 
' осим што се љ~ти уомрди, и шири грозницу. Други оу потоци: 

Ж~ебља~и:s, КОЈИ се купи са Ума и Греда, Иванштак1 Пржпне, и 
~азпосди]е nри мору врела, ноја со зову Ј.IВелииа Вода«, Влада 

]В млетачк: у XVIII в, о_вој води пролазе била оградила, да. 
одлази. слооо~во у море. Временом, они се затворили, тiэ их и 
влада аустр1tЈс:ка, од шюра, уредила, тако, да данас Доста сло

бодно вода одлази у :море •. Главни оу извори: Пиштет, но ји 

извир~ на врху горе Иванов-стана, а и:ма ту особину, да се 

nрелизева, иолино с једне, толико. и с друге страве; РијевниR, 

Убо и Влизур у Рујевом; Ушљивац, Снаха и Лонџа у Мари

Ьима и Нахиhев:овиhима; Врело и Стру:мица у Пресјецн: Вре

~товвик и Пирив - вода у Ластви. Има и бунара, у ~ојима 
]е мртва вода. 

Клима блага, оштрија је само по врховима гора. Најто

ПЈЈи]е јо, гдје ·живи племе Накићеновиhи, јер је тај дио у за-

-1) ЈЬiЪеm. 
2) JЬidem. 
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вје:rриви. Свијег врло ријетко. пада, и то по врховима гора, а 

дувају, Вј{)трови: западњак и источњак. 

.Село има доста зеиље за обраl,ивање и њена родuост за

виси о врсти земље. Ове оу дијелом. оно куhа, а дијелом у 
пољу, ноје је од _неких 1/

4
, а оД неких и чи'l'ав сахат удаљено. 

Земље ок.о ayha, то су вртови (117 :х.), а зову се: Зграде, Ла
эине, 3изеровина, Више нуhе, Под куhу1 Под чардак, На батун, 
Вртови,- Умоч, Упавловив:у, и Учевива·. Ту се сади поврhе, -
особито зеље, блитва и нртола. Земље у nољу, то су оранаце 
(66) и ·виногради, (61) а зову се: Дионице, ЛИваде, Под главицу, 
Пржиие, Миоqи nоље-, Bypo:rtиha зеМље, Лужив:е, Под Драгомир, 
Ћивав:ов~ бара, Милови.к њива, Под рије:ку, Јелда, Под "јаса
ковац, За брат:ковине, За :мнадину, Код св. Госпође, Зелени-ка, 
Дукло, Више nута, Под пут, Забарак, Калимавац, Приод, Ка
повина, Пудар, Врба, :Мали и Велики вин9град, Врањан, Грло
вива и Међе. У овим земљама највише је винова лоза, ра:"дnа 
воЬ.а, - а сиЈУ и кукуруз. Село има и пашњака (741 ~.), но]к 
оу у истом селу, а зову их: Сопот, Ограда, _Мијов крст,- Ва• 
!lињива,_ Грашива, Гомила, Пудар, Вријест, Драrошевпв:а, Џа· 
паровина, За Ласоrву, Сrолв, Долине, Омршено село, Црквина1 

Милишиhи, Челијенче брдо, Враи:но гувно, Сомет ине, Стијењак, 
Љута, Милошевица, Рудина, Репиште, Шипачјо и Бабив зуб. 
Шума има оnhиноких (111), а зову их »брањевине«. Ове оу 
OitO села, у растојаљу 3/ 4 саха та, .а јесу: од ј уто-истока: Ши
рона страна; од истока: Девеойље; а од сјевера: Уме и Осојео 
За Њих вриједи опhи эахон о комуницама .. ПравоСЈiавuих за 
Турчина није овдје много било·; за Мпечиhа, који је све ове 
земље био дао Пераштави:ма и Доброћавима, сви скоро nраво

славни били су вметови, који су под АусТријом, сви по~таЈПL 

газде, јер су купиnи земље у I'осподара. 

Село се дијели в: а одломкq: К ути, Зелени:ка, Рујево, Пре ... 
сјена и Ластва. 3елеRиs3. је одломак Кута в:ајјужвији при :мору. 

Стара Зеле вива је од зап~дне стране, док од источнеооrраве 
јест Нова 3еленn:ка, а то је група лијепо озидавих. :в.уhа које се- би .. 
јеле, Нао rалеби, који се од:марЩу па обали. Један од другог су у 
растФјању 300 корака, а :куhе су nокрај државвоr пута. У Старој 
Зслевици станују Ћуровиhи (1 к.) и Тасовац (1 к.) а у Новој ОеФе
ровић(.l к.,) Милоmевић {1 к.), Ковачевић{ 1 к.), Шиљеговић {1 н.) u 

Видовић {1. к.). 
У Кут има оу куhе у групама све уз путеве сеоске, око :куhе су 

ВЈ?ТОВИ и воЪе; кроз коiв се види .и по који. храст, чемпрес и бор. 
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У средини је црква св .. Андрија. На западу је коишилук 
Кочетави, гдјо живе Вуксанв (2), Дабовиh (1) и ДостиииЬ (!); 
између Иванштака и Сопота потов:а јест иом:шилув НакиL.ево

вићи {5), Rочетави {1) и f?жеrовиhи (2); између потока Сопота 
и главице,. ва. нојој је св. Тројица, јест ио:мmипук МариЬи, гдје 
живо Мариhи (7), ОалатиЬ (!),' Матовиhи (2), ОоФеровиhи (2), 
Укропина (2), 1\lихајловиЬ (!), Комиевац (1ј, Милошевиhи (2), Ћу
рановић (1) и Перуmковиh (1). Више овог је ко:мшилук Гомила, 
гдје Жttве Перушковиh (1), Милошевиh (1) и Јели!. (1), а опет, 

више овог јест вомшилук Песториhи (5), ПеришиЬ {1), а испод 
ових Љубомирац (1), Бакоч (1) и Банрач (1). Од ојеверо-истока 
одлоМку Ку тима јест оддомак Рујево. Ryhe су растурене; свака 
око собе има земљу а у растојању су 100-200 м. Дијели се 

на комши:п:ук.е: Глоговик, од јужне стране, rдје живе Вунса

вовићи (4); Рујево, по сриједп, гдје живе Маолан (1), Коваче

вићи (3). Јелиh (1) и Радоииhи (4); и Обалица, на врху, rдје живе 
Вујиовиhи (5), Митровиt. (1) и КишиЬи (2). Ови су &омши

луци један од другог удаљени 1/ 6 сата, а дијеле их мџи пото

чиhи. Четврти п пети одломак јесу: Прссјена и Ластва, који се 

налазе сјеверо-западно Одломку Rути:м:а. Имају заједничку цркву 
св. Илију. По сред Пресјеке живи Чуквас, а прама њему од 

истона 50 м, далеко, Шиљеговиhи (3), од истока Шиљеговиhим:а, 
прама југу, 200 корака далеко Ногуловићи {2), а .О корака 

источно ВујачиЬ. {1). Испод Чувваса, 100 м. јужно живе Оrур
лиhи (5 а.), а западно њима 20 :корака, Троповиh (1), Павло
виhи {2), повише нојих су Р адмиловиh ( 1 ), Оrурлић { 1) и Ногу
ловиh (1). В.ише 3елеви.ке од скора дошли Вуковиhи (3). Источно 
у Ластви је Бакоч (!) и·.ЋуриЬ (!); од њих 100 м. далеко, по 

сриједи Вукооаяљевиhи (3), а од заnада Радмило.виh (1) и Ћу ... 
ровић (1). Свега је у Кутима домова !ОО (вуhа213), а душа 727. 

.Кути су добили име, по свом положају. Зеленика, због зеле

ни:п:а; Пресјеаа, што је nростор, гдје <'е налази, пресјеч:ен по то.,...· 

цима Иванштак!?м и Жљебљанихомi Лаотва, јер ту народ ластвује; 

Глоговик, по глогињама, :које ту расту; а Обал:ица, јер ј о земља 

обаљепа. Кочетани оу ое звали за Млечи:hа и »БogJienovich«. 

ГоМиле, нод св. Георгија зову се nгомшmца «. Гробља 

стара код св. Ивана и св. Госпо~е. Виде се в остатци једне 

турске џамије, у близини које веле, да становаху турци Лупури, 

УчевиЬ.и, Оџиhи и Зизори, а земљиште гдје jet зове се nВиэеро
випа«, ВИ"ди се остатака и од турских ча.рдан:а, и то, гдје су сада 

Rочетановићи, Пресјека, Ожеrовиhи, На:киhеновиhи и Мариhи. 
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Има и вода турских: Ловџа у Накиhевовићц:ма, Ушљи·вац У 
, Мариhима и Убо у Песториhима. 8а поток Сопот по .оба~јештењу, 
Јирцчек воли, да се звао ·11 fiumen Draoe~za!!, а МатИЈаШ краљ 
Куте је био даровао Фратру Апексавдру Дубровчавиву. Ц~кве 
су: Св. Илија је црква шумо:м и .дубраво:м обрасла,. са заЈед
ниЧким гробљех Ластве и Преојс:ке. Из:ме~у старина )6 »литур
гијар«\ штампав у штампарији Божидара ByitOBиba, нао и ~риод 
Цвјетвиs, и рукописна Стихо_логија 8 

•. Св. Тома"'· Н~ једноЈ вн
соравви, више Кочетана, у Кутима су развапе ов~ цркве. Пре
дање вели, да ју градир Јерцег СЬеnаи, који, да зе имао c11-na. 

Овај да се вјерио са дјевојво:м, коју отац њогов. будуh удовац, 
уграби му. 3ато, да се син на оца наљутио и војску п~_отив 
ње1·а дигао, те да је. рад ~чива бевакоња, сваку цр~ву, RO]Y му 
отац огради, равруmио, па и св. Тому. Кохико се да закључити, 

ив ос.татака ове ц·ркве, види се; да је биnа лијепа грађевина; 
и то врло симетричва. За сјеверни ј.ош уздр.жави зид, Стратим~
ровиh вели, лијепо Вам показује првобитни облик. Извавица )В 
украшева .са четири лезеве, а рогљеви су појачави томе . сра
змјерно. Изнутра па& у зиду било је три иэдупка (викије), а међу· 
љима ДВије проФиловано лезеве, које су зацијело прелазшrе У 
эидав:е пуков.е, постројеве попријеко ради појачања цијел.ог 
свода, кОјим мора, да је цр.ква прекривена била. У главв11 дио 
цркве дријањају па источној страни оотатци олтарског простора, 

чији је зид од извана одијељен, а унутра пол:укружво издубен. 
Рушевине цркве Св. Ј овава ·налазе се :код братства Наки
lаево~иhа; по остатцима да се закључити, да. је била дуга 6·~6, 
шир. 5·20, а дебљива је· зида бИла 0•76. м. и:_звав:а је лије ао биЛа 
огр~ев:а, а иэву_тра била су дв_а иэдупка.,_ међу којима ~една ле
зена. Прод·ање вели, да је. ово био женски манастир•,_ раз
р.уm:ев: од Турчвна у XVII в., а да га је градио Јерцег Сћ.епав. 
Св. Госпо~а, иалаэи·се у пољу у· К~·тима1 дуга 4•96, вис. 3•50, 
а шир. 4·02. :м • .Часиа трпеза је при самом зиду с источне страве, 
тако, да се око ње ве може ::r.одити. Све је у њој старо и трошно. 
Предање вели, да је у ови:м Крајевима вајс-;арија, да су је Грци 
са Србима заједв~, у три ноhи, оградилиt јер, преко дава~ ни• 

јесу смјели од Сарацена, да раде; да је вајпрво сламом, па 

1 у Шеv. Enap. боко:во~. га 1901. хоје :.Сжарввес. 
2 IЬideш. ва 1908. :м:оје :.Старинес. 

s • • :. • • 
" О ирош.1.осrи :и ве:ииарсrву Вохе Кожорс:&е оА Ћорђа Сtраr:имироввЪа 
а- у Хр:ишћ. Весвпу (св. 11. 1909) која рцља .срnв:ве хоиа.хвље у Бои"Ис• 
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плочом и напокон куп ом покривена; да се код ње копао народ 

чак са Зубаца, на Херцегавине; да је закопана око ње 800 
Херцеговаца и Црногораца, што 1687. поrивуше ва Камево:м:у. 
У цркви имају три гробнице, _под којима веле, да су эакопави 
двије војводе и један- прото поп. Рекоше, да се хОд породице 
Корвер у Херцегновому налаз1rло свједо:чанство, из ког про ... 
излази,_ да је саграђена отрагу 1050 год. Звоник је ва преолицу 
са једним окВ:ом. Св. Илија и ов. Спас. nрва била у Обахици, 
а друга па 3Илипој кити« у Ластви. Со. Андрија, која је од 
XVI-XIX ~· биnапарохијалва; грађена у Форми лађице у XV в., 
а 1799. са остатцима је.пне турске џамије процуљена. Дуга 
14, шир. 5·66, а вис. 5. Ико-постао је радња ХристиФора Ра
ФаиловиЬа. из XVIII в. Оно цркве има неколико стотина гроб
ниuа и Ьелија :која је служила sa стан парохијални, а и за ва
родну mколу до 19.08. Млечиh је био наредио. да у њој Фратри 
живе. У цркви се храни автиминс, освеhеп i 764. на Стањевиhе 
од митроnолита Ва·силија Пе_тровВhа-Њеrоmа1• Ся. Георrије 
налази се 11спод Обалица на једном ·брежуљку, обраслом :.Iа
слињацима, а суде?и по је.д:Аом њеном инвентару од 1697, из
гледа, да је ограђена око 1500. ·св, Тројица. :Мајстори из мјеста 
довршише је 1756, а п:маде исту Фор:Му, ноју и велина савинсва 
црнва. Унутра мадо по :мало уљепшаваиа. Иноностас млетачка 
радња У внзантијсно:м стилу, сване хвале достојна. Првобитна 
црква била мања, па веЬа, а тен 1756. добила _данаmњу вели
чину за поnа Лаза Наниhеновиhа. 

Стари поуздани људи причају, да је село одав·н~~. nостало. 
Спомињу навале Сарацеи·а из IX в., услијед насиља нојиХ су се
лили и бјежали по врХовима гора. Спомињу и гусаре, в.оји су их 
уэнемиривади. Прије'Не:маниhа ово се, веле, звало nдРачевица«, 
па и за Немавиhа, а горњаци и давао, в:ад слазе у Куте, воле: 
»идемо У драче~ицу«, Потврl)ују· све руmевпнама храмова, за 
које веле, да су из тог доба. Послије nропасти српског царства, 
да су nотпадал.и nод Босну, Турчина, М.печиhа, Французе, Цр .. 
ногорце и ево под Аустријавце. За дапаmње стан-овништво веле 
да су· веhина дошла из Херцеговине, свршетном XVII в., ка~ 
МлечиЬ Нови 1687. освоји, а да је овдје »од Драгиhа до Оба
лице«, било само 7 српсних нуhа. Неки, да су се доселили из 
Црне Горе послије у XVIП в., а неки и послије из околних 
крајева Боке. 

1 У Шеи. Епарх. боко!iот. S.'1. 1909. мој прилог ,.Стnрин:е«. 
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Mynufiu, сrаросјодиоци, славили св. Димитрију> а изухрnь 
има 100 год. - Qургиов·uhи дошли с Ћурl}ева -.Врда \Херцего
вина) у XVI в. Славе св. Арх. Михаила. Први, који је овамо дошао~ 
звао се Вуко Ћураиов. Шадовиhu, изумрли, славици Ниitољ-дав., 
а oвar-.ro дош.11и из Попова 1693.-- Haкu:fieн.oвuhu из Љубомира, 
а ту иэ -Старе Србијо. Док су у Љубомору бuи, по једној баби 
Накu, прозвали се Накиhи. За освојења Херцсгновог веh се 
зваци Нани:Ь,еновиЬи, и тад су браЬџ. Јово и Вуио 1 учествовал.и 

у рат.У 1687, гдје су ое и одлииовали, те Щ4 влада млетачка дала 
ЈШО)rство. У млетачким списима од 16~7. забиљежеви _оу нао 

становници с-rаросједиоци у Кутима, а ту оу дошли у XIV .в. 
Славе св. Вартоломију. Тодор Наки:Ьеновиh ходио је у XVIII в. 
у Москву, да се русs.ом цару жми па МлечиЬе, јер прогоне 

православне. Убили га у Цариграду. Стеван био парох у Др
нишу, :мјесто неКог нем.оралног кюr;Уђера Јоанинија Ивав:ови.hа, 
који се био .ставио под эаштиту римокат_оличкоr епископа Во
вациhа у Шибенику .и Фрав:цеска Тесте, босовошкоr Фратра. 

Због тога СтеФан је мвоrо поотрадао и у тамницу бачен био, 
гдје је, по свој nрйлицп, и овршио. Ово је било око 1760.2 

Јако~ Навићеновић био је начелпин · опhине топаљске 1778 ·и 
1785, а Александар био барјактар, те се 179.7. одликовао у Паш
тровиће, против Вушатлије. Гргур ОФицир 1 Наполеоновој војсци. 
Из овог братства народ прича, да је о Бo'l:tnhy no девет све ... 
штеника излазило. Писац је, што се зна дванајести. Чувон. је 
Јово Накиhеновиh, :који је учеотвовао у херцеговач-sом устанку, 

написао живописе :опоп Богдан 3имонвЬ« и :оЈЈУка ВукаловиЬ«, 
и био бокешки посланив, а умро 1904. - By..tuna, из Корјевиhа 
1692. Славили св. Вртоломију. и зумрли. Први, који је дошао, 
звао се :Митар Вуливовиh.3 Из овог племе-па, како дозвах, бшrо је 
гласовитих математичара у Италији.- МаСАаК, из ПопоВа 1692. 
Славе Васпљов-дав • ..;.;... Чуквас, са владином: Саватијем. Први, 
који је дошао, звао се ДрашкО Чуквас4, а прије се звали Зото
:виhи; из ове к~·Ье б-ило ионахиља. - 3oтoвufi иs Љубомира 1692. 
Сдавили св. Георгија, као и Чукваси. И~умрли. - Краљевu~u, 
ив лОвроча више Кл обука t 693. Славе НиRОЉ..од~н. Први, ЈСО ји 

' Catastico di Cuti (1129) у архвву опћиuе херцеrповсхе. 
2 Сnиси о историји: nравославне цркве у дадммив:сво исжор11јсвои вла

АЈIЧансrау од Е. Н. l\1илапrа, 3адар 1899. стр. 380. 
s Catastico di Cuti (1729). 
4 IЬidem. 
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ова мо. дошао ввао ое Вухсан Краљевиh 1, а љегово пото:мсrво 
в е зове се више Краљевиhи aeh Вуксави. Неи:и се исапили у 
Цариград. - OzypAuhu из Ч6пелице. са Требиmњи:цо_. 3ваm се 
Оrурлије, а _први је дошао војвода Ћуро_Огурл:ија 2, који је био 
и вачелник опЪине топољоие'-_1720 и. 1721. На меморандуму од 
1701, потписан је »Со. Giuro Ugurlicb«. Славе Никољ-дан.
ЪЈејЈ.махчиhи, то су Илиђ.и, с Rривошија, а дошли око 1750. 
Славили ов. Илију, иэу:ь._1рли.- Радон«Яи,··и-а··мiор&Че ·Горље 
1687. Славе Петков-даи, - Mu.tuшuhu~ ·иа Невесињii-1693· •. сла
впли Ћ~р~ев-дан, изумр.пи. ПрвИ, који је овамо дошао. _звао се 
В~ко Петков Милиmиh.8 - Oжezoвuhu, о Чева 1687. Прије се 
звали ОзривиЬи и славили св. Арх. Михаип~ а давао tЈ.павс _св. 
Тројицу. Први, аоји су овамо дошли, зв8Јlи се: Ћеrко Рајчевић. 
реч ови Ожеrовиh • и Вуко Матнов Ожеговиh речеви Росиh.' Ив 
овог братства били _су начеnвици опhиво топаљске: Иван Павлов 
Ожеrовић 1730, .1731, 1732 и 1733 и Марко Ожеговић 1752, 
1773 и 1774. - 8usepu, турциt па се п_ориmћанили. Изумрли, а 
славили св. Арх. Михаила. Боm:ко Зизер све своје заејештао св. 
Аидрији у Kyти:rrza~ - Rо.м.нен.ац, из Херцеговине 1693. С.1ави 
св. Арх. Михаила. - ."Jyaopu$ старино11,t Турци, иsумрли. Славили 
св. Днмитрију. - 'Бимрuја.$ иэу:мрди, славили св. Георгија, а 
били старином Турци. - Чo...taкчufiu, ив Херцеrо_виве са ЗЈ~баца 
1692. Изумрли, а славили св. Арх. Михаила.. - Ми..-~.ошевиhu1 из 
Граова 1692. Славе Ћурi)ев-дав. Први, који је овамо дошао, звао 
се Вувиh Милошев.•- Huкufiu, ив БјелопОља (Црна Гора} 1687. 
Славили ов. Георгија, взумрли, Први, који је овамо дошао, звао 
се То:мо Нихиh.7 

- Ma.putiu, из Корјениhа 1592. Славе сй~ Сте
Фана. ПрВи, ноји је овамо дошао э~_ао ое .конто Марко МариЪ•, 
а брат му био је барјавtiар, Марко је као народни п9глав.uца. 
nотписан на меморандуму од 1701. Друrи Mapuhu из Н:онаваха 
1780. Сл~ве Калистрат. -. ВуксановиЯи~ из Тврдоща са вла
ди:в.ом Саватијем. Населила се· на: селишта турака Јаунмовиhа.. 
Прије се звали Пуовиhи, јер неки .имао надимак »пyctt, Славе 

[ Cata-stico di Cuti 

• • • 
• 

• 
• 

> 
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Ћурђев-даа. У читули њиховој спомиље се неколико монахиња 

и све-штеника. - Mгroвuhu, с БајковиЬ Крушевица 1710. Славе 
св. Петра. ~ Jв •. щfi.u, са Зубаца 1692. Славе св. Ј оаu:ма и 
Ану. Први, који је дошао, био Томо Јелиh.1 

-· Ceфepoвufi.u, 
ив Куча 17~0 rод. Славе св.· Василију. Нели се иселили У 

Вијепу. - Muтpo8ufiu, из Вањ.ава 1692. Слав.е Јовањ-дав. Први, 
нојв се досе·Л'и:о, звао се Ми~ар Никодин речени Кокот.' И данас 
иХ НарОд.sове Кокоти.--.; Byjunoвufi.u, једuи иэ Конаваnа_1740, 
а други· Иi КорјениЬа 1692. Славе НЈЈкqљ-дан. - Kuшufiu, из 
нИ·1~tiii~h~ 1701. Славе Л)·чИн-дав. - Песторufi.и, из Ковавала 
1708. 8РаЈIИ се Пушиаровиhи, а Млечиhи им поталијавчили пре
зиме. Славе св~ Николу. -_pepuшuhu, ив Драчева са ЈОвом Вој
нОвиhсм. Славе св. Јована~ - Mopoвuti.u, иэ Эубаца 1692, Спаве 
Ћурi)ев-дав. Први, који је ·овамо дошао 1 звао се Никола Петров 
рсчсни Моровиh.3 - Перу11Lх.овиh.и,- из Попова 1691. Славе Ћур
ђев-дан. Први, који је овамо дошао зваО се Ћуро ПеруШ~~виh.• 
- lioчeтanoвufi.u1 из Диюа:иliа 1892; Прије се sва..'Iи Пичете. 
Има их и ")' Мостару. Славе Никољ-дан. Симо Кочетановиh био 
је в.ачелвик опhиие топаљс.ке 17.95, а први; који је овамо дошао, 
ввао Се Петар Кочетановвh.5 - Тас_овац с Репаја·1800. Славили 
Нинољ-дан. Иселили се у Америку,- Byкuheвv.ti~ иэ Убала 1740. 
Слави Ћурђев дан. Изу:мрm. - Tporzoвuft., из Витоrлава нод 
Риона t 750, Славе св. Евстатија. Припадају братству Мрщиhа. 
Из o&or је племена· О. ЈосиФ_ Троповиh, учитељ владике Рада. 
- Byкoвuti.u, о Убада 1840. Славе Ћурђев-дав. -:- Шuљezoвufiu, 
из Марковвве (Црна Гора) 1687. Прије се зваЈiи Николиhи, а 
рад тога, што је једав њихов Отари носио :капу од ш t.ъожета, 

nрозвали се Шиљ~rовиhи. СЈiаве Митров-дан. Први, који со 
овамо досе.1ио, звао се Марко ШиљеговиЬ.6 ·- Љуdо.м.uрац, нэ 
Љубомира 1692. Слави ов. Јоакима и Ану. - HozyAoвuti.u из 
села Нов:г.vлиhа tХерцеговвиа) 1692., а иени из Кривошија од 
Илића. Славе Илин-дан •. - Byjгчufiu, с Граова 1687. Звали се 
Суботиhи. Славо св. Арх. М:их.аџла. Пр.Ви, .који је овамо дошао, 

звао се Ј ово Вујачиh.' - Bpcaii., са Зу баца 1 ~92. С.11авили св. ИпИју, 

1 Ca-tastico di Cuti (1729) у а.рп:ву оnћвне·:херцеrвовске. 

' • • • • 
' • • • .. • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 

• > • • • • • 
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ивумрл:и. - Суши~и. из Петрова дола у Цраој Гори 1687. Зва..•ш 
се Уљаревићи. Славе Јовањ-дан. Иселили се у Подс.- &к.оч, 

из Rорјениhа 1692. Славе св. _Арх. Михаила. У њиховој читул11 
иn-za моаахиња. Ћурић:и, из Љубиња 1693. Славе св. Арх. Ми

хаила. - Чajuliu,- из Завојана (Хорцеговива} 1692. Славили св. 
Димитрију, иэумрли.- Даt1овић:и, из Сасовиli.а 1860. Славе Јовањ
дан •. - ИАиfiи, с-Ледевица 1810. Изумрли, а олавили Илин ... дан. 

Вукосав..ьевиfiи, с Граова 1687. Славе Илин-дан. - Kyн:utiu, 

iiЗ котара требињоког 1692. Славили Јовањ-дав1 истрачали се, 

- Tpurzкoвufiu, и:з Корјениhа 1701. Славили Илин•дан, иэумрли. 
- Yцoвuhu, проэвати Вујновиhи, ив Витаљине (Ксiнавли) 1840. 
Славе Нинољ-дан. - Кова.чевиЯи, с Граова 1800. Славе св. Ва
силију. - Ба.крач, из Ковавала 1750. Славе Никољ-дан. -.Mu
xajл.o~Juh, с Виса 1870. Слави Арх. Михаила. - Cгл.a.ruh, из Ко .. 
навала 1850. Слави Госпу. О~о је једини римоватолив. - Укро

и:uна из Уsропаца има 100 год. _Слави св. Rпиментија. __. .A.yчuti, 
из Конавала 1870. Слави Тројчин-дан. - Видовиh, с Ку.мбора 

1850. Слави Јовањ-дан. - Qypoвuh, са Жлијеба 1890. Спави 
Ј овањ.одан. - ПавАовиfiи, из Крушевица 1824. Славе св. СтеФана. 
- Ра.д.м.и . .tовиfi.и са Жлијеба, има 24 год. Слави Никољ-дан. -
Дocтunufi. из Сасовића.. има 4 9 год. Слави Никољ-дан. - .Jaљuli. 

'с Убала, 1860. Слави св. Арх. Михаила. Шакиh, r-tojи оу 1692. 
дошли ив Мостарског Блата. славили Никољ-дан, а иэу.мрлн. 

Као што се види из горњог, данашње је насеље махом из Хер

цеговине и Црне Горе, а нешто и из Бошэ, све досељеници, 

којима се зна, кад су и одакле дошли, 

11. Сасовиhи. 
Село Сасовиhи налази се од југо-источне страве села Кута. 

Оно је на подножју брда, и у самом брду, над морем 1-200 м. 
Неке кyite овог села налазе се понрај бујног nотока, званог

))ЖљебљаНИI~«, н:оји им носи међе око нуЬа, а причају, да је 

поткопавао и зидове самих в.уhа. Још има' поток званИ 11 Суви 
поТок", ноји љсти пресуши, и но наноси штете. Горе су од сје
вера: Греде; од заnада: Драгиh; и од југа: Драгомир. У селу 

има до 40 живих извора, али нијесу велики, а вода јо с једних 
здрава и лака, а с других слаба и тешка. ОвисИ о саставу 

тла! кроз који пролази. Имена главних извора јесУ: Казцмир, 
Додовина, Миiпева вода, Под цркву, Поповина, Доња вода, 
Горња вода, Рулавица, Траnац, Под греду, Врутак и Врело. 

Воду пију само са извора: Казимир, Врело, Половина, Под 
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цркR.У. Горња вода, Доња вода и Траnац. У најјужнијеМ: дијелу 
зВаноМ У мац ШIИ 3еленика, Il~1a 2 бунара, 11 ва станици за жо
љезницу водовод. Топлије је, него у Кути:м:а, јер је више У. за
вјетриви. Свијег пада, као и у К;)~тима, те кад папе, долнзеhу 
голубови "грињэ.mи« и друге птиЦе, те ловцима доста. лова .и 
забаве. Дува мало сјевер. а више југ и источњак. НаЈгори Је 
~ечисти вјотар«, с н.ој11м дол.аэп н:рупа, а то је сјеверо-за~адњаii, 

" · рови нозе аовv у ове крајеве долазе свако неколико година взет • .. 
циклон« или пураган«, Ови порушо :многа стабла, и ва~еоу 

» ,.. • ци« RОЈИ у 
огромне штетс; слично OBI1}1 у мору оиваЈУ »ошмр , . 
ваздух ошмркну, nодигн,у извјесну ноличиву мор~. Бродови мо-

раЈ'у за њих знати, јер иначе да увате, и брод ои .подигли. 
· елу оно Зем:ье за 9брађивање има прнличво, а сва зе У о ' , 

иуhа, у неnосредној близини. То оу вртови (62 х.), оранице (19 х.) 
и вив:огради {11), а зову се: Бавча, Конопљиче, Зграде, Пот
крајв:ица, Вртови, Пудар, Јажа, На врела, Rод _цр:кве, Казимир, 
Валдомовива {valle di Duomo), Пландовиш~. Игриште, За Балин 
куhу, Ливадице, Код :млина, На :мост, У Драгомир, Ку~ање, 
Трипун брдо и ГрлоRина. Село има и .иопаша (88 х.), .козе су 
1f, сата далено од нућа, а зову се: .Мстерпз, У:мац, Драго:о.шр, 
Гојевине, Страна, градиmте, Враhинов долац, Орашки, Низ Спилс, 
Под зrра~е, На горњу јажу, Гаино, Њаветине, Мо~ице, Јажине. 
у Трипун брдо, Нетријсбље, Језеро, Ковачовина, Додов~на, Ст~
мена страна и Растави доци. Шума нема, веh само за]едпич У 
{79-х.~, воја се зове 11 Странеl( или n3абрана«. Оне су прама Жли-
Ј. ебима од xyha 1/ сата далено. У тој шуми има х.растовиве, 

• ' 
2 "ер Ј· е за граба, драче, .мрслина и смре:ке. Њџr.1 управља влада, а Ј -

брањена ојеча дрва и паша ноза {ocиr.·t по двије на n.yhy), вад-
. , · у~ар) ИмаЈ· У у селу само 

зире ]6 :н прi1ГЛеда оиnински лугар l,Ш .. ~ • ~ 

два км ота, који са господаром иr.шју овај уговар: Г9оподар им 
даје нуhу бесnлатно•· А.ко је господар земљу, коју .кмет држи, 

. ~ а а к:мотv једна· а ако 
разрадио, тад њему двиЈе трсnине род , · .. . 1 

је нмоТ земљу разрадио, тад љему двијо, а господару Једна трс
hина. Ако га xohe господар nослат, може али да му плати трул 
и муку, који је, око обрађивања земље, уложио. . 

·· Путнин, :који нрене из Хорцш:новога путем, :кози води R 

сјеверу, долази најприје у соло Србив.У, - nотом в.а Чела, св~ 
идуhи пsт сјевера. а тад 3aJtpehe nрема истоку, и пролази кро-'1 

село Поде. 
Дијели се па Казимир (Горњи Сасовиhи) и До~е Сас~

виhе са Умцем. Kyha групасаних ияа при мору на Ј :мцv! гдЈе 
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је станица жељеаничка, три-четири љетниновца и поштарсии 
уред. Друге су све куhе растурене, у размаку једва од друге 
.100-500. м. Горњи од Доњих 9асовиhа су 1/

2 
сата у расто

Јању, а и село и .куhе су при страни. У Умцу живе: Вучетиh 

(1), Вакочевиь (!), Шпидар (!), Мађар (1), Марковиь (1), и Се
Феровиh t t ). У _Доњи:м: Сасовиhима: Аврамовиhи (2), Аhимовић 
(1), Одалови!. (!), Ћуричић (1), Новак (1), Павлићевиь (1), Ву
кићевиь (1), Шимраци (3), n Пјешивац (1). У Горњим Саоови!.има 
или Кавимнру: Веговиh (1}, Петровиh (1), Аврам·овиh (1), Вије
лови!. (2), Дабови!.и (2), Озринић (1), Вучковићи (3), Гудељевићи 
(3), Радојичић (!), Достивићи (3), Килибарда(!) и Рашовићи (3). 
Свега Је у Сасовиhима домова 40 {н)rha 69,), а душа 219. 

Петар Сасојевиh, 1
) који је ое;дје, први дошао, имао је веhи 

дио У Сасовиhима земаља, те по ње:му се назвало СасовиЬи .. 
- Умац је пазва'r по свом облику, Ку1е, јер с.тrичи куку, _ 
а Горњи и Доњи Сасовиhи пра~щ свом положају. ДрагиЪ., то је 
мјесто добило име по једво:м природном, мовумовталном, пи
рамидасто:м, великом камену, који се налази испупчон у коси 

брда, ва тромеђи пођавсној, сасовској и наменској. Кад сунце 
грије\ по њеяу се nозва подно. Подне је онда, кад му нема 
вимало сунца од јужвс стране. Народ веди, да је тај намев 

добио ИitiC по веком Драгиhу, ноји јо неRад оВ.\'да становао, а 
то Ьо бит ло овом попу ДрагиЬу,2} који је са владиком Сава
тпјем дошао, и ту становао. Казимир и Драгомир веле, да су 
добили име, што ту некад биле двије војске, од нојих она, што 
је била ва данашњем Каэимиру, назала мир, а ова друга драго 
примила мир. Зато, мјесто гдје- је била војска, што казала мир, 
назвало се »Казимир«,- а :мјесто, гдје је била она војсна, што 
примила мир ))Драгомир.« 

Црква св. СтеФана је 1687. ограf,ева између Горњих и 
Доњих Саqовиhа. Послије је продуљивава; дуго је 9·15, шир. 
6•58, а вио. са эвовико:м 6•50 :м. Стари иконостас био је радња 
живописца ХристиФора РаФаиповиЬ.а, а нови је р_адио АСпиоrи 

из КрФа. Украшепа је богатим прилозима !\о1јештана хап. Јоха 
Пјешивца, Вуqетића, Раповаца и- др. Око цркве је гроОље. По
стоје 11 гомиле« .на Метериву и у ГорЊD!\оi Сасовиhима. 

И:а турског доба постоји чардак »Нетријебље«, један, гдје 
се зове )Јградиште«, .и још 5-6. развала од чардака, као и од 

Ч Catastico di Cameno (1726) у архвву оnЪпне херцеrаовсхе. 
:1) Ca.tastico di Oameno .(1726) у архвву опЪине херцеrаоас:ке, 
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једне· џаяије. Па и пут покалдрмисани uд цркве до мора, то 

је радња турсRа. 

Д.о 1687. овДје ј о било l'-~ногобројво турско насеље, као што 
се в-иди из остатака џамија и чардака, и тад се по свој при

лици звало Казимир, а од 1687 •. долазе овдје Срби из Хереrо
вине, као што се види из слјодеhег: 

By~кoвu'li:u, из Марковиве 1687; славе Јовањ-дан. - Pa.шo

~ufiu, звали се прије Бурл.ице, а дошли из Корјевиhа, из села 

Нудола 1692. Било девет браhе, којима додија зулум 1'урс:ки1 
те се договорише, да селе. Један оде у Грахово, гдје се и Данас 
зову Бурлице, други у Жвиње, треhи у Витаљиву, те проми

јеви, и вјеру и име, те се зове Рашица, а четврти Дамјан, ~~ 

девојци Милутина ТрипиовиЬ.а у ово село. Остали остаНу у 

Херцеговини, гдје их и данас има. под именом Бурлице. Про

звали се овамо Рашовиhи, јер носили I'ahe од раше, а славе 

Архав:ђелов-дан.- Нова.u1 из ВрбниRа (Далмација) има 10 год. 
а слави св. СтеФана.- Aftu.мoвult.u:, из Љубомира 1692., а славе 
св. Николу.· Први, ноји је овамо дошао звао се 11 Со. Mitar Achi
movich«, и исти је потuисан на 1~-~еморавдуму од 1701.- Грље, 

"Славиюt св. Николу, а иэумрлп. Веле да су овамо дошли из По

nова "1'693. - Ра.дој'чиt'i-и, из Невесиња 1692. Славе Никољ-дан. 
- Шимргцu, из Босне 1698. Били власrела босанска, славе 

Никољ-дан.- Дocтunultu, Прије се звали Карамави, а nрозвали 
се Достиниhи по баби Достињи. Славе Никољ-дан. Овамо дошли 

из Корјенића 1710. на мјесто не-ког Радашина, који је тад иэу~ 
мр"о.- Bujм.omL'Iiu, су из Поло,ва 1692. Славе Никољ-дан.- Дaбo

~uliu, с Вајнових Крушевица 1692. са владикоМ Саватијем. Славе 
Ј овањ-дап. Из овог је братства архимандрит Инокентије Да

{)овиh, за кога се оградио манастир Савина. - Пјешuвац, из 

Пјешиваца (Црна Гора) 1687. Славе Јовањ-дан, Из овог је брат
ства капетан Јовав, .. ноји је много добра свом родном мјесту 
учинио, а цркве и сироrињу обилато помагао, воде, путеве и 

мостове градио и поправљао. Као напетан био је друг бпвшег 
русн.ог адмираља Маr~арова, вао и њеrов вели1ш лрitјатељ. -
Гудвљевићu, из Поnова 1710. Славе Јова_њ-дан. - By~ufieвu'Кu, 

из -Убала 1740. Славе Ћурi)ев-дан.- Byчeтuhu, из Граова 1692., 
а звали се- прије Драшкиhевиhи. Славили Никољ-дан, а исе

лили се у Трст, камо су 'ј' задње доба живјели Јован Вучетиh, 

бивши савјетвик и потпредсједнин аустро-угарског Лоида и тр

говачке коморе тршhанске, као и бокешки застуuнин на ца

ревинском Вијеhу у Бечу. и брат 11-1у СтеФан. Сестра им Ана-
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стасија удата НkкО, дивно- себи обесмрти име знатном понло

нима од nреко 100.000. нруна за гра~ење српсво-православне 

цркве св. Спиридона у Трсту, .чиме не мало доnринесе, да се 

је онај ведичанствени храм · довршио, нога су први свјецки 
умјетнИци Матшакини и Вертини својом :кичицом и длијетом 
у:красили.1 ) Јерони)t Вучетиh био је начелник опЬиве топаљске 

1794. ·- Авра.мовиhи, из Никшиhа 1687. Славе Ћурђев·дан. -
Ozњenoвuhu с ч~вu. 1687. Славили -Ћурђев-дан, иву:м:рли. - Оэрu .. 
nuhu, о Ч ева 1687. Славе св. Арх. Михаила. - Павличевићи, из 

Црне Горе 1687. Славе 'Љурђев-дав. - 131/puч.u.hu; из Бобана 

1692. Славе Јовањ-дан. - Рааовцu, из Далмације 1720. Славе 

Никољ-дан. Не1ш се иселили у Мељину, а неки у Вијел;у. Из 

овог је братства био знаменит О. Герасим Раповац. -- Пa .. ш
~_tyfi.e, из Мостаhа 1693. Прозвазш се Станићи. Опомена је ври
једна дична српсиа Елена уд, кап. Ни:ка Ставиhа, која завје

Јnта све своје имање сиротињи оnhине х.ерцеrвовске. Славили 

Rлимуњ-дан, ю.зумрnи. - ПетровиЯи, ив l{орјениhа 1692. Славе 
Јовањ-дан.- То.машевиАи. из :~убаца 1693. Зову их и Н.окиhи. 

Славе Нююљ-дан, остазш: на женском_, реду. - Oдa..toвuh, с 

Rривошија 1806. Слави Никољ-дан. - Вока.повиhи, из Попова 

1692. Славили Петков-дан, изумрл.и. - Вакочевиh, ив Бакоча 

ииа 14 год. Слави св. Арх. Михаила; Игрк.овиhи, из Црне Горе, 
из села Бубрешка (Никшиh) има 10. год. Слави Ни:кољ-щш. -
Ceфepoвufi., Ив Кута има 9. год, Слави св. Василију. - lifa.бap, 
из Пеmте има 9. год., а ШаUА&р, ив Трста и:ма 9 год. -Вуче· 
тuh, из Баошиhа, има: 10. год. Слави св. Николу. - Била јQ_ш 
братства: Слuјеачевиh, који оу 1692~ дошди из Попова, а изуЈ-tрли. 
Славили Никољ-дан; U Тодоровиhи, из 3агуља на Грахову око 
1700. Иселили се у Цариград, а славе Ћур~ев-дан. 

12. Кумбор, Ъевовиhи и БаошиЋи. 
Од сјеверо-эападве страве селу Rутима, вал.азе се седа 

Кумбор, Ћевовиhи и Баошићи. Она су воhим дијелом сва при 

мору, а :мање у сrраеи. Висина куhа је Ј' Кумбору 150, у Ће
новићи:ма 160, а у Ваошиhима и до 300 м. Извори су у Кумбору: 
Мил:иновића вода, УморА, :Микељевиhа вода_, Чесм:а, Кула ·и Бра

тијерна; у Ћеновићима: Поиривеник н Врба; и у Баошиhи:ма:_. 

Врутаи, Доња :вода, Луг, Грабе, Мочо и Могилица, Оси:м ПО;,\iе

вутих извора! има још неколико бунара, у којима је таио~ер 

1) Херцеrв.ови ОА Т. R-. Поповића сз:р. 206. 
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жива вода. Бит he их једно петв:ајест, а зову се именима ових 
nородица, којих су својина. У Кумбору су потоци: Ћуков поток 
и Ј-ама; у Ћеновићима: Чоиац и у Враге ; и у Ваоmићима: 
Врутчанпк, испод купјевов лаза, 3е.пење, Забрежје и Заплоче. 
Ниједан вије од велике штете, а нијесу ви велики, сви љети 
npecymc. У овим селима мн')го је блаже поднебље, него ли У 
иједном од бокеwких села, изузев Топлу. На љетовање долазе 
сваке године породице српсне из Трста, и из другдје, да -се 
овде куnају; а, испред многих куhа-, на мору, ограђена оу ку
nатила,· у којима се они'· који се коhе нупати, ову:ку, nак 
затим, nреко стуба, у море уваљују. 3ими овдје долазе по~о
дице из Црне Горе, да зИ14ују. Овдје никад не _пада свИЈег. 

Дувају вјетрови: источњак {не много); острион, оштро и. пу
ленат (три ова долазе од jyro запада); и мајстро {заnадњак)r 
иоји љети вео:м:.а расхлађује. Кишу доноси обично југ. . 

Породице свих трију села, хоје живе nри мору, мало юшзу 
земље sa обрађивање,- јер они су, ~ли госnода, или трговци, 

или рибарн, или дају стравцима куhе у наја:м, те ое тим сре
ствимя. ивдржавају. Оне лак породице, :које живо даље од .мора,_ 
бива у брду, те имају прилично земље за обрађивање. Мјеста, 
која обра~ују јесу вртови (228 х.). оранице (0•68) и виногради 
{85 х.). Имена_ тих мјеста у Rумбору су ова: 3грЗ:.да, Вуко
вина, Перово, Лука,· ДуГа, Под врбу, Под воду, Више воде, На 
воду, Код :м.nина, Трапи, Пољице, Врт. К-ујски виаоrрад, Мен
дуо, Њива, Госпиво, Вујовина,_ Феуд, Поткам, Змијица, Миоче
виhи и Објешења~:r; у Ћев:овиt;има: Ваниhевива, Чорковина. По
кРивени к, Мириве, Стаде, Маровине,Просједи:Ве, Зграда, ()_штри 
кам, Под брдо, Ссосв и Ћокат : - у Ваошиhима: Шаториште, 
Водице, Ваhевив8., Понта, Дуга њива, Раmковиhа Квадрув, Поље 
Брајковиhа, Кокотовина, Јоmица, Пјеровив-.а, Вода, Подо, Гувно, 
Rунуљица, Марков врт, Коротвив. Веhировина, Стари трап, Спи
лице Богова смоква, Стон. За равно, Под гробље, Грубетача. 
При~ади Горња кукуљица, -Браге, Мишковина, Учоitац, :За ку
hЈ1штив;, Вабова лазина, Кованац, Стражице, Под Петрову смокву' 
Смоковље, В~лика и мала зграда, Пртљаге. Под куљицу, Ми_
љевИна, Више трапа, Ооретко, Бостан, и Грлица. - Све су ове 
земље у пеnосредној близини вуhа. Ј едно по _сат~ далеко од 
вуhа јесу пашњаци (280 х.) и шуме (50•92 х.,) .ко]е су ком:ув 
(брањевина). у Ку:мбору су ове ~уме и пашњаци: За гомилу, 
Гомила, Село, У почивало, За поток, Шкољ, Греговина, Смре
чина, Вујовица, Лавине, Кремен, Дубрава, Каменице, Торине, 
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Подине, До, Иванишево, Поток, На јаму, Попонац, Под rредоМ 
и На Вријег; у ЋевовиЬима: Оштри хам, Луг, Каmтио, Бријег, 
Г.'!авица, Ми ш ко вина и Врбе;· у ВаошиЬима : У границе, 3.'1ат
ник, Грабе, .Мочо, Зеленим, Јеч:мено, ЋедоввЬ. Увалу, За липу, 
1\fарпн дубрава, Гај, Ограда, Под кршЬе; Прекуличје, Примак. 
Rостањица, _Стан, За врст, Вијели ха:м:, У Вакчу, Огњило, Голо 
брдо, За плоче, Јасење, За брежје, ЦариЪ, Гредвце, Врвјег, Под 
ц~ену гре.ду, Челвне, Главоња, ЧакљР, Завртачу, Лазина, Ку
ПЈенов лаз, Њивице, Голина, Смријечје, Брежуљак, Глигова гора, 
Лож~ица, Пресло и За уши. О -трагу 120. година све эе.мље у 
Кумбору при мору, -па скоро и у брду, биле су дате од м:ле·
тачке владе у Феуд БујовиЬима, влаотели из Пераота, као и у 

Баошиhима зе~ље при мору, биmе даве Пераmтаниву Сменији, 
ал данас све зе то сељацима раапродаiю, те нема више кме .. 
това. У Ћеновиhима није иахад било кметова. Ниједно од ових 
села није раздијељеио у одломие, ны·о куhе њихове налазе се 
при :мору :и у страни, у рас'l'ојању 1/

6 
сата. Сва ona три села, 

ио их не -познаје, рекао би, да је једно, пошто су пета у свему, 
.и пошто одмах, на границама, куЪе једног слиједе за куhама 

другога, или су чait слојеве, и, кад се nрелази из једног ,._ 
друго село, ни по чему не би_ могао знати, ако Неби види~ 
натпис, иоји би ти назао, да си на граници једног, и на уласку 
У др.уго се:~о. K!he ових села, које С)" при мор.)·, дијелом су 
груписане, ~ диЈелом растурене ; а оне у брду, у свим трима 

селима растурене. Све куЬе nри мору су у јодном становитом 
реду nоредане, који ред :иде оним правцем, којим и обала. При 

мору оу У Кум бору, у групи куhе : Ћурасовиh ( 1 ), Шпаровиh 
(1) и Петкови!, {!): у ЋеновиЬииа: Војводиh (!) и Црногорче
виh (!); и у Баошиhи>!а' ЦвјетковиЬ (1) и Поповиh (!), При 
иору налазе се често ду:Ь.ани, са сваковрсв:ом продајом. .Куhе 

пак У стра~и, рекох, да су растурев:е, а веле, због тога, што 
су у њима ј~дном становали нметови, а сваки кмет, о1ю свог 
стана, имао. Је скоро сву баштину, ноју је обрађивао ј те, да 

кметови поЈедин~х господара и над су временом купили оне 
станове, У којима су стали, и нешто земље око станова, да оу 
У тим: истим становвма, и као газде остали. наравно временом 

nо~равивши ~е ста~ове у онолико, у колико ии је било могуhе. 
КоЈе . куће НеЈесу зоог тога растурене, поготова јесу због по
ложаЈа земљишта јер је у овим селима, у страни: эем.;"иште 
стрмо и неприступно. Те су куhе једна од друге у растојању 

200.-500 м. И,уће, при ы.ору, у овим селима су лије:пе, док у 
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страни слабо ограђене и уређене. Свега је у Ry.мGop~· нуh.а 73, 
н дiЈШа 239; у Ћеноnиhпма куhа 6~, а д~тша 249; и у- Баоши
Ьи:ма куhа 1 t6, а душа 288. Између ових ј о римо:католина 

97. Имају двнје_ школе, _једну у Ваошиhима, а др;угу у Ћено

виЪима ј а ~вако село своју засебну кнежину. Братства у :Кум

бору су: ВидовиЪ, Морџ, Кунавица, Ћ_урасовиЬ, МатовиЬ, 3убац, 

ПетровиЬ., Шаренац, БеповиЬ, Милаuовиh, Ризвиh, Ћиловећ, 

Мустур, ДабижиновиtЈ, БошновиЬ, ЩпаровиЬ, Сијерковиh Вуј

новиh·, Пушиh, ВојводиЪ., МатковиЬ, Укропина, Вукасовиh, Пе
сториЬ,- МилиновиЬ, Перовиh, Петковац, МвкељевиЬ ; - у Ће

новиhим:а : Ј цнко.виh, ВРанковиЬ,. Митровиh, МариЪ. ТомавовиЬ, 
1\о:м:адина, Мустур, Вунасовиh, Тројановиh, Одаловпh, Вујино

виЬ, Петitавиh, Даниловиh, Радонић, Јанчиh, Беговиh, Војводиh! 

Стрнчевиh, Стојковиh, 3лоновиh, ФанФани, СијерховиЬ, Ј ова

новиh и Сенчиh: - и у Ваnшиhима: Цвјетновиhи, ЦрПОГ<!'Р":' 

човиhн, Камилиhи, Лаяаревиi1и, Вујичиh;и, Петновнh, Дабовиh, 
ДаниловиЬ, ЋyliOBHh, ПоповиЪ, Ращновиh, Лаконнh, Пешиван, 

Радоннh, Вукасовиh, Вучетиh, Триповиh, Наварин, Доретиh, 

ФанФаВtt, КовачсвиЬ, Силвиh, Стојковиh, Вуковиh, Ристиh, ·ва

сојеввh и МатковнЬ, 

Кумбор је вел.с, доби.о име због тога, што је у близини 
старог града С_тола, Itojи је град од источно 11тране био, гдје 

је данас соло Ћеновнhи .. Веле, д:\- је био грчка насеобива, а то 

и њero1:>u ll}le донаsу,iе, јер грчкп ,)O'z-ol~ «, значи приnрема зu. 

путовање, бродовљо,- војuично ,и,засланство, nан и насеље. Тај 

град, вело, да је усllијед потреса пропао. Мјесто пак, што је 

ње:иЈ'·, на н:оtш нач~1н било као nродграђе, данашњн Кумбор, да 
су га тако назвали Млечиh, и по италијанској ријечи nconborgo«, 
Roja српски значи »npeдrpal)e«, Од »conborgo« да је оно »go«. 
ради лакшег ИЗЈ'овора испало, те осталн у dашем језиR.)r- ријеч 

»conbort(. :које ,,o(t иза nc«, н »и« иза »о«, претворили се у »н(' 
и _uш». Раџ:ије <.~с звао nМиочевиh«, као што се в.идн DЗ једног 

млетачног сuиса за 1739., у кому је попис· особа, Itojи::'lla се 

имала удијелити _со. ЋевовиЬи су на мјесту старог града Сто;;а, 
1'аКО .да се и данас дио Ћеновиhа при 1'tlopy зове ),Столпt(. Ано 
није по хаsвој породици. истог имена, за Ћеновиhе не зна с~ 

зашто су добили име. Народ га зове и» Покр:ивеник«, јер је стар н 

гр_ад nокрцвен морем. ВаошиЬи, веле, добилн су и:мо, јер су ту Ба:r

шпhи станова;ш ·; а други веле, да се назвали по Вао ши Цвјет

новићу, који се 1590. из Зете овnмо нас'елио. 
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У Rумбору nостоје рущев1ше тврђаве »Врбања«, али у са
свим слабу стању. У Ћеновиhима, испод Стола веле да се за ::uирна 
мора могу nод морем видјети зИдине старог града Стола; а у Бао
mићима виде се зидови, гдје, веле, да су били Балши.вп дво ри и 

Балшин бувар. У Ку:мбору, гдје су рушевине Врбања, воле, да има 
дост_а гробница, да су ту за:копави по_rинули Млечиhи и Турци, 

:кад се туда бориmе, На :могил·ици, гдје је свети Нинола, веле, да је 
било неэнабожачк.о гробље, што до неме и иие » могнлица <1 потвр
ђује.- Стара су хришhанс:ка гробља, под св. СтеФана у Ћенови
hима и ва Иванов стану. Нема оотатав:s. од турских чардаRа 

ИЈI џамија, јер овдје не имадијм;у приступа од Млечиhа и Пера

штапа. На врху Иванов стана виде се развалине цркве св. Ивана, 

за :коју веЛе, да ју је градио Херцег Chenaн, а неки и Нема
виhи. Била је лијепим каменом: ограђена. Око ње има великих 

поклопница, а ва једној од њих је сидро урезана. Причају, да су је 

Млечиhи разорили. Испред ње, у једном r·робу, случајно отко

паном, нашла се једна златна медаља, на нојој би рекао, ·с једне 

стране, да је :IИн св. Арх. Михаила. Ту је био у претпроm;rом 

вијеку Марко Милиновнh, оградио једну малу црквиц~', ади је 
и та nропала. - .Покров Богородице. Црнва сродње всличине, 

- им.а nanpaтy, уздигв:уту на nет четвороуt·аоних СТ)'пова. 

Звоник на преслици. Rop и иr-юностас израда живописца Аспи
оти-а. Са сјеверне и јужне страве и.:1.щ по једа~ полу:кружни 
засвођени прозор, ..,..._ један, на олтарској апсиди, Ј'Эак, са стра
ницама на относ. Најљсnша знаменитост црr~ве јест мраморна, 

у два комада, по:клоппица, на којој· је био јеврејски натшю, 

ал тај је уступио r.1јесто новијему, из ног се зна, да је ту 

1834. укоnа та Rата Вујинови:Ь.а. Веди се, да је ова nоttлоnница 
довезена из Арбаније. Црква има лијеnу порту, у њој гробље, 

између којих се истиче гроб: Ун.роппне, Милиновиhа, Накиhе

новиhа, Мустура и др.- Св. Стеван. Ово је црква у Ћеновиhима, 

у којој се служила служба, док се 1870. огради св. Спирндон. 
Далеко је од мора 1

/ 2 сата; дуга 12., шир. 5 м:. а пошто је nо

новљена~ тад се н:аграl)ивало. Звониit, на преслици, са три звона, 

Јщја су се, у прошдом вијеку, у М.ttецима претоnила. - Зво

ник се за кров држи гвозденом решетком. Иконостас је . .жи
воnисао ХристиФор РаФаиловиh. боље, да речем:, поnравио ra. 
Те је поправке исплатио ltaneтaв Остоја Црногорчевиh, а oвal'do 

је донесе-н, како се види, из натписа, из Шишиhа. (Грбаљ). Че

тврта nрестолна икона, са јужне стране, мало је чу дновата и 

мени эагонотна. То је икона, којој су·, по срнједи три свети-
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теља, а повнше њих, шест омањих, а са стране, од тих шестr 

од јута, има један светитељ, 1-юји и:.ха главу од јарца, ~ )'ШИ 
од чов]ека, копље и еванђеље у једној руци, а У другоЈ крст. 

Икона доиста чу дновата! - Смјеса хришћапства. оо неэнабо
штвом. Од старина у овој црRВИ, энамени:т је антиминс nопа 

Ко:.tнева од 1703. По врху антиминса има овај знак: 
С'iн .АНТНUННС.h. ПИСА ПОПil Коuмнt.. ro Рнс'Нс\ &lt. л-kто дatpf:. 

Св. Симооп Столпник. - Ведичиве Ј(аО и св. СтеФан. Об
новљена и дограђивана, а звоник, са _једним окно:м. Ои.о ње 
има порта, гдје је укоnиште малом дијелу_ Ћеновичана. Прс
дање вели, да је саграђена .отрагу 400 г~д. - Св. Сnиридон. 
Оrрађен у Форми лађице 1870. Св. Нпкола1). ПодИI·.нута је на 
главици Могилнци , само с јужне стране има провора, као 

и на олтарској апсиди један. Црква је засвођена, има двоје 
врата , на прочсљу и с јужне страве. Иввише прочелних 

врата има заоквирено поље, а над: њи.м: спомен плачу. Ста_ри: 
нконостас у овој цркви радио је 1806. Алексија ЛавовиЪ. Б)е
;t.Оi:Ј.ољац1 а аовп данашњи м. Асnиоти. 

Народно предање вели, да је ова црква orpai)eнa . отра
гу 350. год. Има лијеnи хор, столове, а знаменит Је цр

nвени антим.инс, руска изр'*да из вреD-tена Павла Петровића 
од 1797. Велику и лијеnу плаwтаниц;у приложи 1884. Ана Сте ... 
Фановиh ро~. Цвјетtювиh. Ту је близу ћелија. ноја је некад 
била народна школа. Црква је обновљена 1802. 

Ово су досад све nравос.џ:ц.вне. Ј о ш је била nравославна 

св. Неђеља у Кумбору, коју Млечиh у XVIII в._ узе и дадо Р'~"' 
мокатолпци~iа. Римокатоличва .црква св. Нииоле ограђена Је 
1862. Како што се из rорњих података занључити :може, па и 

из постанRа околних села, и ова су села врло раног постанка, 

а о поријеклу становништва зна со ово: 

а) у Rумбору: . 
'f.iypacoвuhu, са. Грбића (Жаitово) са владином:. СаватиЈ.О!tt 

љубибрати.ЬО!d, Сnа.во Никољ~дап. Бщш између на]уr.п.едНИ]t~Х 
људи у Бо.ки. Имали својих 16 бродова, велика добра У .Руоизи 
(Брђавоку) 1 а тако исто и на Смирнаr.tа. - Ша.река:ц, о Дав!-1-
дови:Ь.а из билеhкоr котара 1-692. Слави Никољ-дан. - Pusnuhu, 
иэ Зубаца 1692. Славе св. Михаила. - :Вил.овиhи, из Корјениhа 
1692. Славе Н.и:нољ-дан. Нени живо у Нив.олајеву и У Трсту. 
- Mu..ta:н.oвuli., са Зубаца са влади.к.ом Саватијем. Славе Никољ
дан. _ Мустури, из Мориња 1790. Славе Илин-дан. Ово је све-

Ч llpocвje1:a ·~97. 
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штенnЧtiа нуhа. Byjнoвufi., о Обалице из Rута 1780. Славе 
Ншюљ-дан. - Војводиh, из Херцеговине са владико:.:t Савати

је:н; риutонатолtщи.- Укроаинг. из Укролаца 1692. Славе ПОI:tров, 
а иселиди се у Трст и Ј' Цариград. - Buдoвuf.., из Рисна има 

70 год. Славе Јо.ьањ-дав.- Моро, из Зубаца 1692. Сдавu св, Арх. 
Михаила. Иссли:ш со у Трст. - Куиавu-ца, из Требиња 1692. 
Славе св. Георгија. - Иатовиii:, С Rрушсвица, _има 180 rод. 

Славе Никољ-дан. - Зуба-ц; щ( Зубаца, са владико~t Саватијем. 

Славе св. Георгија. - Петровuh, из RорјениЬ.а 1692. Славе 

св. Арх. Михаида, - Mu...t.шtoвufi, из Мориња има 150 год. Славе 
св. Георгија. Један од њих Симо. био је наче.'lниrt опhпно хор

цегновске. - Вynaroвuti., из Ораховца има 90 год. Слави св. Ге
оргија. - Мат-ковuf{, из Тивта има 180 год. Слави св. Шимуuа. 
- Cujepкoвuf{, из Стрла има RO год. Слави св. Пантелију. ·
Петковац. из Далмације и:яn. 70 год. Римокатолик. - Мииељевuћ, 

из Кртола има 35 год. Слави св. Георгија. - Пepuвut:., из Ко

навала има 32 год, Слави Госпу од я:дравља. - Песториt:., иэ Ityтa 

има 22 год. Слави НИЈtољ-дан. - Петковић, из Риспа има 53 год, 
Славили св. Нико.'Ју 1 изумрли. - Дабижиновиh., из Ораховца, 

има 49 год. Слави св. Јована. - Бошховuh, из :Кривошија има 

24 год. а ту иэ Црне Горе. Слаnи Никољ-дан. 
б). у Ћеновиhнма: 

Јанн.овuhи, иэ :Клобуt•а са владико:м Саватије.:м. Славе св. 

l'еоргија. - Вргпковиt:.u са владико:\f Саватијем из Попова. 

Славе св. СтеФана. - То.ма:н.овuh, 1692. из Зубацn. Славе св. 

Јована, - Мустур, из :Мориља има 150 Год. Слави св. Илпју. 
- Ко.лtадин.а, из Полоuа <l.:t Иилошсм Војвовиhом. Сзаве св. Ге

оргија. - Војводиfi.и, нз ХорЦРГОВиве. Славе Госпу. - Jluтpo

вuh, Иа Забрђа (Луштица;. им·а 60 год. Слави uв. Ан.1рцiу. -
:.1Iгрuћ.и. из Косора (Невесиње?) 1682. Славе Јовањ-дан. - By

nacoвuhu,. из Ораховца имЭ. 100 год. Славе Ћурl)ев-дан .. - Jan

чufi., о-а Убала има 160 год. Славе Ћурl)-ев-дан. - Фапфан.и, из 

далмације има 100 год. Слави Ивањ-дан. - Ода.tовиЯ.- с Кри

вошија има 120 rод, Славили Нихољ-дан, а сад nромијенили, 
те славе. по жени' Ћур}эев-дав, - Д&иидовиЯ, са Зvбаца 1693. 
Славе ·Ћурl)ев-дан. - Петиови'fi.~ из Рисна има 120 ~ год. Славе 
Никољ.:..дан. - Tpojanoвufi.; иэ Луштице· има 61 l'Од. Слави Мали 
Гоопођин-дан.- Вуј'иновиfi., из Н:ута има 90 год. О.'Iави Никољ

дан. - Ргдоииfi, из Црпе Горе има 71 rод. Слави Пет:ков-даи. 
Бe"Zoвuh., из Требиња има 74 год. Ри:-.rокатощш - Стрнчевufi1 из 
Rо·навала, има 24 год. Слави Пеrров-дап. - Стојковиli, из ду-
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штице има: 62 год. Слави св. Дииитрију -3.tоковиh, из Бијеле 
има 60 год. Слави Васиљев-дан. -- Cujepкoвufi., из Костањице, 
има 38 го Т( • . Славн св. Пантелију. - Сенчuh, из ftоваваЛа има 
50 год. Слави Госпу. - Јоваиовиh, из Грбља има 190 год, 
Слави Никољ-дан. 

в). У Баошиhима: 
Цвјетковufi.и, Цвјетко Баоша дошао је из Зете 15901

), и од 
њога су Цвјетtсовиhи, који били свошт_еници и rласовити по

морски капетани. Нино Цвјетковиh. био је вачелвик опЪ иве 
топаљске i 786. Између њих спомињем протосипl)ела Кири.:tа 
Цвјетковиhа, 

11 
блажепе душе човјек, који је у двадесет и че

тири годпие1 три мјесеца и три дана тамновања за своћ~ вјеру, 
окушао, што но се у пјесмаЈI.rа пјева, и тамницу тамну, и на 
ру:кама негве до лаката, И на ногама тerni~e лисичине«2)· Ово 
је било за епископа Венед~шта Краљевиhа, који је на:v.tјеравао, 
да поунијати nравославни народ у Далмацији. Цвјетк:овиhи 

03аве Никољ-дан. - Црноzорчевиhи, из Црне Горе има 310 год. 
Славе Нпкољ-дав. Били су поморски капетани и уr.>едни људи. 

Између њих сnо:мињем Остају ЦрнОrорчевиhа, који ]с био У 
деn)rТЗдији послан барову Рукавини. за- преговоре о предаји 
Боке Аустрији, као и рано пре:минудог :Младена Црноrорче
виhа, вриједног ващег археолога. - Ra.мuAиhu. {nрије се звали 
Јовановиhи} из Црпе Горе има 300 год. Славе Нпн:овљ-дан. -
Byju-ч.ultu. из Граова 169.!. Славе Нинољ-дан. - Петиовиh, из 
Требяња 1694. Слави НИitољ-д~и. - Дa.uu..toвuh, са Зубаца 1692. 
Слави Ћурђев-дан. - Чyrzuh, ИЈIИ Чуп~tовиh из Бнлеhеви од брат
ства ПредојевиЪ.а 1692. Славили Јовањ-дан. Знаменит је С~е:а~ 
Чуnковиh1 који је као изасланик опhине херuегновске (119 1} 
ходио v Спљот барону Рукавинн. - С.мепијг контп из Пераота 
1687. Иселили се у Веч, я славе св. Rрст. - Нава.р·инн су 
nостали од Цвјетtю:В"иhа, и:ма 150 год. Мати ИАt била рИ.тона
толкиња а отац који је био од Цвјетковиhа, пошао У свијет, а 

1 • • • 

мати свог сина, ко]И се родио, пошто. Је отац пошао у свиЈет, 
крстила на ри~~оiокатоличку, те тако постали. Наварини. Славе 
Никољ~дан. - Ћуковиli, ив Рисна и:\lа 200 год. Слави Томин
дан. Из овог nлемена знаменит је -Ћ:уро Ћуковиh, који се од• 

l) Родомов.ље Цвјежв.овића код Г Аиrа .ila.&oвa Цвјетв.овнЬ.а у Вао~пhи:uа. 
~) Хердеrиови од Т. R~ Поuовьћа, стр. 159; >ПреписЕа о уяnЈП да.l· 

~ат11 н:скоr еnискоnа ВенедtЈк:rа Краљевића са аустријския правите.1с:tr.о:u"'. 
Веоrрад 186·~. стр. 26, 27; - :као n Ау~об1юrрмија I\при .. ш Цвјетхоnut,а ОА 
nроте Д. Руварца. 
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лиRовао особито у математищr. и више nута.. научно препирао 
са гласовитим Руђером BotiiKOnиhey,: о најзамрmенијим питањима 
астрономије и геом:етрије 1). Штета, што рано умрИ:је. - .Лааа

ревиhи, иs Гацка 1692. Славе Нинољ-дан. - Стојховиfi., иэ Лу
mтице , има 200 год. Сла:в;е Никољ-дан. - Cujepкoвu:l;:u, из 
Стрна (Вока) има 140 год, Славе Павталијев-дав. - Пorzoвuh, 
из Мориња има 129 rсщ. Слави НикОљ-дан. - Вучетuftи~ из Ар~ 

бавије има 80 год. Славе све свете (Tutti Satiti). - Byjaдu
uoвuli.u, са 3убаца 1693. Славили Ћурl)ев-дан, ивумрли. -
·тpиttuнoвufiu, из Далмације и:м:а 100 rод. Славе Ивањ-дап. -
Pucтutt, е Вајкових Rруmевица има 90 год. Слави -никољ-дан. 
.Дадовu:tt с Бајпових Крушевица има 80 г(\д, Слави Нинољ-дан. 
-- .Jaкo1tufi., с Убала и:м:а 40 год. Слави Никољ-дан. - Вyкaco
'fJ.ufi, из Ораховца има 60 год. Слави Ћурt,ев-дан. - ПешикаU, из 
Рудина у Црној Гори 1888. Слави Ћурl,ов-дав. - Рашко<ШЯ, 
из Луштице иn-ra 14 год. Слави Никољ·-дан. - Дер_ети"!i., о Виса 
има 35 год. Неьrа кровоr Имена. -- Панциnu1 из Итапије, има 
14 год. - Фа-н.фа.-н.и, из ЋеновиЬа, има 40 -год. Слави Јовањ
дан. - Кова.чевиti., ив Пријовора (Грбаљ) има 9 год, Слави Ј овањ .. 
дан. - Силвиfi., из Rонавала, има 17 год: Нема кроВ:ог имена, 
- Вуковиh, с Убала има 48 год. Слави Ћурђев-дан. - ~vат
ковиh, из Кавча има 35 rод. Слави Ћурђев-дав. Сеоска је слава 
У Куибору, По:кров; у ЋеновиЬима св. Спиридон; а у Ваоши
hима св. Hиfio.1a, 

13. Требеоин. 
Селу Сушhеnану од југо-ноточне страве, а Подима од за

падне, налази се село Требесин, до· ноr се долази опhинов:им 

п~·тея из Херцегновог, преко СрбиН-е и Пода. Далеr(о је од ва
реши јодно 1

/ 2 оа.та. Ово је село над :морем једно 300 :м. Кроз 
село има_ доста омањих · потока, који эимн услијед великих. 

киша набује, али сеху штето ве иааоое. 3ов;у се просто потоци. 
У селу има и у Сред љета доста живих извора те тако село 
може доста пов]>~а, да нма, и да доста зелени продаје. Имена 
тих извора јесу: Горња Вода, ВукоsиЬа Вода, Нова Вода, Па .. 
ликуhина Вода, Вања и Дријењак. Највише дува сјевер, а под
небље благо. Снијt:г ријетко паве; аајвi-IШ·· дан се одржи, 

Село има_ радне земље - оранице {33 х.), врrова (59 х.), 
и BИiiorpaдa (8•28 х.}. Ове С'Ј" земље у непосредној близини 

1) М.ero.orie Spetta.nti ad alcuni nomini illuatri di Cattaro del padre Fran~ 
cesco :Мaria Appendini delle scuole pie. Ragusa 1811. crp. 60 и 61. 
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I~yha)l'a. Шуи.а има (113), и паmња.ха (88 х.). које је удаљено 
1/

4 
сата од Jtyha. Туда чувају живо. Забрана аеиа, веh приватна 

својина. Имена воМаља јесу: _Њива, Дријењак, Дуб, Под сrраж· 

ник. Почакотив, Више цркве, Исподцркве, Код воде и Више воде. 

Село Требеоив, као и њеL'ОВе :куhе вала5е ое на коси гор

оној, више СушЪ.епана, а вижо цркве св. Томе. Све су у једном 

правцу, у растојању 1/ 6 оатэ. Обично је село разбијеног типа, 

бива, куЬе, п ако у једном nравцу, опет су растуреве, једва 

од -друге 5 м. Извиniе њих, као и уо:коло, су вртови. Изнад 

куhа ј.е улица, која води у цркву св. Томе, и у_ само куhе. 
Узрок оваквом типу јест позrожај земљишта . 

Требеоив је добио име по :иото.uмевом селу у Херцеговини. 

Један љегов :малени оддо.мак »На _мост« гдје је крчма Авр3.мо .. 
виhа, назван је по хосту, који је ту ограt,ен. Старине у селу су 

ове: Виде се развалине од неколико турских чардака. Св. Тома. 
Црква је дуга 12, вио. 5·50, а шир. 6. м, Изнад вадвратв:ика 

ових врата има овелив.о зао.квирено поље, гдје uише: 

ДНРЦ.., дSшн UOIH 

CПACtH'fl ТВ.Оf ,.. fCUhl, 

Више_ овог је спомен плоча, са натписом: 

, G.o HuA\ оцА й синА й ст-Аrо д'Л .. " - Аuнн. 
н.iчdт со созндовdтн цорковь. ci"' - &о 
HUA\ ст"" АГО СААВ.НАГО !ЈПОСТОАА 6ouu 
стрSдоu н с nouoжoнiou,. цорковн..,ль. 

CA~ЖHTfAIH; rAKOЖt ГААВАРА 

Н СВН'Г' OpdBOCAAВHil)(k J(PHCTiAHd 

W u'kcтd Трtвоснн• в лi<то W ce
·rвopoн'id uнр• : з с ·п s; W рождlсТВА 
ж• по плоти li'r• Gлов• •l(roн 
Q .. ЦА a'i АПiЈИАА •. 

' Gт•Ф•н flвр;.uокнч'ь. 
Д'iАКОН'ь.. 

Црква је даиле сазидана t 778. Са страна црквених имаЈу 
по два полухружно сведена прозорчиhа, тано:,псто један и ва 

олтцрс:кој аПсиди. Прелијепо је локривсна и sacBol,eвa. Испрод 
црRве је простор прелијепо поплочан, а -око цркве порта~ 

Jt. ItOjoj има лијеnи,х rробница, између којих опомиљем ове Авра

мовllhа. С јужве стране у порти, _ при вратима, налази се олтар 
црнвице св. Петра, Roja "је врло стара. Са западне стране, у 

једној дубрави. nредањо вели: да је био манастир св.- Госпођа. 

ал о њему се ништа не зна. 
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ОстаЦи од чардана ·казују вам, но је прије д8.вашљих стэ.
вовнина .оuдје становао, а то су Турци. По причаљу, да је ту 
био манастир св. Госпође и .стара црква св. Петра, значи .ца 
је 1-1 nрије Турака бу било -насеље. (орnоко). Ово иао доводи, 
да је врло рани постааах 't'ОГ села. О поријеRлу отановвиштва 
зна се: - Aвpa.м.oвtttt.u, дошли испод Голије, а славе Јовањ
дав. Ово је внаменито овештепичко ·племе, кеје је дало пре:ко 
?О свештеника и 6 мовахюъа. а 11 такових архимавЈtрита, које 
Је, и Бока, и Далмација, и народ, ·и свештенство предлагали 
влади :млетачкој, још у почетку XVII в. за овог епискоnа. То 
је био архцм. Иларион Аврамовиh1). Из овог је браства и Млтар 
Авраиовиh, који је био начелпи~< опЪине херцеrновске. Кад је 
Млечиh эсмљишвик увео био јо поп Дуна Авраиовиh:). _ Ву
ковиhи, Из Гацка 1693, Славе св. Лазара. Први, који су дошли, 
била су браhа Томо, Мијо и Вујадин Вуковићs). - Buдaxoвutiu, 
из Трннна у Црној Гори 1687. Славе св. Андрију. ИсеЈIИЈIИ се 
неки у Савину и i.loдe. Ctapa свештеничка sућа. - Tpuu
xoвиhu, из Херцегояиво има 260 год, Славе св. ·василију. -
Пuuxyfie, из Мо~таhа са владином Саватвјем. и ВојвовиhСм. 
Славе Климањ .. д.ан. Први, _који_ дошао, био Дамјан Палииу.ка"). 
- Доклесrиhи, из Baњaffa 16t2. ·Исепи.nи .. се у Хер.цегвови, а 
славе с~. Василију. 'Први, који је доШао, звао се Ћоmко Док
лестиЬ5). Сеоска -је слава св. -тома, 

14. Сушћеnан. 
Од сјевера Иг ал-у и· Топл:Ој, а од вст.оКа Ратиmевпни, од 

запада Подима, а од југа Мокрипама, далеко од Херегновог 
по сат3.t у мањим доливицама; ~ад морем :300 м. Иэвиmе села 
уздиже со Мијап Брдо; а главни су извори: Смоttовац, Бостан 
и Чардан. Поднебље, вјотрови и снијег као у Игалу. 

Зе1!1ље су · груписаве око нуhа, а елуже за поврЬ.е, воhо 
и пашу. На nэемљишнику« убиљежепе су заједно с Требесином, 
та~о, да оба оела у површиии имају 316. хектар~, а од тога 
порезу подЛо'f(во. 301, Имена земаља јесу: Воотањ, 3ирине, Код 
куЪ е, Зграда, Дубрава, Му:=~ге, Радоваље и Долови. Ш ума нема, 

• 1) Documenta spectantia histociam ortodoxae dioeceseos Dalmil.tiae et 
Jstnae

2 
а XV ~вque ad xrx. вaeeulum, Vol I. од Е. Н. :Ми.tаmа, SaAap, 1899. 

) Catast1co di Trebestn (1726) у apXW:Iy оnЪиие херцеrновске. 
8) JЬidem, 
4) JЬidem. 
{>) JЬidem. 
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Село је мало, ДО)[ОВа 16 а душа 132., свекуhерастурене, 
у растојаљу 500-700 м.., nо:крај uпЬивског пута. Имају свој~· 

цркву св. СтеФан ; nотnадају nод паропју камевску, дјед)', 

шаљу у шволу ва Игало, а имају своју гхаварију. 
Сепо Cymhenaп доби.во ie им:е по обпи~њем граду, ког 

Херцег' СтеФ'ан огради и назва св. СтеФаН, а касаиј.е се nposвa 

Херцеrвови; а ово се:~ о и даiЈас, зове Ge Сушhепав (S. Ste
ffano), јер је близу града св. ОrеФан_а било. Неки веле, да јо 
назват и по цркви ов. СтеФана, која је у том селу. Ово је село 
~tраљ Матијаш био даровао Фратру Александру Дубровчанив~·. 

Има раэвал.а од неколико старих турских чардака. Знаме

нита је ·старина црква св. СтеФан. која је на дну Суmhепава., 

између стоrоди.шњих храстова; дуга 10, шир. 5, а_. вис .. 3 м., 

док првобитр:о била :\!НОГО мања. Звоник са једним оквом ва 

преслицу~ Вели се, да је била породична капела неког херце

говачкоr и босанског дивасте. Иконостас је нова радња кор

Фитског -жввописца Н. Асnиоти. Oso цркве је пор'l'а, У којоi 
има мвоrо гробница; а око порте је овеhа ду брава - Шhепаи 
Гора, гдје 'raltoђep ика много гробниЦа. С ј~·жне стране цркве 

има ·)4itдBa овећа пећина, у којој су Оуmhеnанци, за Француза, 
дјецу и жене саи.рИЈЈ11 били. 33 врије3:1.е буне (1869) војници оу 
ову цркву оmтетиЈiи~ и ту оу годин~· забиљежили ва највеhој 
Пl)клопвици. Преда1!>е вели, да је·ову ц-ркву зидао Јерцег Chenaи 
(1435-1466), а други да је Твртко. (који се закраљио 1377, а 
годину Iс3.свије Драчовицу ocв.ojilo.) Најэнамеiштије је ~јело ва .. 
јароко доњи дио эвовика, !(Оји се састоји од дви.је поле, тијесво 

опојево, яаоквиреве nреnлето:м .. На плочи су 'доњој издвојене: 
кривудалице са nал.метаиа; у горњој : два t~ридата лава са пти
чијим г~1авама. У СушЪ.епату се налазе неке подземве грађе
вине, са ве;~ики:.t: сводовима за. које се прича, да оу биле тур
оне · тамнице, у који-ма би своје робље затварали. 3ову пх 

nГрадишта. « 
Да је ово село старо, бар из XIV в., то со даде закљу

чити из· њеrова имена и старина, кој~ се ту налазе. -Без двојбе, 

да ј~ и прије било В4ЖНО -мјесто, по nрnча"Њ)\ у Драчевици. До 
доласка Турака овдје бијаху Срби, а Турци ставоваху до t687. 
над их Млочиh истјорао . Тад се досељ)·ју данаmњи становници, 
и то махом из јужЕс Херцеговине, о поријеклу којих се зна ово: 

А~те..ьевu#iи, дошли ив Љубомира 1692. Славе св. Арх. Ми
хаила. Нt~ки се иселпп у Топлу, а неки у АФрику. - Пан.то

вцhu, из Корјеииhа оа влащшом_ Саватијеи. Славе св. Димитриј у. 
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- Грбић.и, из П,щова са Милошеl\1 Војвовиhем. С.:rаве св. Кли

.:~-Јента, Први, ноји је дошао, звао. се Автув: Гpбith.1) -~ Косић, с 

Мокрива има t 4. год. Слави. Ћурђсв-дан. - Антуиоеић., IIЭ Rо

навала 1692. Слави Покроn. Први r>:оји је дошао звао се Сава 

Антуновпh.2) - Сладојевиhи, из Попова 1693. Славе св. Кли

мента.- Ви~ан.u, из Мојдежа има 24 год. Славе св, Арх. Михаила. 

15. Поди. 
Одмах иза Сvбине. над :морем 220-310 м. CeoCtie су xyhe 

растурено, ttокрэј путева. Главни је извор 'Ј~ селу потон Цр-

4fНИца, као и вода истог имена, ва којему је седам млина бра

швених. Овај извор дијелом одведен у Херцеrнови. Други су 

извори: Нетријебље, Водице, Па r.tocт, Трап и Чссма. Поднебље. 

као ·у Сасовиhима, тако и у nогледу снијеrа и вјетрова, само 

што Поди страдају више од сјевера. 

Село вема много земље за обраl,ивање. Сва. је у групама 

око ку!.а. То су вртови (98 х.), оранице (48) и виногради (24), 
вма нешто и пашњана (170 х) и шу:ма (68). Шуме и ПС~.Шњаци: 

с~~ од куЬа удаљени 1/ 2 сата. Шуме су· »комуница•, која по

дложи овии обичвим законима,_ које сам с-поменуо. Имена зе

::uаља јесу: Подврhе, Брајв:овина, Лазине, Врти; Око ЋеСковаца, 
Rачева Њива, Доли, Лисивива, Алевсин Гај, Око Ьелијо, Доли

пица, Вронэина, Поредице, Попов Гај, Нетријебље, Страна, Ми

шица, Задо, Међе, Ограда, Трап, Дубрава, Њива, ЧеЛа, Доле, 

Дољанице, Главиh-и и Вријег. 

Подп се дијеле ва Подо и Врајвовину. једно од другог 

по сата удаљено. Врајковива је при страни, а бдиже Херцег ... 
вс.:вом:у оу По ди, Куће села Пода налазе се више црхве св. Сер .. 
гија и Вагха, и ту су: Росни!ш (3), 3рнови!. (2), Тошићи (4), 
РусовиЬ (1), ЏЈuвиЬ (3); испод цркве: ГоnчевяЬn (1), Кве

нви:Ьн (2] .и Суши:Ь (1); покрај пута, .који води за Камено: 

Тушупи (4), Нетови!. (1), Мандиt. (!ј, Мисинов (1), Трипковић (1), 
Радојовић (!), Лопетиh (2) и Матновић (!); покрај пута, који 

води ва Жлијоб.е: Гудељ (1), Коцовић (1), ПоповиЪ (1), Радо

ниhи (4), Пор•вновић (!), Мусић (1) и Коса!. (2).- У Врајковини. 
више цркве св. Арх. Михаила, при Спилама, јесу: Вошњаци (2), 
Вучновић (1), Томановић (2) и Ковачевиh (2). Све су кylie ра

стурене. у растојању 100-200.; само су Tymynи у св:~-ду, коме 

1) Catastico di S. Steffano (1726) у ар:х:п:ву outн..ae херпеrновс:ке. 
2) Jbldem. 
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ј~ пуТ улица. Свега је домоnа ~I6, а душа 672 (између којих 
'234 војништво) . 

Поди су добили име, јер nоложај њеrов сличн поду, Брај• 
ко вина, јер ја не:ки В рајко Пешут б nо први њен досељеник. 

Постоји још у цјелини чардак 11 Нетри.јебље((~ у кояу ведс, 
да је становао Пестиh паша: тако је у потпуtю:r-:1 стању но~ 
куhа Тошиhа »Велагиhа Чардак«, у кому веле~ д_а је став~ва~ 
..везагиh ara~. Црква СЈЈ. Сергије и Darx. Она ЈС на врло лиЈеП)' 
видику, повише куhа Квеквиhа, а поврај оnhинсtюг ~ута за 
Крушевиuо, између стољетних храстова. По основи ова 3е uрква 
крстобразна, има малу вубу и звоник јој је на nреслиuи, са 

три окна. 

~-\liO је натпис пстипит, градио ју је 1Iремислав, . краП: 
словивс1ш, у другој половини VIIJ. в. Ово јо записано у зедно] 
старој нњиэи, иоја се налазила у Никиhовиhа. Народ вели, да 
су ваnно са jajиl\-ta .мијешал:и, само да будо грађа тврl)а. 

Натпис ва ЦЈШВИ, како данас стоји, Но одговара старосЈiо

выюкоя. језику, јер вјерно вије прощЈсан. На њему се чита: 

нА 760. ЕУн corpAijfHA окА цtркок~ от 
КрААНt. npiEUHCAAKA СdОКННСКОГ. 

у црtши има двије гробнице, tюju су смјоmтене У пјевни
ца:'dа. Под вима изрод вели. је укопан ~раљ Драгутин и жевn 
:му Драгнја.. Код ове цркве, ваљда је закопан Mttxanл, храљ,. 
Rоји је вnа.да.о у Xl в. ДуФрен о то~, превод~· Ј уд:11Вче~у, веди. 

, OI(Utpw9 Мн)(АНА9 30. · А1<ТА ВААд1<нi.о, · скоtго, norptstн'!. 
в~ цtркв.и CtprY.t. н G.~orxA«.1 ) Код ове цркве народ вели, да 
је закопан и Драгиња, 0 коме ДуФрен, грч~->И историчар вели, да 
је закоnан »в.-.. UOHACTHp'k ек~ТWХ'- Gtpr'i~ Й G.dr[~«·2 ) Око 
цркве је вр.до лијеп?. попл.очаво, и ~tрасн~м. зидом, 'I'&] п-ростор, 
од остале црквене порте одијељен, ј' 1юјој СЕ'!< налазе прели

јепе -гробнице. . . . . . 
Једва од старијих nопа Гаврнла МнзатовиЬа. ва козоЈ пише. 

.зд"k лtжнт ... с.в.Rt.ЦННопр•зкнтt:~h. ГАКРЊ\k 
м ... токнч~ ПАРОХ~ ro ПОДА &SДН IUS 

к1<чНА"' рлд о ст~ 1814. 

1) &к1џн1t so (eт~JIIIO {}IJI&eк.aro В.tРОА"• ко :G.i:нi:, 1765, стр. 39. - Ислод 
rорљпх p"j.tjeчtt па овој је стра.в:п рувоэt убиљежено ,.комgнНТ.4д нокекАс:. 

2) JЬidem стр. 45. 
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Затим: оу прелијепе гробнице добротвора пођанских Пав

ковиhа, Гопчеви:Ьа, Квенвиhа, Попови:Ьа, Русовића, Петровиl1а. 

Аврам:овнЬа, Матишоровиhа И др. · 
Св. Арх. Михюџr. Налази се на граници између Сасови:Ьа 

и Пода. Ненад је лила на мјесту, званом »Кук\ а отраrу 100 
год. живје;хо је девет бра:Ье Пешута, који, доэволом неког Ра

дапiина,са n Кука», npeнecome цркву себи ближе и оградише је 
на давашњем мјесту, бива, да је олтар у Сасови:Ьима, а остало 

у ПодИма. 

Село је врло раног постаюса. Судеhи по цркви св. Срђа, 

село води овој постав:аR из VIII в., кад.су Љубишиhи, Медо

виhи, МатвшороВи:hи, Шани:Ьи, Миоивези, донијели, како народ 

вели, по неко:Јико јаја, те их са ваппоя иэмијеmали, да буде 

грађа тврђа. 

Послије су Турци дошли, а кад љих 1687. Млочиh истјера, 
тад се досељују .овдје Србп из Херцеговине, од нојих се ве:Ь 

добар дио истрачио,. а неки и иседили, щто се све најбоље види 

из олијодеhег: .Јакетuћ.и. ови су из Јасе.пика аод Гацка, а огра

нак nородице Владисављевиhа. 1 ) П9 читулама пак изгледа, да 

су огранак породиЦе СтратимиР~виhа, јер се ту nишу »Лане
тиЪ. речеви СтратиМировиh.2) Овамо су дошли из Попова савла

дико:и Сав:tтпјсм. С'Iаве св. СтеФана. Јевросима уд. Лакетиt, 

добротворна је народна, владика Исаија Лаl.\етиh (t695) ванопав 
је у маf!астиру Савиви.- Страти..'Иировиfiи бпзn су у П оде нај

прије дошли ив Попова, а из Пода у Србину, одаt>лс су прешли 

у Угарску, Русију, na и у Млетке, гдје данас живи Један ка
нониR Стратимировиh, јер су се тамО nревјерилн. Славе св. 
Ћорђа.- Вошња:к, из БилеЪ е 1701. Славе св. Јована, а неки се 

иселили у Чикаго, у А~iсрику. - Павковиli.и, дошли с Убма 

1720, а на Убле дошли са владиком Саватије:м из Попова. Први, 
који је дщuаu, звао се Вујадин ПавковИЬ,3) који је имао спна 

Митра и Драшка. »Со. Drasco Pavcovich (( потписан је као ло

rлавица херце1·овачних досељелика, аа Ј)tеморандуму, послатом: 

вдадtl ::~оtл.етачкој .1701. Славе Јов.1њ-дав. Неr~и се исели:ш у Ме-

1
) Херцеговина од др. Дедијера .у 3боривв: Насе.ља хњ. VL IIздање Ср. 

Краљ. А:каАе:м.uје у Београду. 
2) Чижула Сава .ilаие::шћ.а СжратимировЩ у цркви св. Серrија у По· 

дииа. - Јован Страrимировић речевв Лакетвћ. врос..tавио се у бптдЈЈ хащ· 
ској 1687. ' 

3) t.:atastico di Podi (1726) у архиву оцtяие херцеrповс:ке. -Вујадин 
.имао брата Петра, који се одлииовnо }' бЈIЩИ Jla 1\.амено:м 1687. 
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љину, а !ЈСки у Савину. Из овог оу пл('мена добротвори: Да
ни.'lо Павковиh; затим капетан Леоо Павt·ювиh, биншн херпег
вовоки 1щче.1ниr~, Ј'оји је уотановпо народну ФОндацију, под 
именом »Штедња Ле сова«, нu уживање које имају nра_во само 
младпЬп- иэ Пода, православне вјере, који уче ~редњс и високе 

шио.'lе. Затим И3 своГ племена је треhи народни до6роrвор Ј OBi!B 

Пав 1~овиh, који је l·елу Подв:ма 1904., завјеШтао 80·000 аруна. 
Онај nрви Данило, био је чЈЈан деnутације Херцегповог, послане 

у Спљет барону Рукавини (1797) за прегонере, под којим увје
тима бИ Ауотрпја имала примити Боку. 1)- То.маио_виhи, са Зу
баца 1692. Славе ·св. Петtiу. -- Kocafiu, щЈ ·Басојевић.а 1690, 
Сдаве 08 , Димитрију.- 3р-новuhи, из lloJioвa 1693. Славе Никољ
дан.- Pocntifi.u, из Попова 1692. Славо Петров-дан,- Квеквиhи, 
из Попова 1692. Стара. чувена пођанска куЬа, која је да:Ла доста 
п0:'11орских каnетана и угледнИх љуДи. Данас живе у" Трсту, 
џд којих Шnеро је трговац, а Раде, брат му, адвокат и више.

годишњи српе~ш послаЕпш у Вечу и . Задру. Из овог племена 
била је кiьагиЊа Дар инка, сУпруга кНеза Данила. Први, који је 
дошао био је ВувашИн Квекви:Ь,2) а Гаврило Јованов Квеквиh 
био је __ начелаик оп:Ь.ине топаљске 1735 и 1751. Славе Никољ-. 
дан.~ Џyoвufi.U, из Љубомира 1692. у Витаљину, а одатле 1760 .. 
ова1t1о. С.:rаве Нихољ-Дан.- Кова:чевиhи, испОд Голије 1092:. Зато 
их и з·Јву nТолијани«. Славе св. Георгија.-. Тошиhи. оа Зубаца 
1692. Сдаве св. Георгија.- Медовиhu, старосједиоци, сдав·е Ђур
ђев-дан, а иселили се у Трст. Народ вели, да оу дал~ 7 стара 
јаја эа градљу Срђеве цркве. 3Ва·мевит је би? др. Ј. Медовпh, 
- Гудељ, из Требиља, има 90. год. Слави Ћурђев-дан.,- Пo
aoвuli, 11 з Подгорице има 125 год. Славе св. СтеФана Дечаесног. 
- Иисинеsи, старосједиоци. Славе Ћурђев-дан, а ис_елиди се 
у Мељину. Народ прИповИједа, да ау они били за граюье Ср
ђеве ·црнве. - МатUшоРОвиЯи, из умрли, а славили: Ћурђев-дан. 
Око 1687. жнвио је Илиј3. :Матишоровиh/1) а зиаменит је Јово 
Мати·шоровиh, војп је преминуо у Трсту (1869)., а себи 'овјеко-

. вјечио име тиме, што је постао народним добротвором. шко.ле 
пођаnсве~ ноја о_е има неколико_ година и оградила. - Paдonuli.u, 
из tfопова 1693. С.'Iаве · cR. Вартозrомеја. Први :који је дошао, 

1)' Још Је ·бп"о Г.11яrор Пав-вовић.. хоји је био иаче.tвив: опtаппе топм.· 

cr:e 1757 и 1777. 
:.t) Cataзtico di Podi (1726) у -архиву опћиие херцеrиовсве. 

з) Jbldem. 
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био је Вунашин Радониh.1) - Uepчuuoвufiu, с Вајковпх Rрј'ше
вица 1701. С;.~аве Јовањ-дав i а први, zюји је дошао, звао се 

Средан Перчивовиh.2)- Mycufi.u, из Васојевиhа 1687. Славе св. 
Димитрија. Из овог је братства добро-твор манастира Савиве, 

Н. Муоић. - Tyщyuu, оа Сврчуга (Херцеговина) 1801. Славе 

Јовањ дан. Први. који је дошао, эва<? се Петар Милиаов речени 

Тушуп.3Ј - Петровић., речени ЧакариЬ, из Попова 1692. Славнлп 
Ћурђев-дан, и.эу:мрли. Први, хоји је дошао, звао се Вvко Пе
тров.')-Брат му ВуЈат, эабиљежен је на меморандуму~ од 1701. 
као пеглавица херцеговачхих досељеника.- ТриаховиЯи, ста

росједиоци. Славе св. Василију. Око 1700. живио је у Подюfа 
Милутин Трвцсовиh.6) - Mu.ja.тoвuhu, иэ Попова 1692. Слави 

Ћурђев-дан, изу.мрли. Из овог је братr.тва био парох ·пођав:ски 
Гаври.п МијатовиЬ. - Љубuшиhи, старосједиоци, Славе Јовањ

дан. Припопиједа се, да је ова куЪ а дала 7 стара јаја ва градњу 
Срђеве црнве, _:_ Кланчиh, из Корјениhа 1692. Славе Никољ-дан, 
а иселили се у Задар.- Вда.довиhи, отаросједиоци ивумрли, а 

славил.и Ћурђев-дан.- Гоачевиhи, из Ораховца 1710. Иселили 
со у Трст, односно Русију, а славе Ћурђев-дан. Држе сами 

себе nородицом старог српског поријеюrа, а из 2 •. ру1~описа lЈЗ 
XIV в. доказују, да су непосредни :мушки потояци српског 

:краља Десе{!), :кој.и је _У:мро 1162., дакле и првих срnских жу
nана. Те рунописе нијесам гледао, Први, који је из Ораховца 

овамо дотао. звао. се Митар Гопчев,6) Зна:менит је Крсто, чије 

лаl)е служаху бокешкој Флотиљи, нао лађе заставнице, у ври

јеые ратовања између Црногор~ца и Францева. Син Ј4.У Сnири

дон б:ијаше 1840. nрви велетржац и власник поморских лађа у 
Аустрији. Год. 1848. овај ГоnчсвнЬ своје силно бродовље бијаше 

nонудио аустријсној влаДи, да се њи:ма nоСЈiужи при нападу 

на талијанску опсадну мрнарицу. Давао ie ·за шноле у Херце
говини об~_tзн.tте прилоге, а Бокељима је шиљао за вријеме глади 

жита и склонио их на изравнање, приликом њихове раэмирице и 

буне са аустијсrшм владом. Вио је ис~рен цријатељ оа ннезом :Ми

хаилом и његовии чувеним министром Илијом Гараmавипом. За 

рата турског 1853. бијаше у Русији r-tупио 300·000. nола жита, које, 
јер Русија забрани сваки извоз, све му проnаде. Рад те не

среhе, СЈЈшав с ума 1858., умре на 26. априла 1861. Његов син 
је nознати Сциридон Гоnчеви.h. 

!) Catastico di Podi (172d) у а.рхпву опћиве херцеrновсн:е, 1) JЬidem. 
3) Jbldem, 4) Jbldem. 5) JЪidem. С!) Jblde~. 
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Pa.i)ojeвu"li:u. они су· доm:ш из Корјеп11hа 1692. Славе Ћу
рђев-дап. - Нетови.h, из Ko-ropa има 6. год., а У Котор из 
Арбанuј·е у XIX в. Слави Ни~ољ-дан. - дeueтuliu> из Мо~ 
крива има 40. год. Славе Ћурl,ев-дан. - Шуш.иfi.и, из Кута 
има 20 год., а у Куте, из Петрова Дола у Црној ГорЈt. ~лаве 
Јовањ-дав.- у Подпм:а још су жиnје:tе ове породице, ко]В се 
иотрачале: Драшчевић.и, дошли 1692. ИЗ Попова. СЛа11ИЛИ ?В· 
Арх. Михаила. Из овог је братства био поп Исаија Драгичевиh 1) 
и Јово ДрагиЧевиЬ..2)- Мустаrшје речени Лупешковиhп, отаро
сједиоци, а славили Ћурђев-дан.- Пешутовић.и, старо~ј~диоци, 
олавилв св. Арх. Михаила. -·Пивљаиин.и, из Пиве (1693). Сла
вили Ћурђев-дан. - Ра.дибр-гтовиfiи, из Попова 1692. Славили 
Ћурђев-даН. а први који је овамо дошао зва.о ое "Сава Радибра
товиh.3)- Шкобаљu, старосједиоци, славило св. Ћорђа. - С.и
в~и, са Зубаца 1692., а славили св. СтеФ~ша. - Qypoвuhu, из 
Гацка 1692, а славили Ћурђев-дан. Omr су·стали, гдје је данас 
племе Townha.- Шauufi.u, старосједиоuи. а славили Сhепан даu. 
Још је око 1 7оо. жшшо Милија Лоповља.Nиn,4~ Про дан Ра0уАов,

6

} 
Станко Бje..tolla.влult,6) Марко Бајер,1 ). по но му ou Вајер мјесто· 
зове"~- J..ona? Бошхов~8 ) п Петар Љуботuпа.ц/~Ј о нојима се ништа 
не зна. Још оу били: Љu...ьa.nufiu и Вуха.јАовиhи, :који су славили 
ЋУРqев-дан, а овамо дошли 16U4. из Попова. Отрагу три го
диве још се из Сасовиhа на женинство наоелио Вучковиh, 
који слави .Товаљ-дан. Сеоска је слава св. Сергије и Ва1·ха. 

16. Св.вина И Мељине, 
Одмах од нето-ка Хорцегвовому, ка:ко с~ проqо вода Ка

рач.а, nочиље село Саои!=fа. Гравичи га: од југа: море; од сје
вера: Под и 11 Савовиhи; од з·апада: Херцегнови; и од истока: 

Оасовиhи. Иза овог села (С8вине) оу Ме.љине, Roje венп· сма
трају одло.м_ком СавИНе, а neitи эаоебним селом, али ја hy као 
одлома:к Савиве. Сеооrшх вуhа има највише покрај о1'арог пута, 
који води од Каиди КЈ-·ле, кроз савинону дубраву до Мољ~ва, 
и покрај државног новог пута, који води кров јужни дио села 
Савине. и rсроз Мељиву. Живи су извори: Извор :код манастира. 

Ј;tоји је влада М:зi.етачt-.а у XVII в. оградила, извор Ћоровиhа и 
Веговива. Поток.а. неМа, ал ·има бунара, у којима се купи ка .. 

!) Cata.stico di Podi (1726) у архиву опЬ.ине херцеrновсве. 
2) Catastico di Podi (1726) у архиву опћипе херцеrвовсае. . 
3) JЬidem. Вујадин Ра.а,ибражиЬ. учеетвовао .У ~11тци. Каи?нсхоЈ 
4) JЬidem. &) JЬidem. 6) JЬidem. ') JЬidem. 8) Jb1dem. 9) Jb1dem. 

1687. 
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nавица вода. Поднебље FCao у Топлој; мјесто здраво, и од вје

трова З<~.клоњоно. --Мало пма земље за обраiЈивањс, - обичнп 

је око кућа, зову је просто · »вртови«. Има велиRа дубрава, 
која је својина, м(.!.настира Сацдне, а има и нешто пашц.ака. 

Све је ово бли,зу, а имена земаљ~ јооу: Дубрава, Даэарст,. Ла

лавина, В.еговина, Красно Осоје, Вла.цачи)i_:мост, В-!Јадичина гла

вица,,за град, У трап и Оио црк;во, Нај.lђ~пши-- је.укра,с села 
манастир, који". са дубр_ав_ом , и -положајем, превази.1аэи све 

љопоте Боие. 

Дијели се на Н<>вР Село, Манастир и 1 Мељину, r;;оји С)> 

један од другог Ј/4 сата у раотоЈањЈ •. 
У Од.цом:ttу »Ново село« су куће раотурене, по дубрави, 

док у :rом истом одломку .к.уЬ.е до Новога, на ~ово озидаВе, 

изгле-дају гао наставак Херцегновог, од кога их дијелн само 

пут, а то је ниже воде Rараче. Друге куhе у овом одломку 

јесу покрај опhпнс.ког пута и држа.вног, растурене. Тако вето 

и у Мељинаиа су пон.рај државног п~ та у скупу, све једна до 

друге, као и гдје, је војничка болвица •. Куhе, које су растуреве, 
а такових јо доста, у-растојању су између себе 2-60.0.м. Узрок 

љиховој растуреиостн јест nоложај земљишта, постеnено дОС'С· 

љивање, а у задњо доба, свак же.лв овдј.е, ако куnи. за огради т 

Jiyhy, да истодобно купи толико ~емљо, колико му је потребно, 
да огради куhу н да око ње. има довољно зем:љишта за _баш ту. 

Г дје је манастир, ту су само двије црква и :hелије, ал: је оно 

њега дивна дубрава, а· још дивнији положај о коме оу многи 

пјесшщи 11јевали, и путни-ци лисали .. 
У селу Савини станују: Борборовић (1), Janach (1), Пе

рота (1), Ћоровићи (~). Радановиhи (1), Миљевић (1), Гојкови!. (1), 
То>Iашевић (1), Милишић (f), Иванковвh (1), Матковић (1), Зорић 
(1), Голубин Ј!), Паликућа (1), Ћурасовић [\), Видакови!. (\), 
Павковиh (.1), Вуновпћ (1), Rалуђсро,,;и!. (1), Раповац (2), Ћу
ричиh (1), Ожеговић (1), Чуки!. (\) и Вучкови!. (1). Свега је до
мова, ~5 ( 1tyl. а 50.), а душа 259, а измс~у тога војника 23. Се
-ос~~,јс _.слав~. Вел·ик.и Го_споl,ин-дан. 

С~uинр. Је добил~ и :\Је. по цр~вици _св .. Саве, о [~ојој џа-:-. 

р~дн_~, пveft!i:ЊO вели,_ да је сь. Сава огра.LЦIО~ .. Ново сел.о, јејЈ 

но~ије, насе~ е;_ а Мељивс звале се за Мл~чиhа Magazza1). 
Цр1>ва св •. Сава, хоји је 01 ра~ен на једном .бр.ежуљку_.,. __ а 

nостанаr~ њoron прсдањо приnисује св. Сави, ИМа и паnерту, 
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коју уздржавају осам _ос.моу·гаоних стубов~. Звоник, . ва про~
лици, са једним оRвом, ивмеt,у цркве и паперте. Антимино Је 
из време;на .Ароонија IV. Јовановиt..а ·mанабенrа 1740. у Бечу, 
а свештенодјојотвован Павлом, едискодом херцоrовачиим и ми

леmевокИ"м '1794. 
О ао цркве и:м_а порта, и у њој неколико гробница.· 
Ман. Савина. На најљ~пшем положају бреж.уљка и исто

именог села, налази ое м:анаdтир Са~пна. 

Судоhи по јадвој »петохљебвици", која се ·чува у мана
стиру, постојао је uн још 1648. па је, по свој прилици, о пустио· 
у млетачкО-турскОМе _.рату. ·Обновили су га добоrли ·калу~ери 
ив манастира Тврдоша~ .-од •којих -оу- ПоЈединЦи овамо прелазили 

в·еh од 1-692.. Први,_ који је-"овамо -долазио и као изасл:акин вла

ди:ке Сават~ја, са владом Wiеrачком у додир долазио, бИо је 
тврдоmки калу~ер О. ТеоФИЈIО Радуловиh., Влада им ,је .млетачка 
даЈiа чардак Солиман Arиha и још један ~опознат9r Турчи1,1а1), 
који је на по пута, између Херцеrнов.ога и Савиве. Пошто је 
ту тијесио било, владика nене калу:l,ере спреми, кад се бу~а 
утишала. опет у ХерцеговиНу, којИ се настав:е, крај раввала 
црнВе .. св. Павтелије, и ту Подигну манастир Дужи i друге no~ 

сла у Дуљево у Паштровиhе, а о:в:, самоједанајсти остаде ту. 

Касније пређе ·на Топлу, гдје му дУжде дарова многе земље 
и ту он сагради двОре и црквицу св. Николе, .Rojy оруше Фран
цузи 1806. За~стали пак калу~ери оаграде близу мале св. Го
сn-ође ва Савини, себи hезrије- а то бащ на мјесту, rдје је сада, 
настојаљем владине Петранови:hа, подиrвута нова сјеворо-всто
чна страна манастира. Ту се они сасвим преоеЈiе из ових 
чардака, а влада им мnотачка дарова неколико земаља, а тако 

и православни христјани, од којих највише га помогош~ ковти 

Војновићи, који му приложише "Красно Осоје« и вНпади
чииу главицу«, ~-.т __ ак·о се обнови ова знаменита српска эа-

дужбива. ···-. 
Мала св. Госпођа. Дуг.,. је 9·50, вис. и шир •. по 6 :м. Зво

аих, на uреслициt оа једвп:м окном. Ииа . полукружно сведене 

проэорчиЬ.е, Са сјеверне и о јужне страве, као и ва олтарокој 
апоиди._ .Повиmе врата и:ма издубљено поље. 

Црква је живоп.исана у српсно-византијском стилу. Из 
натписа -више врата .дознаје се да је ова црква савидана 1030 
по хр., - да се поnравила 1831. nри Еп. Рајачиhу, а з-а ври-

1) Пnсм:о оА 9. сеnтембра 1693. 



320 ПОП САВА НАkИЋЕНОВИЋ 

јемо Арх:. Маsарија ГрушиЪ.а и О. Ге.раоима Раnовц·а •. Иноиостас 
је прилог влаотслинске породице Страти.мировиhа, који је при

ложсн био ВеликGј цркви, али, nошто њу живописа чувени 

поп Симо ЛмовиЬ -· Бјелопољац тад су пренеmене 'вене у 
ову цр:кву.- Чудотворну икону мајке Божје, којој 1762, nрипи
сују cn~c манастира кад кап. Ћермав лагумати хтијаше, прилог 

јеО.-ЈосиФа :Комвевовиhа. Цареве двери биле оу ман. Тврдоша, 

Rojc су за тај манастир ваправљеве бихе на:стојањем проиrу

мана Георгија Требињског, а Саватијо Љубибратиh донио их, и 

стаuио у маЛој цркви. Натпис је ва њиха: 

ft'it ДВ.fрН HdЩJdRИШf C:f Н ПOOHCdWf Cf H4~TФidHiiU Н трtЈДОU И 

пл•т.ооq, .от uон•ст'iр• трl&'iн~• npoнr$uн• Гщ>рr'i• '16роuон•Х"• 

П~IЖДf в'i&н поn. Gтопочнкш• Митрополит• Eiмrpwк• кvр •t'i 
CVUfWHd i\JOв'iRpd'I'HЧ, 'ј &О ТО &pfUf fiжY10 ПOПSijlfHY ..... 

ДAHdtpнr. поидt тsрчин'lt. НА Б1ч1t.. 'tжt r ... л.VfTCf вlt. e~ou 

ПИСАНИ •HTH)('pHC'I' пр У ..... итд. 

Обје цр.кве - велика и :мал:а - богате_ су свупоцјеним 
сосуди.ма, мноrии' златотканим: одежда:ма, између RОЈИХ находе 
се и два свилена архијерска окрута владика Саватиј_е и Сте

вава Љубибратиhа, евавrелија од веливс вриједности. Ту се, 

иэ~еђу остмог, храни и рука царице Елене,{?) жене Душанове, 
коЈу :су :калуђери донијели собом из Тврдоша, те Rojy је 1759. 
оковао у сребро валуђер савив:сви СоФроније Видавовиh. Осо

битог опомена заслуж~·је крст св. Саве, о коме је, између ~ста
лих, писао и гласевити енглески писац Џе:ксон 1 па сребрно

позлаhена пежохљебница, израђена у Пожаревцу год. 1648., по 
којој се зна, да је Савин~ постојала, и прије доласха налуZ,ера 

из ман. Тврдоша; па плаштаница, везена труд-ом проигу:маиа 

ЈаннЬија, јеромонаха манастира требињокога од· рабе Доспе. 

у Биограду 1659. год; .па мала икона мајке Божје, приnог Ека
тарине П. царице руске; па епитрахиљ, од плаве свиnо, ва 

воји др. К. Јиричек мисли, да he то бити прил-ог иојој цркьи 

од негдашње зв:амените породице Јуотивијана, облада"тсља (1363 
-1566) острва Хиоса на Егејском мору (Шом. Бок. 1880)!; па 
омоФор Ирине СтеФавове, израђен 167-2 г., - пет старих .ан .. 
ти·хивса, сребрно рипиде од 1735, сребрно поэл:аhоии hивот 

са седам r~убета од 16"85, ручни. ирстови проигум8ва Исаије од 
1656, јеро:моваха Елевтерија Требинца од 1691, Гаврила Тре .. 
бивца од 1492, јеромонаха Јавиhија од 1659, Вука РанновпЬа, 
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од 1660, па. мН9ГО и :мвог.о других JlaatBИX .C'I'.apиJia, од којих 
је л:ијед.и: број ощюао ~р11једни Мхаден Црџ.QrDрчевцЬ 1}. 

Мав.астnрска ба-бд.иотека. - Оавщ:~сЈС~ би.бл:иот.еџ Ji_a гп.:асу 
је са својих стар.и.н~, од којцх ј,е најзц•ме&.ЈЈtfајр.. С.авЈЈџ-ска кр~
чија. Даље је важно шест старих евангелија, до .тр:идеоf3Т србуља 
штампаних и рукописних, ИЭ?!'Јеl,у војих спомињем: ffiвЦJH лнсrь., 
Аtствнц~о (Срб,уљ), n.ротоцода -СтеФltоР.а ~ла~новић~: ноји ју је 
"''"о у РУ''""" 1712 , .• , ТрољднкЈ< (nисан 1655). GvноднкЈ< (од 
1762), 3ворНИКЈ\ (из XVII в.) Лtтопис ЈованаДабовиьа од 1751, 
Ирuмоrи• (Срубља), Октон)("1оо (од 5-8 гласа), писали га Марко 
Требињац и Мар~о Пивац; O!Jc.ЂlBZ (писан 1677)i Зборник праз
ннчва ми:в:еја, шта:wпана 15'38 у Млецима, повељење!·i'Вощидара 
Вуковиhа, а трудо-м јер о-монаха Мојсија Дечавца; Xtpтttti1Нt, 
Тревннк, Gтнxwc.'iH1 писан 1562, Псалтир, Хиротонија, тако 
нрасно писана србуља, да се једва даде разликовати од. штаnшеј 

Молитnослов, Шестодновни:к.. 3наменито је до тридесет ста-. 
рих листива, између којих спомињем: Хрисовуљу из ;к.IV в., 
којом цар СтеФаН Урош обилато дарива мав:_астиру Милешеву, 
хра:М:ј' св. Николе у Хвосву, на ријсщи Бистрици; повеља из XIV -в., 
којом_ срnски цар СтеФан Ур о ш потврђује повељ·у цара СтеФан а 
Душава н одреt,ује, да дубровачки данак.: од 500 псрпера иде је
рј·сап:имском хрл.му св. Арх. Михаила и 500 п~рдера Хиландару, 
Rад б11 престало даваље храму у Јерусалиму да се свих 1000 
перпера даје ХИлевдару; повеља из XV в., :којом срnски деспот 
СтоФан Високи, поклања :манастиру Милошев~ nет OO)Ia у Мора
вица;~;rа; Оiiружница Павлова· 'манастира у св. Гор:ц за џдо
-стињу ради наплате дугова1 ив XVII -в., довеља, дана у Трrо
вишту, 15. јуна 1646., :којом Јов Матеј Бесераб даје манастиру 
Требињу у српској земљи сваке године по 1800. аслри, итд. 

1) Манастир- Саuина, Beorpai\ 1901; да..ље Р. Garzoni .. Istoria_ de1a re~ 
p11blica di Venezia (1'103);"'·N. :to:Мontenegro da. relaz.ioni dei proveditori v.eneti 
(1f'87-l'l35) Rom:a MDCOCXCVI~. сжр. 119; арх. rep. ,Џетр~цов,ић. У Срп. 
дмм. Маrа.зпиу lF-52-1853; Шеы. :Во:в.о:sоt. 1874.189_6; Т9МО К. ПоповиЪ :.Хер
деrнови• .п ,;Манастир Савива ;« Џа:в.сон » The Dalm. Duarn. and Irstria ПI» 
Oxford 1887; Еп. Н. РужиvиЪ »Старипар« кљ~ 3-4. Беоrр&А 1894; Ћ: С'l'ра
тиМировић Ј> О проiП.I!.остп ·И неи:м.арс'lпу Боке Ео'rорс:ве"' С:п. ХХVШ. Срп. 
1\.ра·љ. Акад.; Balletino di Archeo1ogia е Stori:& Dalmata. 1894. ~тр. 104; Ни-вод. 
M-ИJLam уиsвјешtа.ју о npџ;spCA. OOrocA. сјеиев:ща:<.tу у.3адру-;Ја 1883-84; _арх. 
;в:. Дуч;иh (Срп. Да.m. li'Iari.зu.џ 1866; Шем. .Во.в.. 1883, R.љпжев_ви Радови sњ. 2. 
Ј892); Monumenta SerЬica, ћtа.с Срп. Уч:.Дружтва; Starinar, BoSnjak, k~l.1591 
Arhiv za. povj. jugosl. (Za.greb 1857. kuj. IV); Glaвnik ZemaljskQg Mnzeзa, Sta
:rine jugosl~ Akademije. Zagreb 1884. knj. XVI; Н. ВеЈiпЋшровпћ "Из cpпcsor 
11рп:ыорја « итд. 
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:Манаоrирсиа вода. Њу су калуђери нашли и довели били 

до мливице, гдје су им некад кметови атали. А млетачка влада 

од те је воде учинила водовођу- до. зграде поморске управе, 
тад се млиница мапастпрска эабаl'алилэ.. - _Натпис на 

овој води глави: 

1\ШCCXLI 
МAROI QUIRINI PRO - EXTR. 

CURA 
PERENEJ\1 НU~ С ~'ОNТЕМ 

IN LOEMOCOMIUM 
DEDUXIT. 

Друге оrарине у селу Савици. ltyha, ·гдјо је данас поморсRа 
управа ·{Governo marittimo), то је зграда, коју је млеi'ачка B;'Iil.дa 
у XVIII в. оградила. У овој је згради капела св. Ро~а, ограђена 
1730, .а поправљена 1882. Близу манастира СаВине је чардак 
Солимаи Агиhа, гдје је влада .м:nетачка смјесжила била юrадику 

Саватија, са калуђ~рима. Близу овог је још један чардак турски,. 

a.rr се не зна, ког ј~ господара био. Св. Ана, то је римокаrоли .. 
чка црква, ноја је припадала -и припада породици Никиhевиh._ 

Ограђена је 1604., 1) премда предање народно тврди, да оу је 

још и прије Грци оградили, и даје била пџавославв:а св, Петка~ 

У близини њевој јв земља »Петковцва«, Itaja nрипада :маваст .. 
Савиии. За ову земљу, веле, да је била горње цркве- св. Петке. 

Су деЬ.и по црквама св. Госпођи :малој и св. Сави, ово је

село, као што без· двојбе и јест, врло paaot' постанка. Ста

новништво у овом селу све је досељено од свршетна XVII в. па. 
унапријед, веhином из Херцеговине и околних села, као ШТО-

се из овог види: ~ 

1). BuOгnoвuhu, дошли. из Требосина има 14 год. Славе 

Андријев-дан. - ГоАуби.н, из RорјениЬ.а 1694. Звали се и Го:rуби 
и Голубиhи. Славе Јо"вањ-дан. - Гојховu!;.и, из М:оitрина и:м:а 

60 год. Славе Ћур!)ев·дан. - Paдa1toвu/{u, оа 3убаца 1694. Слав<> 
Ћу-рђев-дап. - Muљeвufiu, из Пр·чања и:wа 19 год. Славе Ћурђев
дав. - ДaJtu..toвtifi.,u~ _са Зуба ца са nладиком Љубибратиhем. Славе 

Ћурђев-дан. - Ивановиli:и, из Сријетежа (Херцеговина) свр

шетком XVII в. Славе Ћур~ев-дан. - Ћоровиhи, ив Брааог 

Дола код Вилеће, год. 1694. Славе Ћурђев-дан. Њихова читула 
вахази се у ~ан. Савини, у којој се, између оста.тшх спомиње 

:монахиња _ЕуФимија. - Томашеви~и. из т)?ебињсног хотара. 

1) Sehematismus Dioecesess Cathare.nsis pro anno 1.909. 

1 
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· t 694. Славе Никољ-дан. Звали се и КокиЬ.и. Њихова читула 

наЈrазп се у Савlfви. - Павковu!;.и, о Пода има 90 год. Славе 

Јовањ~цан·.·- Перота, иэ Спљета има 15 год. Римокатолин, не 
слави крсио име. - Бep8epoвufiu, иэ Костањице има 9 год. 
Славе Ћурl,ев·даа. - Јмtа:к, Чех, Ј1З Прага, има 8 год. - 'Бу
рвсовиhu, с Ку.мбоРа има 100 год. Сзхаве Никољ-дав. - Q.ури
ч~и. из Сасовић.а има 19 год. Славе Јовањ-дав. - Byxoвufiu, 

ив СасовиЬ.а, има 30 год. Слави 'Љур~ев•дав. - Рааова-ц, из 

Саоовнhа има 60 год. Славв Никољ-дан. - Ra..tyбepoвuti, из -
Луштице има 40 год. Славе Трипун-дан. - Па.лихуМ, из Мо

отаhа (Херцеговина) свршетком XVII в. Славе св. Климен.тија. 
Њихо:ва читула налази се у Савини. - Byчnoвufi.u, из Марко

вине t694. сЛаве Јовањ-дан.·- Чynиti,~ из Доње Ражавице (Ст. 
Србија) има 10 год. Слави св. Саву. ·- Маткови!i., ив Попова 
1694. Славе Ћурђев·дан. - Bopuftu, из Груда у Беsији (1692). 
Славе Ћур!)ев-дан. 

Бпли су још·:- Цвјетови.liи, старооједиоци, који су изумрли. 

ЧиТула Илије Цвијетов.иhа ВЩiази се у Савини од 178·1. ·овај 
Илија, са своја два друга, rраФо.м Ниволом Злоi~овиhем и гра

ФОМ Драгу~ином Магаэиnовиhе& ходио је у Млетке, те се старао 
за права и привилегије свог народа. Нико Цвјетовиh 1786. 
био је вачелник опhине топаљсне. Славили Ћурђев~даи • .__ Ћo
cyputiл. доm.'Iи из Поnова 1694. Изумр;хи:, а славили Никољ ... дав. 
Љихова читула налази ·се у Савиви. - Bpoн:эufi.u, који су овдје 

били дошли с Пода, изум.рлиt .а славили Јовањ-дан. 

17. Нруmевице. 

Иза Ластве, одломка оела Кута, долаве Крушевице. Гра

ниче их: од јуrо ... запада: Ластва и Вакочи, од југа·: Кут и, 
ВаошиЬи, Вијела, Ј·ошица и Каменари; од сјевера: Морињ ј и 

од истока: Морињ и Костањица. Село се налази у висини над 

:морем 412-781 м.; а сеоске се КуЪе валаэе ове покрај опhиН
ског П)'Та од Ластве, пак ове до више Каменара, и то на једној 

кос11 горс:кој. 

У ceny је доста извора, f•д којих за вријеме јесенских и 

аи:мних. киша вабује потоци DСопот« у :Кутима и D Пијавица« 

у Вnјелој, ноји помеаутиМ двама селима чине доста штете. 

Имена живих извора јесу: Калиможи, Карос вода, На Матово, 

У Воmновпhе, У Стојавовиhе, На водице и На церје. Поднебље 

је оштро, сјевер иајјачи и највише · дуВа, а кишу довосй jyr. 
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Свијег много не пада, а кад папе, највише се о држи за 
два - три дана. 

Радна је земља сва у непо-средној близини- куhа, а то су 
оранице (30 х.), вивоrради (28 х.) " вртови (8•08). Друго су 
паmњацп {289) и шуме (144), :који оу кому11, заједница, у коме 
је о-грайнчено дозвољена nаша коза и сјеч·а дрва, а у даљепи 
су од н уЪ. а по сата. Зову се: Осоје, Рудин-е, Прљака, Де ве .. 
си ље и Јасевови:rс:; Радне се земље зову: Доци, Њиве, Долови, 
Виногради, Илин врх, Вукова Њива, Торине, Брјегови, Јелина 
лаэпнfl, Испод села, Више клачине, Вјетрине, Долине, Радоња. 
и ЛазИна. Село има nовршине у хектарима 513, од .којих 499-
пореэу подложио. 

Дијелй се ва одломке: Rрушевице, Кnлиможи и Репајеt 
Једйн од другог у растојању -четврТ' оата. Репаје су од западн& 
стране, Rрушевпце од источне, а Кали:можа по сриједи. У од .. 
ло:.щи:ма су куhе разбијеног типа, јер је свак желио, да своју 

радну сем љу има око куЬа. Све су куЪ~ близу опћин~ког nута,_ 

и цркава. Село им.а и својих раселица, бива, nородица, Које 
су се сасвпм иселило у оближње Каменаре, при ~ору. У од

ЛО::'.fУ Репајю1а станују: Таоовац (2), Шарац (2) и Таузовиhн [4). 
Црвва им је св. Никола. У .Калиможим".. и Крушевица:ма: Би
јелић (1), Свилановиьи (7), Митровиhи (5), Лакетићи (5), Бије
ловиhи (4), Милутиновиhи (3), МаЕtдићи (2), Мијајлов~hи {6), Па
вловиhи (7), Матовиhи (5) и ВуковиЬи (4). Свега је у селу дО310Ва 
55 [куhа 76), а душа 239. Оеоо:ка је слава св. Арх. Михаил-о. 

Крушевице које зову и »Маукаво Крушевице«, добиле су 
име по T03ry, што су нехад туда рађале дивље крушке; Кали:можи, 
јер се nрича, да су Грци. некад ту становали, у чему нас утвр
ђује име »Rapoc- вода({, која се у том одл.омву налази; Репаје,_ 
Ete зна се, ano RИје, јер репе је ту доста рађале. · 

Цркве старе: св. Арх. Михаил. Звоник је, на пресп:ици, са 
три oitнa. Предање вели, да је огра~ева у XVI в. Око ње је 
порта, а, одијељено у истој, гробље и ћелија. Св. Тев:ла. Налаза 
се, одмах с јужне стране св. Арх. Михаилу,. ва- врХунцу »Стоnу«. 
Предањс вс:ш, да је orpaheвa у ХVП в. Св. Jepeм:tija. Налази 
се на »ЈеремијиНу врху«. Саграђеиа-ј·е 16~8. BpJio мала, њена 

је основа лаt,а, У њој вишта важна. Св. Јован. Налази -се т 
одломку Калимо:жима. Звоник на преслици са три о~ва. Спо 
љашљост је проста, крупв:им· .камељем ограђена. Предање 
народно вели, да је ограђена оtрагу 500 rод. Св. Ник.оЈiа, Са 

сваке стране аатворев, покрај опhинс:Ког пута у Репајама у 
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у једној дубраваци, ова је црква озидана у XVIII в., а обно

вљена 1 840., јер је та година, више nрочелвпх врата, убиљежева. 
Ограђеиа у Форми лађице, у њој ништа важва. Око цркве порта, 

и у љој неколико гробница. Ниже св. ·Јована у Калиможима 

виде се ::r.рпе лијепо отесаиог камена, о ком Крушевачани, с по

носом причају, како је Душан Силни наредио да се одјеља, 

јер је ту имао свој љетниковац да огради. Било је јоШ, веле, 

тог камења, азхје ;srпотребљен за градњу обзижње цркве с.в. Јо

Вана, а у новије доба и за поnравку обзхижњег оnhинсRог 

пута. Близу цркве св. Текле има једно старо гробље, за 1юјо 

приповиједају, да је веавабожачко, и да је из доба прије но 

су Срби примили хришhанс'l'во. 

Ја _сам гледао то гробље. Оно се налази у једној велиној 

гомили камења (30 м.2). Раке су оваке: У тој гомили, са четири 

стране, у одређеном мјесту, постављене су окомито плоче тако 

исто, само водоравио, оэгор и оэдол. То су_ раке а жакових 

има доста. 

Прама горњем незЕtабожачком гробљу, имену одломка Rа

лиможи и Карос воде, који нам одају, ил бар иаслуhују, да је 

неКад овдје било грчке насељење; прама тому, што Крушевице 
цар Дущап спомиње у својој повељи од 1351 ; према вародв:ом 
nредЗ.њу, :ноје тврди, да је овдје цар Дуmан летњикорац зида ти 

вамјеран био, зашто је и. Rаяење одјељати и о:в:ресати наредио 

био ј прама тому, што овдје још и данас има старооједиопа, за
кључујем, да се поотанак овог села rуби у недоrледвој про

шлости, а о поријеклу ставовништва зна се: 

Свщгнови.Яu fJY старосједиоци, сдаве н·икољ-дан •. Из овог 
је племеаа, пако Је доказивав~, био папа Сиксто V, који је у 
свом грбу, ·за знак, да је с Rрушевица уметвуо три круПасе, 

а потписивао се »Peretti«, И данас Круmевичани пРиповије
дају, како су, са ,Jiapoc воДе« језуити одвели оца Си:кстова 

у Котор, а одатле у Италију. - БијмиЯиг из Брибира {Дал
мација) има 41 год. Славе Никољ-дан.- Митрови~и. са 3убаца 
1694. Сл.аве Никољ-дан. Од овог братства неки се иселили у 
Вијелу, одатле у Нови, из Новога у Котор, па у Книн, а одатле 

у Херцегнови. - .Јг:н:етиЯи, из Јасеника под Гацка 1693. Славе 
Нивољ .. дав. - Byк.oвult.u, из Гацка 1693. Славе Ћ~рђев-дан.
Та.уэовиhи, из Корјенића 1692. Славе Ћурђев-дав. - Шарач, 

из Корјениhа 1692. Славе Ћурђев-дан. - Mtt...tyruн:oвufiu, из Пиве 

1693. Славе Никољ-дан. - Матови~и, ~а Зубаца 1692. Сл:аве 
св. Петра. - Мијај..tови~и, из Невесиња 1693 •. Славе св. Илију. 
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Имају своју раоелицу у Каменарима. - Manдufi.u, из г.атачког 
нотара 1693., од братства Малешевци, хоје је становало на 
путу из Требиља у Вилеhу. Славе св. Илију. - ПавАовиЯи, из 
Попова 1693. Славе ов. Илију.- Buje.wвuhu, из Тврдоша 1694. 
Славо Нв:кољ-дан. - Тасова.t~. из ~орјениhа сврmет:в:ом XVII в. 
С.:rаве св. Арх. Михаила, а неки се иселили у Куте, одатле у 
Сан ·Францисв:о. Још је било братство' Ћучићи, :које 1694. дошло 
са 3убаца. Изумрли. Како се из овог види сва племена оу дошла из 
Херцеговине, сврше тко м, XVII в.,. а-само је једно старосједилац. 

18. Бцјела. 
БИјела је приморсыо село, једно од најбољих и вајљепших 

:г опhини херецгновск_ој. Грани че ra од југо-заnада: Ваошп.hи ; 
од југа: море; од сјевера: Крушевице; и од југа и исто.ка: 
Јошица. и КамеiЈари. Веhи дио сеоских ну.hа је покрај мора, а 
омањп при косама горским, особито око Богород_ичиве црквG. 
У селу је је један велини потоп »·Пијавица•, који се :купи са 
околних брда. Сваке године селу великих штета в:а:еесе. Још 
имај.у потоци : Радиоковина., Градина, Оскробуhа и Комунсни 
поток. У се.1у су неrюлино живих извора, а то су: Пијав.ица, 
М_илошева вода, Дубравпца и Под врело. Поднебље је топло, зато 
и долазе овдјо странци i обично д_ува југ и тада је највруће, а с 
њим 11 долазн ttнша, над дува сјевер, тад је најстудевије~ Рјеђе 
западња.к н истоqњан. 

Доста је радне земље, а то су nртови (117), виногради. (90) 
и оранице (1 ). Сва је близу кућ·а. Има и Ш Ј· ма и· окрајака, свега 
282 х. _Далеко је по сата од куhа, а налази се према Крушови ... 
цама, Баошићима и Јошици. То је ко~ув. Имена земаља јесу: 
Диовице, Вала, Веље брдо, Ковачина., п~дворвица,. Грађевина, 
Вресковива, Виногра,ztи~а, Радојевив:а, Ми.пошевиВа, Пераmно, 
Дубравица, .BohњaR, Главичина, Куhиште, Раван, БереЬевина, 
Пэвловина, До, Ајдаловина, Смећина, Подторје, Rлин, Ножица, 
Плавишта, К ;у hишта, Крушолој, Врајковина И Сјевокос. Међу 
овим именима вид~;~ се, да их има, као !tПерашво, Смеhаи~), и Врај

:ковина«, ноја нам доказују, да је .било овде земаља, :КоЈе су при
nадале Пераmтанима. Те је земљо Пераmтавима Млсчиh био 
дао 1687,_ као дар ради њиховог јунаштва у рату о ТурццМа. 
И тад су многи_ ВијељаНи~ као и остали опћивари херцегво11ски 
били Пераштанима кметови, ~ да~ас у Бијело ј нема ниједан кмет. 

ВијЕта се _дијели на· одЛомке: Вала, Rлив и Веље Б{)До, 
I~oje је једно од _другог у растојању 1/6 сата. Сооске куhе све 

1 
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су растурене, изузев оне које приnадају . истом племену, оно 

су близу, али улица, нит симотрије, између њих нема. Село 

има своЈе рассд:ице, бцва, xyhe појединих nородица, :које су се 
сасвим одсел~е _из брда на своја имања ~ри ·.мору у самом 
селу, које се зове ~сто Бијела, а удаљен~ јо од .вуhа у страни 

једно 20 часака. Ту оу расели це племена: ВуковиЬа (2), Шо
роввhа (3), ЏелЗЈiиhа (\), Ћиновиьа (\), и,иl>а (2), Вшrиt.а (Ј), 

Вуку лице ( 1) И Эхоковиhа (2), које су се ту наставиле о трагу 1 ОО 
год. Ту је и рибарска творница срђела. Ове су куће у расто ... 
јању 1-100 м., а све се поредале, на низ, с горље стране 

државног nута. Овдје и:ма досТа дуhана, у :којима се nродаје 
сваковрсна. роба. У одломцима Вали (Ковачини) живе: Byno .. 
виhи (3 и.), Поповиhи (6), Новакови!. (Ј), Радовиhи (4), Џелалиhи 
(7), М:uови!.и (6), Кнежеви!. (Ј), СеФеровиh (Ј) и Злоковиh (15); 
у Rлину и Вељем брду: Џелали!.и (5), Митровиhи (Z), Живко
виьи (2), Тодоровиhи .[2) и Валовиь ( 1 ). Свега је у селу домова 
72 (куhа 214). а душа 668, Имају своју парохију. двораэредну 

основну ш~олу и rлаварију. 

Бијела је добила име, или јер је лијепа и чиста, или по. селу 

Вијелој (5. км. далев:о од Коњица), или no ријеци Бијслој у 

Херцеговини, а свакако јер је то име. код Срба удо:маh~но. 

Цар Душан Вuјслу спО:\IИЊе у својој повељи 1351., а Мдечиhи 
је .звали Bianca. Oдд.oi!IaR ·. Веље брдо јер _на је таквом брду i 
Клин, јер щr~чИ кливу; Вала. од талnјанске рИјечи ~ valle«, а то 
значи доЈiина, као што и jecor. .;положај Bane. Њеэив одјељак 

један има који се зове. ·nRов~чин_а«, јер први досељеник, који 
је ту дошао, био је. ковач. Старине. То су цркве: Риза Boro 
родичина (парохвјална у Бијелој). Сазидана је у почет.ку npeт

npomлor вијека,. али је два пута прије награt,1~в~ва. Стара 

црквица би.па је по приЛици д}"Га 5. м. Олтарска._ апсид"а има 
пот зiезева, - олтар нема прозора, а изнутра има једну по .. 
лукружну пишу, око које, са страве, им~ по једна чеrвртасrа 

ниша, Предање народно даје цркви nечат дубоке старине, и 

ве.пв, да је Стеван (Немаља) дао хного ~оваца, да се огради 

и то манастир, или веhа црква i и кад је Стеван Немања видио, 
да ј8 мuа црква, да ј о. прок11ео овдашње сrаи_овииштво, до.к 
Ji16 оrраде .велику, :која би доиста и ограђена отраrу 100 год. 
Нови onap рекао би, да је израстао из сТарог. Црква има 
двоје враrа, ва прочељу- и са јужне. стране. На пољ3-? тро_Јгла

стом. и:ма овај натпис: 

· CliO ЦfРКОК 0Гр4Дl WBЦJfCTKO R11dCK0 1824. 
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Св. Петар. Сазидана је 1783, и то на брду Кuииу, у об
лину лаi)иче. Нема ништа важно. Св. Госпођа. Подигнута је ва 
Веље:~оt брду у Вијелој, а на мјесту,_ одаuе јо врло . лијеn 
поглед. - Предање веЈ1и, до је врло стара. Св. Пет-ар. Ово је 
ри:.zокатоличка црква. која није давв:о ограi)е.аа. 

· -~- Потом што се држи, да је ма:.1и олтаР у цркви Ризе Бо-
городичине, Душавова вадужбпна; по том,_ што Вијелу спо:м:иње 

Цар Душан у својој nовељи од 1351 (аао пије ФаПСИФИ!Сат); по 
~ом, што сам чуо народно предање, да је Вијела назвата по 

Вијели Ypomy, изгледа, да је село Ћијела врло раног посrанна 
можда из доба nрије Немавића, за нојих: је боздвојбево постојала .. 
Од Неманиhа до данас овдје су увијеn Срби: жпвје;~и, Народно 
~род~ње. вели, да_ одмах, послије RатастроФе косовске, у овом 

селу' НиЈе било него седам породица. Вила Ryra, сво помрло, 
само остала дјовој:ка Филипа Бувгариhа. Не знају ноје су то
седа~ породица; энају само, да је била породица Вунгарв:hа и 

Ника М:илошева. Оној дјевојци Byarapиha тад дошао неки Pa
дoвufi, из Конавала, те је узео. Од њега јо дааашње nлеме Ра
довићи у Бијолој, ноје народ сматра најстаријим. Славе Никољ
дан. - Друго братство иза овога, за Roje народ држи да су дошли 
У Х\' в. иэ Попова јесу Пoaoвufi.u, који славо Јоваљ.:..да~. Био
у XVIJ п. иэ овог братства nоп С. Поповиh, 1юг су хајдуци 
пераuши, У цркви бијељској, под прuјеносом вал је служио, 

~ ~:_-- By?toвufiu, звали со и »Бојаниhи реч они Вуковиhи, «.1} 
дошли из Корје~нri:ћа 1693. Славе св. Јоаки.ма и Ав:у. - Hoвa
n~вufiu, из _g_џпЧа 18i6. Слави св, Ст.евава Дечансr<ог. - Шеро
ви!Щ-uз с3алаза (Црна Гора) 1680, Славе св. К узму и Дамјана. 
Звали се Лу_Rрецијо. Први, :који је дОШао, звао се Мијо Шеровиh.~) 
- ЏeAa.~tufiu. Ово браство држе, да је потомство новог Тур .. 
чина џелаоrа, :који се овамо из Требиља 1682. васелио. у по
четку XVЏI в. живи о је Вуио Џе11алија, 3} .који је имао сив-а 
Петра, .који се у XVIII в. одликовао у рату с Турцима, због 
чега му волИЕЩ :м:ештар ма:!IтСшiюг реда подијели витоштво и 

ако Петар бијаше православне вјере. 4) Из овог племена б~ ла 
је лијепа кита поморсних капетана. Славе Никољ-дан. _ Qu

?toeutt~, ив Rртола ~· XVIII в. СлаВе· Никољ-дан. - ТодоровиК., 
из 3агуља у Граову 1694. Славе Ћурђев .. даи.- Ma..to6иfitt, из Тре .. 

L) C~tastico di Crusevice (1726) .У архиву qићвие херцеrвовске. 
~) Ib1dem. 
') 
4
) Херцеrвови 0.11. Т. К. Попов:ића, стр. 170--172. 
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биња 1694. Славе св. Тому. а. првь, в:оји је дошао звао се Јово 
:МалојевиЬ.l} ..._ Ba..ta.d'yшttliu, из Невеоиња i692. Славе Томин .. 
дан. Први ноји је дошао, аьао се Ћирил Балабушвii.2) - Се .. 
феровиhu, ив Кут:а t 840. а у :Куте из Пипер&-. Сла.во Ваоиљев
дав~ -- Жttвков:иЯи~ из Црне Горе 1689., из села Зељуте. Славе 
Никољ-дан. - Rяeoюeвufiu. Предањо вели, да су најприје дошли 
из Црно Горе_, из Заљуте 1692, а звали се Чаурине. Славе Јо
вањ-дап. Први, tсоји дошао, звао Со Митар К-поже.3) ---- ИАиft.и, 
из Сарајева 1720. Славе Јовањ-дан. - Бг..tиfiи:. иг ·са-рајева 1720. 
Славе св. Василију. - Бук.uАU'Ца.. nз Грбља 1·8'60. Славе Мијо
лице. - Рааовац, иа Са'СОВвhа има 22 год. Слави Никољ-дан. 
- Muтpoвuli., ·и-з Rрушевица има 90 год. Слави Иикољ-даи. -
Зл.оковиfiи. Они у Вељем Брду то су Вошковиh-и, из Кута, а 
овамо дошли око 1700 .. Ом-и у Ковачини поТомци су неког Зи
зера, .из КУ.та, којије·овамо дошао оtю 1695. Био ковач,. те зло 
ковао. По томе се по~омство nрозвало Зло~tови или 3локовиhи. 
Славе Ваоиљев..-дав. Из овог плем.ена би.по је доста napoxa би
ј_ехсsих а знаменит је био граФ Никола ЗлоковиЬ, :који је са 
граФ.овима Илијом Цвјетовиhем, Драrутино:.1 .Магазиновиhем ц 
Михаилом Комлевовиhем-, речеяим Меглајевиhо:и, яноге павла .. 
стице од Млечав-а Херцегновоиу и околици израдио.'') Вио је 
начелником опhине топаљо:ко 1729~ а Вожо 3лоRоВ-иh 1780. Ceoctta 
је слава Риза Воrородичина. 

19. Јоmица' И Наменари. 
Одмах иза Вијелd, ближе Rот·ору, долази -село Ј о шица, које 

је веhим дијелом приморсхо. као и Ка:менари који долазе одмах 
иза њега. Ј о шица је положена ј. присојној страни, дон Кам-е• 
вари више у оСојној. Kyhe оу всhи:м дије·лом: при мору, по• 

крај државне це.оте,_.док су оне у брду растуреве и осамљевс. 
висина над морем Ових села допире 150 м. Воде су .мале, али 
веома здр'аве. Зову се: :Марица и Лаловива. Има и п отока, ал 

нијесу од mтете. Зову се просто »потоци«, Има и 6увара-, и то 
при .. :Мору, у којима се .купи вода к-аnавица, с ир·овова. Поднебље, 
вјетрови и Cfi·иjer као у Вијелој-. 

I) Catastito di Bianoa (1726) у арiиви: onblme :х:ерцегновс:ке. 

~) !Ьidem 

') 
"') Херцеrиови o.zt Т. К.. Попов:иt.а. 
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Ова два села имају земље за обрађивање и иста је _у ве

посредној близини вуhа. То ·су: Вртови {34), виногради. (40) и 
ливаде (1•35). Зову се: Плоча, Подравапац, Понrа, Бара, Бу

јовина, Кривца, Грговина,. Градива, Врти и Винограда. Имају 

и пашњака (16) и шума {21), :који су сви у _растојаљу од вуЬа, 

прама Rрушевицама 1/4 сата. То је 'DRохувица((. 
Ј оmица и Камена сматрају ·се као једно село; једно од 

другог 10 часа.ка удаљено. ИмЗ.ју парохију зај'едпичв:у и народну 
шltолу. Оел:о је збијеног и разбијеног типа. У страни су вуhе 

растурене (20-300 м.) и оса:мљеве, ЈСако гдје захтјева положај 
зе.мљишта. При мору је неколико куhа, ва низ, дуж државне 

цесте, а ва једној главици парох. црква св·. Неђеља. Kyhe у 
Камеварима су у становитом реду поредаие. тако да између 

себе чине двије улице увакрст. И ако оу у групи, не припа ... 
дају истом nлемену, веh су груписано, и то ондје гдје јо парних 

лађа пристtшиште, поmтарски в брзојавни уред, народна школа, 
војништво и неколико дуhана, нао и разне агенције :пэробродских 

друштава. У Камена рима живе: Катуриhи, -Мијајловиhи, Ћело

виhи, Вал:абушиhи и Ћурановвhи; а у Јоwици: Ћурковиhи, Ман

диhи, Се:куловиhи, Балиhи, Радановиhи, Краљ, Ерцеrовиhи, Ћу ... 
чuhи, Сијерховиhи и Васиљевиhи. Свега је домова 48, а душа 160 
(прав, 122, а римов. 38). 

Не ·зна се, зашто је Јошица назвата,дон су Каменари,јер ту 

били каменари (мајстори, који -раде око камена), пошто ту у. 

оближњим Ћуриhима и Лепетанима има доста .ЈIИјеnог камена. 
1 

Старе цркве: Св. Никола. Ово је римокатоличка црква, 
ограђена у XVIII в., а Госпа, друга црква, која је ограђена 1894. 
Св. Неђбља. Доста стара ·црква, а нема мнvго да је давашњу 

Форму добила. На врло је лијепу положају. У овој цркви био је за 

МлечиЬа римокатолички олтар.1 

И Још:ица је, мислим, кад и друга села херцегновска по· 

стала. 3а Млечиhа је Ј о шица 1700. као засебно село постојала, 
а за Камсваре тад со Није знало. Ови су скорог nостанка, од 

раселица· с Круmеввца и из Рисв-а, Пораста и Бијело. За пори ... 
јекло становВЋ.штва зна се: Секу..tовшtu, доiПЈiи из Невосиња 1693. 
Славе Јовањ-дан. - Журковиfiи из Рисиа, славе св. Стевана Де
чансног. - Ma:н.дufiu, из Крушевица 1865. Славе св. Илију. -
Бa..t.uд:u из Сарајева, са владиком Саватијем. Славе св. Василију. 

Ћypanoвutiu, из Пераста 1862. Славе Јовањ-дан. - Mujaj.to-

L Шем. БOit-'"RQt. за 1876. 
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~ufi:u ив Rрушевица, има 45 год. Славе св. Илију. Први, који 
је дошао ва Крушевџце, звао со Вуно М:!<Ј.јаљев. 1 

- Epцetoвufiu_. 
·-из ВрановиЬа 1680. Славе св. И.пију. Вилц православни. - Ba
лadyшufi:u ·ив Вијеле, има 17 год. Славе св. Луку.- Радаповиh, 
ив Попова, 1694. Славе Јовањ-дав. - Ћмовиfi. из Рисна 1880. 
ОЈiави Јовањ-дан. - Краљ, из Грбља. Слави Госпу. - Ba.cu
љeвufi, с УбаЛ.а 187@. Слави Ћурђев ... дав. - Rатурић. из РиОна, 
има -40 год. С.пави Ћурђев· дав. - ~yчuh с Крушевица~ слави 

Илин-дан, и Cujepкoвufi. из Костањице, има 90 год. С.пави св. 

Јована. 

n. Опt.ииа. рисi\Иска.. 
Налази се између опhине хернегновске и пераmке. У ло

врruини имаде 17981 хектар, а становника 4511. Воље од све 
Бонс била је чувариц.а српсних народвих обичаја и срnске. на ... 
родне ношње. 

1. Убли. 

Село Убли налази се ово поља широка и дуга по 1
/ 2 сата 

хода, ··ошз.Јiо ког уздижу се високо главице. Саме :ку~е су у 

једној елипСи стављене око nоља. Висина је села над морем 

730 м. Ово село гравиче од сјевера t·ope: Главица н У ба ... 
штиR; од ејевеЈ?о-запада: Врдијешје; од заnада: Снијежница; и 
од југа Кливовац и Врањево брдо (од југо-истока). У селу има 

пзвора, такозвави:х убала, којц су слични бунари:ма, само што 
су плиhи. Около сваког таковог бунара има ограда, да не би 
марва вочистоhом воду кварила. У њима се купи вода капа

воца, а свако племе има свој »убо«, У селу је јапо студено; 

снијег јо веhи дио аиме, то буде дебео од 1-10 м. Такођер су 
зими и возики мразеви. Зиliи ово село изгледа вао какВа пу
стош, - сва nокривена снијегом. И доиста јо зими јадно овдје 

живљење; тад обич-Во стоRу слазе у Приморје, те хес-и.м.љују 

~уће и окра.јке, и то врло јевтина, јер у Приморју доста изу ... 
мрлих uлемсна и исељених породица. Али, ако је Убљави:м:а 
зима јадна и чемерва, то љети уживају. Лијепа омарина, бива, 
-вјетар од мора хлади, поље им је родно, ·прекривена богатом 
љетином, шовицом, ражи и кукуруЭом, а од вођ.-аRа, мурва:ма) 

орасима и треmња::wа, као и разним поврhем и зелевилом. 3ис.ш 

дува највише сјевер, а љети »о~rарина« (западњак). 

1 Catastico di Cruвevize (1726) у архиву опћике херцеrв:овс:в:е. 
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Село има доста земље радне, сва је у nољу убаљсiЮl\-11 
далеко по сата од :куЬа. То tJY орав-иде (154•12 х.) 11 вртови 

{3·24). Врло је ова земља редпа орачица, .која се сије Oll&Ru: 

Орач nлугом је преврне, сија.ч у бразду баца сјеме, пак со 

.бравом прено браэде повуче, и гоТово је. То су ми· рокли 
Убљани, да таво раде, ј ор је то земља црна, мека, .пијепа, ноју би 

могли и дрвеним алатом обрађивати. Дан opahe земље, _средњс 
да роди, :може родити око 20 стара. И)t'6на oBIIX земаља јесу: 

Ћурђов До, Милетв:ов До, Царинсни До, Иведиhа Делови, Рупе, 

Јlодводни Долови, Сhеnан-до, Попов .. до, Церовин, Побр.ђе, Ма
.шан До, Бостан Долац, Врањев До, Драгощево село, Драrој.1ов 

.До, Савића Долови, Opawje, Крст, Шести бунве, Бушиво и Вр
гљан. Имају заједничне пашњане {1745) и нешто шуме (10·15), 
које су око села и иза Снијежницо, да.п:ен:о од вуhа 1/'Ј. caora. 
Зову јо »Убајска планина«, н:оја је в:омувица, од старине за .. 
јодпичка, - није нинад рад ње било свађе. У њој има дос1·а 

сијева. Село је сточарско-эемљораднички крај. Храни 197 го

вРдИ, 1582 овцu, 75 свиња и 133 tюэе. Нит је било, нити -има 

у селу :кметова, Сви су слободни. 

Сеоске ь:уhе све около noљR., док попова куhа, школа и 

једна х'рчма, на сред nоља. Жандарска је кас~рва од јущне 
стране поља - на осами, мало подаље од кућа на мјесту званом 

»Бушине«, Ту је близу мала цр.квица св. Госnођа, около је мала 

дубравица. Око nоља су ·Ryhe на групе, по братствима, зби
јеноr типа. Све Су оне ограђене nослије буне {1882), јер ·rад 

скоро сви Убљани бијаху nребјегли у Црну Гору, - паR, вра

тивши со опет не ва~оше својих куhа већ эгаришта ј зато, :мо

·раху се, нешто влада, а нешто они, старати, да их изнова ограде. 

Поједине групе су, измеl,у себе, у растојању 100-200 норю,а, 
.э. у груnама су збијене, noripaj којих, уоколо свега поља, води 
пут, којЈ.I је и улица. И старих xyha био је распоред ов-акав. 
- Оне су између голих планина и родног п.оља ограђене. Овдје 

станују ова братства: Васиљевићи (12 к.), Вуковиhи {20 .к.), Ла

конићи (15), Драгојловићи (8), Јанчићи (12), Ву•шЬевиhи (15), 
Ивовиhи {15), Радоиичићи (10.}, Лалићи (8), Савиhи (5), Вукасо
виЬи (8) и ПавловиЬи (15\. Свега јо у селу оомова 143 (~<yha 147), 
.а душа 531. Имају своју засеб_ву пар_охију, ннеживу и ШRОЛ~'· 

Неки в.еле, да се назвало по Убли~а чевским_, а ја мислим, 

прије по водама, .. ноје се зову »убли'. 
Налазе се остатци чардаиа турских, камењем од њнх м~югЛ 

своје н.уhе оградише, Сматрају се и старима nарохијална црква .. 
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св. Ћорђа·, као и св. Госпођа, пр-е~да најесу толико. Св. Ћорђс 
био је, као мала црttвица, nграђен 1746., Roj.a, будуhи усн~а и 
трощва., би 1845. обновљена и саграђена, у Ф-орми лађице, од 
бијелог кресаног намеНа и nокрuвен.а плочом, а украшена зво

вик.о-м ва nРсс.лИци. Радња се сруши, б_удуh слаба, те се опет 
огради 1854~ Св. Госпођа је у дно села .Уба,.па, на једном бре
жуљху, а у дЦввој дубрщщци. Народ веди_, да је саграђе~а 
још, кад су со прnи .Убљани доселили. Ofio ње_ је гробље, ГДЈе 
се копају четири· оближља братства. 

За ово се село знаде и nриј.е Млечића, који су ва ово село 

и 11 земљишниs« уредили. Предшасници данашљег ставовништва 
-били су Турци, ноје су одатле истјерали, ·те се данашње ста

новништво ту населило. То је било ·од 1690 до 1700. Село је 
6ило вазда аа истом мјесту, на ROM је и данас, а расло је 
насеље rранањем. О поријеRЈIУ с:rановништва зна се: Вук.овиfiи7 
дошли 1692. юз Невесиња. Славе Ћурђе~-дан. - Bacuљeвuti.u, 
1695. из Вањана. Славе Ћурl)ев .. дав. Стара .свештеничв:а :кyhat 
иэ ноје је и данашњи nрви при~једRик епископске :консиоторије 
прото Душан. Приповиједају, да је неки Васиљ, још за Турчиааt 
дощз.о-. из Херцеговине у Х~рцегвови, и да га је неки од Са
виhа· ~·зео к себи ва Убле, те да cyt од овог Васиља, постали 
ВаоиљевиЬи. - Ивoвufit.t-7 из Невесиња 1692. Славе Ћурt,ев-дан. 
3адње буне_ двије нуhс у Никшиh nребјегле, гдје вр:ю добро 
.живе. - Ву~иhевий.и, из Невесиња 169f. Славе Ћурђев-дан. Од 
ових се ·неки исР-:люш у Сасови.hе, а од ВуковиЪ. а у Ку те. При
.nовиједају, да су три брата: Й~о, Ву:ко и Ву;киh (од вог брат
-о'l'ва, в:с з_на се}, дошли 1692 • .~-~э Невесиња, те од њпх, да су 

у Ублима настала браотва Вуковиhи, Ивовићи и Вуниhевиhи. 
у тому на" увјерава и то, што су их. за владе rttлетачке, баш 
и :мијеwали, јер ВјЋОвиhе зову ».3уновиhи речени Иво.вићи« 
tAchime del fU Tomo··Vucovich detto Ivovioh da UЬli),1 $. Вуки
hевиЬ:е эовјт и »Вукиhеви речони Ивовиhи«.2 По овому би ре~ао, 
Да се у Невесињу звали ИвовиЪ.и, или, да је Иво имао ДЈецу 
~ука и Вуниhа. - ПавАови1iu7 nз Вјелопавлиhа 1687. Славе св. 
СтеФана . ..;__ .Ja1eoкufiu, из Вјелица {ЦрЈ;Ј:а Гора} 1687. Славе 
ЦстК~в-дан. - Ја.пчиhи, из вјелица 1687~.Сла_ве Св._ Петку. Нев:и 
се. ·~селили у Муо, ход К.отора. - Дpazoмanoвut{u, с Грахова 
<>RO 1690. Славе св. Гсоргиј~, а племе се исе!Јидо у Морињ. -

l Cattastico di Risano у ар:х.иву опћиие херцеrв:овсве. 

: Jbldem. 
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Byxa.coвuli.1t, из Ораховца у XVIII в. Славе св. Петку. - да..tи~и 
пз Дријењава (Херцеговина) 1.693. С-iаве св, Ћорђа.- Са..марџияи: 
с Rривошија има 18 год. Gлаве Ћурђев-дав. - Ја.н.ковиЈi, из 
Бјелица 1687. Слави ов, Василију. - д,Pa.zoj.;r.oвufiu, из Вје~ица 
1687. Славе Петвов-дан. - Ca.вufiu, из Корјевиhа Н~87. Славе 
Ћур.ђев-дан, - Радокичиfiи~ из Попова 1692. Славе св. Петку. 
ОвдЈе_ су били и Павковиltи~ који се иселили у Поде, односно Са
вину и Мељину, о чему сам говорио, а славе Јовањ·дан. Као 
што се види, сва су братства, осим једног из КривошијЗ ие Црне 
Горе и Херцеговине, дошла овамо сврахетном XVII в. . 

Сеоска је слава Ћурђев .. дав. 

2. Кривопщје. 
. Вели~а .висораван са много ~ањих: ува;ха на истоку од 

Орзев_а НОЈа Је ртом Пазуа nодијељена на Горње и Доње Rpli
вomиJe. 

Одмах ::можеш да закључиш, каRве су Кривошије. Врло 
честа су ма."'а пољица~ ограђена планинама и главицама. 

. Ryhe кривошијске су по дну брда, а и на самим косама. 
3асеоци су веhи)-1 дијелом по брдима, косама и долинама. Тако, 
осим 3асеона Звечава ил Папратнине, имају и: Црквице, Др;:t
гаљ или Дврсво, nau и Унирине. Ово су веhи, а мањи: Јасен, · 
По љ ковац, Мачија Стола, Грандовина, Ј овичива вода, Пољnце, 
К~езлаз и Церовин. Сви ови одломци састављају Кривошије, 
НОЈе су пад морем 6:14-1097 м. Извора у .Кривошијама има, 
и э.ов~ се: Драгаљ, Грандовина, Унирипе, Звечава и Вјегалиште · 
(коЈу Је веле нашао св. Петар}. Осим ових извора, има и бу
нара, и то на Црквицам!"-, у којима се :купи вода с кровов·а и 
ТО h . 1 

помо У ЦИЈеви, полукружно свед~них~ и доведених најприје 
У ограђеви округ, вапуњен пвјеоком, а одатле }се вода ки .. 
шница и к~павица спушта у бунаре, кроз пијесак, посебнИм 
пр~лазом. Вунари су ци;;~е:в:тани. Вода је лијепа~ само што у 
ЊОЈ сам гледао досrа цвијета од букве. Поrов:а ом:ањих, бези .. 
мених, има достtt,- који штете не наносе. Овдје је и усред љета 
сту~ено, много студев:ије, него nи у иједном селу бовешком. 
СниЈег пада цијеле зиме и одржИ се доста; јер прије други 
пане. ~его први окопни, Дебео може да буде од 1-20 :м. Сје
вер на]в~ше дува и најјачији је а п источњаку су изложене 
Кривошије. • 

Кривошије имају површиве у хектарнма 11400, а од тог 
порезу подложних 11340, Земље радне није :1-Iного, то су ора-
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юще и ливаде t515 х.) II вртова \4•03). Ове су зе:uље он.о куЈ1ат 
а и подаље (1

/."-
1

/ 2 сат~). И:t1ен~ ових эе:~шљајесу: Поврх, М ар~ 
.ков до, Вuља: бунва, Брегов_и до, Хан, Вршанюi, Ппштс:т, Ста

решине, Мнш.кок .до, В1tше Мишков дола, Грловац, Попишјо, Цр

венски до, .Килава долина, Спиличко ждријело, Драгошев до, 

Сељаион до, Ауновищ1, Хрни н"угли, Станојов до, :Крсту љин до, 
Под nољице, Ливаде, Бара, Драга.ъ баре, Здврсно, Јовичива 

вода, Борови до и Пољковац. Имају доста nашњака {5332 х.Ј н 

шума {5489 х.). Удаљени су од куhа 1/ 2 Сата, а гдјо и 2 сата. 
Али и~ю' увијQк догоне живо куhи, јер тим горштацима вије 
впшта два сата д~љиве. Овдјо оу и;l и ој ен ок оси. И пашњаци 
1-1 шуме оу им ькомуница(1 , у :којој не смију cjoh~ дрва, веЬ 

се )Юже, у одреqоно вријс.1.,10, спјено жњети ил RоСити, и· то 

бсспл:атно, и Купити оуварке ил rранчице над дозволи шумар 

плп надшума.р, :који је на Црiшицама. Има и омitљпх, које зову 

про ото »дубрава(<, Имена пашњака јесу: Борова Глав~. Орлове 

брдо, Веља ГреДа, 3вечава, Лијеске, У би)елој Гори, Умац, Пп
томве рупе, Ј?рачјак, Јеловп до, Одеџа, Гроб, Кулина при двр

сюшу, Дворвпчко ждриједо, Јасен, Пољковац, Радо w, Заrвозд~к, 
:Мач·ија стопа, Под годеш, Јанковиhа село, Под .Јанков врх, Ра]ва 

прода, Љубиње лаэине, Чуљавшш;· Корнтни до, l\fалојев· до, Hn. 
раэвршјп и Граб. 

ТвРђаве аустријске на Кривошија~а јесу: На Црквнчком 
ноњу и Стражнику по једна, то је више Звечаво; тв~~ава Јан

ков врх више Драгаља; ниже. f}Iирина тврiЈаве на Церовtшу и 

Гриавuу.; двије више Леденица на Голо:wt Врху. По Црitн~цама 

је .:о.шоштво батерија и једна тврђава. 

Кривошије еу _сточарски нрај; - эа то и храно 456 го
веди, 3949 оваца, 106 свиња и 3665с воза. 

RривошИје со по nоложају дијеле на Горњс и Доње;а оси::u: 

тога подијељене су на ове одломrtе:. Дврсво или Бара, Зв_счава. 

·(Папратнпва), Црквиц~ У~прине, Пољковац, Јасон, Грандовина, 

Ма чија Стопа,. Ј о:~~ичина вода, Квезлаз и Церови~. 

· Ови засеоци један од друrQ_г су удаљ~ни по један сахатr 
а. и -више, а гдје-гдје и: мање. Дијело их гл·авице, те према њи:яа.. 

је и удаљеНосТ. Ти су зd.сеоци мали, наки немају ни 15, а веки 
В.II 10 куhа, само што Драrаљ и Звечава имају и преко 30 .. 

· Свугдје су куhе раотурене,. у растојаљу од 5-tO часака, једва. 
да се виде. Све је старе куhе во ј ока за прве l !879) и друге { 1882) 
буне запалила, тако да су данашње од скора ограђеве. Ако

и има гдје двuје тр~1 куhе заједно, то је без икаква реда, п. 
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обично припадају не само једном племену, веh блиоlюм срод~ 
ству. Само што је на Цркщщама оно :в:ехолико н.уhа, 1юје је 
nлада оградила близу једна другој, а noiCpaj дрЖ.авног пута, 
који води за Грахово. Имају 10-15, то дају Црквицама облик 
једне мале вuјничке вароmице. У Rривоmијама је свега дОЈ\tова 
20.4 (вуhа 297), а душа 1728 (између тог војнишrва 336). Имају 
парохију- и вапелавију, подијељеве су на двије нпежиое Горње 
д Доње Кривошије. Парохија се слуЈRбено :юве Rри:Вошије, а 
калеланија Унирино. Тако су Кривошије подијељене за орГани
зације парохија у БоRи t861. Имају заједно народну mхол,у. 

На поједине засеоке {одломке) спада: 

1). Драгаљ (Вара или Дврсно) домова 37, а душа 260. 2). 
Палратв:ива домова 14, а душа 109. 3). По:ьновац домова 22, 
а душа 187. 4). Грандовива домова 12, а душа 63, 5). Мачија 
Стопа домова 4, а душа 16. _6). Јовичина вода домова 5, а дуща 
:-Ј9. 7). Зелени луг домова 12, а душа 101. 8). Звечава домова 
36, а душа 263, 9). Пољица домова 16, а дyrUa· 99. fO). Кнезлаз 
домова 12, а душа 78. 11). Увириве доЈ:Iова 17, адуш·а 102.12). 
Церовик домова 4, а душа 23. и 13;. Драгошево еел.о домова 
13, а душа 52. -

Овдје не убрајам војв'n:mтво. 

Најјаче је братство Самарџиhи (90 н.), Вучурови:hи {20. к.), 
ОдадовиЬи (1 7 r-t.), а оста;н~- су маља. . 

Сеоске су славе Покров Богородичин и св. Јован. 

Не зна се, эашто Rривошијо добиле име, a[io није по ка
I(вом братству Кривошићима, али, да Ј•а је би.1о, то се не зна. 
Засео ци, као што се ви_ ди из и:м.ева самих, назвати су· по поло
жајимэ, а за в еве посжооје nриче, Тако једна nр.Ич:а тумачи ri?rre 
Драгаља -или Дврспа. Вели се, да у ДВрану жИвио· нСRи Војанић~ 
за вријеме св. Саве. Н.ад се ту једном св. Сава сврвуо, угледа 
к_окота вод ВојаЕrиЬа, и рече му: Тај .кО:кот добар је и вриједИ 
100 цекиваt(. А Војан'ић лу'кав, храдом брже боље. эакољи оног 
кокота и метни га св. Сави у ·торбицу. Св. Сава оде напријед 

а Војанвh потрчи ва Њим, и'рец·и .му: »Овог ко:кота, што мига 
похвали, неста, и реноше, да Си га '!И укfю, већ те молим да 

ми га вратиш«, Св, Ссiва одговоРи: »Н.Ијесам!« Али, када r.!y 
Војаниh завирје У торбицу, нађе га у њбј. Тад св, Сава про
нле село, говОреhи: »До сад се звало »мрсв:о.« ·(родно), а о"д ·сад 
))дврсно(( (каменито), и у RоЛюю то Iiзрече, навуче се сс.1ож 
велика навлана камоња. 
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Међутим БојаниЬ. видјевши то чудо, препану се и зюrолн 

св. Саву да МЈ' опрости, јер да му јо оп нокота турнуо у тор

бицу, и да се смилује његовом мјесту. Овај рече: »xohy((; и 
·извади пз браде двије дланс, те их завије у крпу, и даде Бо
јаниhу, и рече му: » Кад дођеш на сред поља Дврсна, от-ворn 
ирпу и биhе поље родно, нао и прије. Бојанић отиде, ад те[i 

се одаnечи од св. Саве, као ланом и знатижељан, отвори крпу 1 

·те из њс излеhе једна длана прама Грахову: у облику змаја, п 
-од ње се с-r:вори поље Грахово. К~д дође на поче_так nоља, оnет 

-крпу отвори, те и друга длака покрај поља иэлеhе, те се ст-вори 
·))бара«, По овом Дврсно се зове и })Вара'(<, а Драгаљ се эово 

по овећем: земљишту истог имена. 

Прквице су наэвате, јер народ прича, да ту је некад посто

јала црква; а неки веле, да добиле име по селу Црквица~а У 
Херцеговини, близу Гацна. Папратнина, иначе Ввечава, дооил.а 
имо по селу Папрати у Црној Гори i а нсяи веле, јер ту шо~аде 
доста nапрати {траве). Пољице и Пољновац, по малим долини· 

цама ј Унирине, по јамама, које се зову 11 упирпс«, каковнх туда 
је досrа, а хроз Исте потоци Кривошијски увиру, те извиру 

.на »Со пот« код Ри сна, Кнезлаз, јер ту била лазина, земља неког 

:хвеза; Церовик, јер ту доста церовино; Зелени луг, по зе:n.ениду ; 
Ма чија стоnа, је:р та увалица сличи мачијој стопи i а Ј о вичи на. 
.Вода по истоименој земљи. 

Преко Кривошија nут је_ још за Ри):!љав:а био, који је водио 
од Рима за Византију,l) а :кроЗ 1 Кривошије вазда је био Хор
цеrовцима и Црногорцима за Р иСав. - По nро в. Вогородичив. Ова 
је црнва 1867. у Драгаљу огрЭ.ђена. Радња Је проста; задње 
буне војници је оmтетише, а и рад влаге страда. Иноностас 
је радња сликара Цу1шрија из Задра. У Папратнини имаде 
·uрнвица Рождество Богородице. Сматра со старом, за буна _18~9 
и 1882. јако је о:ШтеЬ!Эва. У -Звечави! nрама Драгошеву 9елу ]е 

-св. Јован. Сагра:n:ио r3 · Петрислав Ћеловиh у другој лоЛ"Овици 
XVII в, Обновљен је 1873 и 1887. У Пољицама nостоји у_Фор:м:и 
лађи це проста Црквица св. Петка, која је сазидана 1 776.; а обно
вљеНа 1865, И она је, за вријеме буне, оштеhена. Св. Антон . 
.()Во јо римо"католичRа црквица на Цр.кВицама, ноја је ограt,ева 
има 13- год. Гробље је Кривошијанима в:од свијех'цркава, прама 

близини. Осим ових има доста гробова по ШЈ'"мама, са н·ад-

Е) Nico Bar. Gjonovic SUttori11a unU ~ie ROmiзchen Funde 1906. 
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t•робнюr сnоменицима, нарочито изг.инулим аустријс.r~шм војни

ци::IIа и оФицирима. 

Зна се још да ј.е била У Дврсну једна стара турска тврђава .. 
Стари _и поуздани људи nричају, да се њихови стари овамо 

доселише из Херцеr6ви~е, а дијелом су из Црв е Горе; да су 

Bpjaliиhи старосједиоци_ итд. 

Према овом Крив~·щще су и прије XVII в. постојале, јеР' 
uY тала ту Турци станова.'ш; а познато је, да је овдје и за 
Илира, један њихов огранак становао, а то су Labeates. Много 
се је породиЦа 1869 и 1882 иселило, ~·сташа, те данаu живе у 
Црној Гори. Тамо су оградили куhе и :купили sе11ље,. а овамо 

nродали, ил својима 'iJ8!t1Љe даровад:и а нуhе им и онако у зrа

ришту._ О лорnјеклу становништва зна ое: Ра.дуловиhu, дошли 

су из Валшива Села, .које је између Чова и Трњина, гдје је био

некад Никац од Ровина. Из овог је братства nет усташа у 

Црној Гори~ Славе Јов<\Њ-дав.- Byчypoвutiu, Ови потјечу И3 

Вјелопавли~.ri. од Павла Бијслоr. Од ов.ог се је племена у Хер

цеrовиву исели о не.ки Ву кале, од ког се рађају Л.) па и ТриnRо
Вукаловићи, ч.;>·вени јунаци. С!fЭВо св. Пстку. Из овог је брат

ства неколико усташа за бу во nробјогдо у Црн·у Гору.- Ca.
.1tapџufiu, славе св. Јов~на, а дошли су у XVII в. из Вај11ца~ 

Ов·о је пле.мо дало неколико свештешша, а има нокоз1шо усташа~ 

ноји су пребјегли у Црну Гd!РУ• З1;аменит је Јован Самарџиh,. 
1~ојп је nогубно :LПт.абалвог оФицира барОна Р~-кавинј', и из оВог 

братства највоhи је јунак Кривошијски Пулс Машrшв Can-z"apџиh .. 
- Одал.овиhu. Славо св. Н~кол.}', дошли Оу 1 XVII в. из Добре 
Воде (Црна Гора). Из овог је бра_тства био Гај'-> Одаловић 1 _усташа7 
ноr сУ 186.9. аустријанци објесяли ·пред Но то ром. Из ов-ог со 
братства иселило не_кол.и:ко у Сасовиhе, Ћоно:ьиЬе и у Грбаљ~ 

а 17 усташа пробјеглО за бу_не у Црну Гору. -Rове.-ч.и, с Гра
хова има 150 г.од. Славо Јовањ-да1:1.- Радој:чиhи., из Невесиња 

1~92. ·Славе Нино~ дав.- И.4ufi.u, ив Оарајев& 1693. славс.По;r- · 
f\ОВ-дан. Неколино их се ·раселило по Боки. ~ Бojв:nuti.u, ст_~ .. 
росједиоци, Славе ~овањ-дан.- Кохоти~ које зову и Кокотовићн 7 
из Rокотове главе, врха у Трњиuама селу (Црна Гора), дошли 

cy·l701. Славе Нииољ-дан. Има·5 уоташа у Црној Гори.,-Ву
киf<евW:и, о Церова (Црна Гора) 1680'. Славе св. Георгија.- RO":
ueuoвufiu, из Ваљана 1693. Славе Нинољ- дан. Први, који дошао. 

био поп КомИев. - То.мови~и. с Грахова 1720. Славе Мра~~~
даи {Св. Стева.на Дечансt\ог).- BuOoeapu, из Добре Водо, 1703 
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Славе св. IIетну.- Ж.мy'l(uftu~ с Грахова 1695. Славе Јовањ-дав. 
- Пou:oвuft, из Мојдожа Иi\fa пет година; слави Илин-дан. -
&awjeвufiu_, с Грахова 1694. Славе Никољ-дан.- Лauuћeвuhu, с 
Грахона 1694. Сл-аве Никољ-дан. 

на 

3. Леденице. 

Мањf:-· прошироње у пОпречно:..t улегнуl-1У Рисав-Грахово 
висИни 610 3-I. Село се налази по дну nланине, удаљено је 

.о.д Р и сна по сата. 

Из:.1еђј· tсућа је ПО!ЪС Леденичко, гд)е снју шеницу, кукј·

р~ э, овас, а сад е и кр~олу. У селу се куnи вода, те уви_ро У јаме, 
а ове у поток Сопот 1 и~ји при :uopy извире и чини лиЈОПИ слаn 
код !!Юра. Не наноси штоте. У селу се пије изворсна вода са 

.извора: Маракова вода, Кало•ша вода и Ерштавица. У селу не~tа 
бунара. Студен о је као у Кривошијама i дува обично сјевер, а 
при.повједали ~СУ. ми, да о ов. Или ј н по :мете,. аг.:о је облачио. 
Сјевер је овдјо врло јак вјетар, те би се слободно могло огра
дити неколшiО ·nјетрењача. Узрок због nог је толиЈiи сјевСр~јест 
изложовост самих Леденица. Сnяјсг пада, и за два_ мјесеца се 
се одржи, јер nрије други nане н~го nрви окопни. 

Село има земље раднf-'1, и сва је у пол:у лоденичком:.l~рЈ'
оисана је. nосред села, а од к,уЬа ноколи'Ко ч'а_саs;а удаљена. 

То су орапице {51 х.) и вртови {2 х ен.); а зову се: Варе, У Дољэ 
По~е, Марков До, Пољице 1 Доци, Долови, Горње Поље Ливаде, 
Просјодо, Врсзnнк, ·љубичина Плапика, Илипа Вода, Аљуга~ Лу1' 
и Јајевица. Има и пашњака {82.8 х.) и шу:ма (1634 х.), који су 
н0муница1 у којој ю1а грабовине, бук~ва, храстова, драча и др., 
а од куhа су удаљена 1/

2 
сата. 3ову се: Гр~'>авац, Рупине, Код 

дврспа, Лаэов~hи и Лу-пог.'Iав. У селу но:м:а кметова. 

Село се дијели·· на Горње и Доње Леденице, пр ама nоло

жају, а поље их растайља. Је.дне од других по сата удаљене. 

С.еОоке су куће запаљене за буна 1869 и 1882. од воЈника~ као 
и -оне у Кривошијама. ·послије су наново огра~ене, - без реда 
растуреве, типЭ. разбијена, а близу пута, који води за Rриво
шије. Село нема својиХ расешща1 имају ~шоју. кнежину и napo .. 
хију, нао и народну школу. Свега је .домова 46 (нућа 66), а 
.душа 439, од 1юјих је 127 вnј"ввштва. Ту станују братства: Су
ботиhи, М~i.iiетиЬи, Видовнlнt, Лазовi-rЬи и Ил.иhи. 



340 ПОП САВА НАКИЋЕНОВИЋ 

Леденице су наэ.вате эбоr особите студени, а Горње и-Доње 
по сво:'d no.'Ioжajy. Стеван Душан Силни 1351. дао Ледопице
Котору.1 

Цркве су: Св. Петка, која је парохијална, а сазидана је у 
Фор~ш :rађнце :647, а обновљена послије nрве буве (1869). За. 
ври]е:".Је задље оу но (1882) у њој су војници аустријски спраhали 
~оње, и живо, те је сасвим иsгрдили, таsо да ое је олет тешким. 
народним жртn.ама морала поправити 1888. Налази се испод 
пл~ппне I~ркавца. Св. Нинола. Више Смоковца у ЛедР-ниЦама, 
сазидана Је ова црквица у Форми Јiађице. Има звоник н~ пре
слици са три окна. 

.За задњс ~уве војници ,ј' њој држали прах, те ЈС JaiiO оште
:или. Код !Ъе Је Ј·копищте доњом дијел,у Ледевица, док горљим 
ЈО код nарохија.1не., 

Село се спомињо у повељи Душановој од 1351., дахдо· 
~пачи да је Тад оnсхојало и да у њему Срби становали. И прије 
Ј0 .ст~но оnстојало, особито кад се уз::~-1е да је близу Рисва,. 
~ОЈИ ово ~лирског Rраљевства престоница, као и важан град 
ЈОШ ц приЈе Христа. Послије Срба су Турци овдје становали,. 
ади нема трагова да они ту били. Послије њих, од noAoвинc
XVII в., Ср-би, о којима. дознах: 

Cy6oп,Ji.u, славе св. ИлИју. Дошли с Чева 1650. Ныш се
иселнлн У Рисан и _Котор. Ово је највеhе племr, - Мшетu~и 
с Чева 1650. Славе Пет.RОВ·дан. - Buдџвufi.u, с Гра.ова 1720: 
Сд аве св. Ј о вана, а леrш се иселили у Р исав, а одатле у Rумбор 
и -R~те. - .da.:юeuhu, 1710. из Црне Горе, сдаво Ћурђев-дан. -
Илићи, па ~таре Србије у XVI в. Сзаве Ћурl)ев-дав. Неки се 
иседп:Ј:u у Rуте. 

ПџиЈ·е осам год, д·о · '1' шао ЈОШ :..уиовиЪ. uз БаошиЬа иоји 
слави То:uин-дан. 

Ри сав:. 

У најсјевернuје:м дије~џ· бокешког аалијева 11ежи р11сан 
испод одсј~ка ~ојим се у Рисп.нски 3аЈI~в спуштају ледеииЧ:ка 
и хрив~шuЈс«а брда. 

Ryh~ су му nокрај мора и на равном и узбрдастом npo
cropy, НОЈИ се ... п~оте-жо од лрили1~0 -у дужину 2, а у ширину 
1 км. Оно со UI!Jeлe ."ttet>y лимуновима, наранча}.tа, маслинамаt 

1 
Memorie S~oriche Sulle Boccl1e di Cattaro di G. Geleich, Zara 1880. 

стр. 103. 
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лаворикама, трешњ<нtа, јабука:.~ а, смоквама, мурлама, крушnама 

· и др. стаб;шма. 
На сјевсро~западној стvани особиту nажњу привдаче воде 

. Соиот и раи.ла.. Од Слиле до Сопота има 1 RM. Они се појаве 

силном пјен:ушастоы водо:м дужег јул~ног вреl'.tона, обично за

једно или у размаку око no.'Ia r;ата. Пр_ед дијелим и сјеверни:'>! 

вреniеном повуку се у своја језера. ОВа су у страни, у облиiсу 

гувна, али им се дна не види. С врата_ Сопота, .тешко се нио 

нршсвиту и rлuбаву мрачву отр~Iен, о Фералима и.;~ .лучевином, 

сађо на језеро, ~а 10-15 .м. На језеро Сnиле cal)e се ласније 

и прије, Вода је питrtа и хладна, али тешко пада. Народ се 

њом служи сушнијех година. Сопот је не&олик.о мет-ара над 

морем, и диван је њеrов слаа кад проври, а Спила је далеко 
1/ 4 нм. Прича се, да су Гр~и и Римљани пз Слиле превозили 

се малом лађицо1'11 у Сопот, и да су се Кривошијавину увалили 

вол ови у »убао« ва Униринп, па да их је Сопот избацио! Још, 

осим Смоковца, врло )·кусве 11 здраве воде, има Рнсан и истакну

тијо изВоре: Г-рабовац, Џурин, Сат, Грудину, Ушљнван и :Меткову 

вод)'• Воду »Смок(-lвац« довели су б1џш Турци у Габелу. При 

њихоnу боју С Млечиhи-ма, покварен је водовод. Год. 171-1 t. iЉла 
је доводева сопствеви:м: тр~·дом СиМа Милоtuсва Ћа.тов-иi,а. Ври

јеме је _и тај водовод nоквари.'Јо. Поново ју је опhина дове."ln 

1&98, чунцима ис11од земље. 
Busдyx у Рисну је здрав, горсtш и nриморсiш. Поднебље 

је доста оштрије него ли у опi1ини херцегвовсној, јер дува )tнoro 

бу_ра, ноја је у Вони позната под именом nРисанна«. Дува и 

југ п западњан, па и источњак .. Сније г врло мало пада и тако 

исто со одржн. Хладно је над .дува сјевер. 

У Риону је земља рад·иа, а то су вртови (56), виногради 

· (0•97) и ораницо (3~). Та ј о земља оно вароши, десет ах часана 

удаљена .. Пllшњака .(635) и шума (108) таио!)ер има прилично. 
Надазе се прам_~. Порасту, Морињу и :rеденицама, - од ва

рошu. од четврт. до-·оа~а удаљене. 3ову се: Бања, Брда, Царине, 

Габела, Горица, Грабовац, l'рудина, Катуриh, К.ошhела, Кова

чсвина, Кртац, Ливада, ЉуботИн врт, Махала, На [>рај р иве, На 

врх_габеле, Пеленица, Пјешчина, Ilзужине, Под ливаду, Рашко

вЈih, Ријена, Рулавац,: Стара Славица, Смоковац, Соје, Витоглав 

и Врчевина. 

Рисан се дијели ва саму варош,_ и у бдизини њој манастир 

Бања и болница tЉубатовића задужбина} - од вароши qетврт 

сата удаљено. Варош:ко оу l\ућо поредане дуж десне и лије-ве 
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стране Габеле, која јо улица, а тю~о нето н noitpaj nута п мОра, 
прама цркви св. Петра и Павла. На дну Габеле при морЈ• је 
?·"~-tад~н трг, - н ту је. прис1:аниште парним лађама, -а с лп
~ево ~е морсни мост, rдје пристају јодрењачо. Код пристаништа 
з: лиЈе~а ново-оrрађена эrрада Српсис Читаонице, Ryhe су у 
f исну Једна до друге, - нема одјељана, изузев Бању· и нено
лино ~;;ућа прама Смоковцу ц ВитоглавЈ', ноје су растурено у 
vас•оЈању 2-200 м. Свега је у Рпсну дО>IОва 252 (иуhа 331) 
а душа 1243. ' 

_за nравославне је nарохијална црква св, Петар и Павле, 
ФИЛИЈаднс св. Арх. Михаил, св. Јован Претеча n св. Ев. Лува, 
а за рю~оюкатош!.Rе~ Арх. Михапл. 

Рисан дан_ашњи добио је име по старом граду, нојп је )tало 
пиже nри мор~ б~о, а звао се »Rhizinium»,- а био јо илнрсна 
прест~ница, ROJa ЈС .доби~а име по илирс1-.оМ nлемеВЈ-' Ризуни .... 
тима. Габсла, јер се ту -населила били Т,\ рц11 11з Габеле. Бања 
се ве Бна зашто назвата; - ту је 1805. бно :~.ш р цзмеђу Леде
ница ~ Ораховца, рад љихових nоrраннчнп:х: честих sа};.еrзица. 
Ртац Је наэват по по;:южају, јер сличи рту. 

Постоји траг с'I_'грог лута, нpjii је спајао Рнсан са Гра
ховоn-r. - Тај је nут nоl'tривен новим - лијеппя. 

Бел~: да постоје 11 да се виде у .:>rюрЈ' под Рисно:м 1 npa:\Ia 
Морl:ЈЊј', зидине старе плирсне престонице, ~ nрама Вањи је и 
>>Стара сланица((' гдјс су солила била. 

Qсн.ива.ње Pucua., ptiн.uja. . пасеља. и њиховu траzов~ Рисан 
f.:y осно~а.:rи Ризуюrти, И.'lирсно nлеме. Вројио јо 53. пр. Хр. 
Р_о~ења аО.ООО 01-ановв:ика с 1 f.OOU ди:юЬа1iа, Протезао се ду
~ином до стр,почко~, а ширино.•Ј до Вањсног Рца. Тада је Uио 
r лавю~~ град Бонс, У њему отановала и Теута, жена НJпipOitor 
краља Агрона, 

О XpИo'J;'ono)z pacneh а ' · . . . у, .• /ОЛИЈед nотреса, град је заирRао, 
ал~ Ј 0 н~д њи.м осва~уло море, које га и Покрива. Остатак тоl' 
fНl.ЈСТ~ризег рисанс.:о~ насељсња оснивао се на .стр.:ион11тијсм 
данашљем прост~рЈ-·, 8лu 639 године, ·иза l'ота, до~ошс ОбрЈ-r, 
na р~эорнше и те њсговс остатNе, 

Над се Срб11 населщнс, поноni!~Не Рнсан, п~н 11 љега. 1\ао 
и Котор и Будву iЧ 1. опљачrшше. Го .а. 867. A:Sc1•iyiuш о;рсчо 
се свог ри.мсн_ог ИЈtона и прозва .КотОр, а Бона р 11 с-анока од тад 
називљс се Бака Которсн:а. 

II}IHПaдao је Рисан херцеrовачшr:l-! гослодарюш. Под п:.юно:"fl 
))Ресенџ, сnо:нпње се да је 6но .У доднру с т11ео' 1 w • IЊС.:\1, ЊИХОПО)l 
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престоница~. Tpn.вyucfш rocnoдap Прслюшр даровао је Ресен 

сипу В_олеслав~r. Ј{ад је Херцег Стеван, ·22. маја 1466. за на

вијон очи эакдопио, тада су и потресени Темељи слаб(\ дне· Хер

цеговине. 7-'у слобо.4у утулишо Турци 1482., а nобијеђени Сте ... 
ванови синови, Влаи::о и Владислав, силазе у Дубровник. Тал 

'ђ:рцп, као дио херцеrовач1~ог nриморја, н.асељују _и Рисан. 

Они· су у Ри сну основали неnравилно раздвјељену варо
шицу, ·с главном пјацом ))Габела", с два непокалдрмпоана nа

зара и узаним ули:ца:ма, Уз које се д~нао бије_ле у тврдо сагра .. 
-~еве дв.о и троподво -куЬ.е талијавсБОГ ·слога. 

С Турцима су у Рисну тад ·жнвјелс три правос.Ј_Јавне по

родице:· ЧучковиЬи,_ Су.вдочпhи и :М:иситић.п, и римокатоличиа 

Н.олумбариhи. Имали су својУ цркну св. Л~'КУ, исnод Смоиоnца, 
1юја и данас постоји •. - Год. 1647. Пераштани наговорише мл.е· 
таtr15ОГ ге·нерала Јована Фо<'Rола, те он очисти Рисан од Ту

рана, који населише Rлоб.}Ћ и његову оr-ю.'Ј.иву. Риоан, усљед 

Канщ1јск~r мира 1669 I'., опет n.риоаде Турци~·tа, а t &8.3. one!l' 
ra млеч.иЬ.и с -Пераm~аним'а ослободише ОД Турака, који ·се' тада 
паселиm~ у ГОрњи дио Rривоm-ија, Грахоrю, Корјевиhо и у Кn-обук. 

Кад су из ·Ри сна Турци иmЪ.орави, поче~и га насељавати српсвн 

~'Сtюци, који нијесу хтјели да трпе над собом Тј'рсну власт. 

То су веhи:м. дијелом претци данашљег pиcaRCiiOГ насељења. 

ЧистО зна.:мо, да је Рисав 1720 г. бројио 18 породица. Њима 
је влада млетачв:а даваh:а· .оо и бешкот. За тај дар била им је 
дужност~ да· браве Рисан од ::Гwрана и да·nх _проrоя:е. Чете ри
санскнх ускока проДводио је :конто Вучяh · Кајиh,- а особито 

.Јован Ћув:ОвиЬ, ному. МлсчиЬ nод11:јеЛЈЈо iюнтство И златну мt~
даљу. Њом су·ое китили рисанеки начелн1щи до 18"86 г., а дапu.С 

ос чува у опhини. Ово плс.'\ЈО Ћуtсовиhа зnаЈЈО се и ·Фаочи:·111, 

Уз о·~о насељ~ње. од 18 породица био је један ~р~топол, 
један архимандрит,. два ·калуђера и три попа. -

Да је, иако :м;;О у. Рисну, и за ·турчина cpncr,.:o насеље 
одликовала се родољ)'бљем и побож~ошhј, свједочи Нам и то 
што су се ЈСуднлн да 1601. међу много·бројним: Туi_щи.ма оснују 
цркй~т св. ПO;rva и ГltШ.'Ј:Ј. А нщсо су сrщ би111 православне 
вјеро, ипак брасТnу Нуснд11f~а, којп се доселшш из ниашпћке· 
нрајнво и :које је Млечиh на.сил.но npenjcpпo, никад нијесу па

Rости радили, ncb се j'Dajel~ држали о по да »брат је м по ноје 
njepe -био«. Ј.Пта nп ше, о пп п,п:ма 1663. г., уЗ -цпоју г.чавву цркв~· 
-св. Петра 11 Iran!нt, саградн."!П u рп:-.1сюr ()!.Iтар сп. Арх. )fихај:~а 
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гдје им је ри)lсни свещтеюш. боrослужно, Поезптје сј· и:м 1847. 
саrрадиз:и nосебнs цр1-шу. 

Рпсан данас (!роји 235 .дом., а дуща 1470. 

Цостанак Рисна прnназали смо у onшte:.r д11јо.'Iу. 

О поријенлу давашњсг становниmтва ст~ри nоуздани људи 
ЛјЈЈIЧају: 

· Јlиоiутин.овиhи (2 н.) доrnля яз Пиnе иlUa 90 год. Славе Јо ... -
вањ-дан. - Суботи/iи {1 1), с Ледевица има 80 г. Славе Илин-дан. 
- Чуч~овнti.и (6), о Бајкових Rрушевица 1698. Славе св. Николу. 
Ilз овог су племена 1863., за вријеме уставна у Боци-которсној,. 
о6јеспли у Котору три Чучнови:hа: Нрста Митрова, Митра и 

:матију. - Иве~шfiи (f :к.). Ово је стара властелинсна породица,_ 

ноја је из по1'ранпчно Херцеговине пре6јегла у Рисан у ХVП n. 
С.'Iаве Јовањ-дан, - а иселили се у Трст. Ово је племо nри-

ПОЈ\rогло манаст-Ир Вању и црнву св. Петра и Павла у Рнсну. 

Многи се одликовали У Русији, а rраФ Теодор Ивели-ћ знаме

нита је личност ~а народне В.'Iаде у Воки под Петром I. Пе
тровићем (св. Петром). - Јовгновиfiи (9), из Требi.ња 1654. Сдаве 
Јован-дан.·{ло Вожићу). Илија Јовановић 1 учествовао је 1687 .. 
У битци на Rаменоя против Топал-nаше, а Rонте Томо .}ова

новиh, конте Дуна и нонте B,YI-tO Јованови:h- били су око 1700. 
nопшвице дооељени.nа херцеговачких \ а Мдечи.h им в бог ју

наштва у дијелио мјесечву л.тату од 4 дуката. з - Год. 1869. 
аугтријска војс:ка затвори се.рдара и вачелвика тада рисанског 

- Јова Јовановиhа, који Је имао нарочuту .збирку оружја, год .. 
1850. и t860, организовао народну странку. Од те је uороДiще 
познати иаучењак и бивши министар Љубомир Јовавовиh у 

Србији. - Кова:ч.ићи (_3 к.), сzаве Јовањ-дав, ·а дошли с Гра.

хова 1660. 3наменпт је nроФ. Ристо Новачић (f 1909), који јо 

написао неколи:ко историчвих радња.- Rpuвoкa.mtliu (1), дошли 
из Кобиљ-дола у Црној _гори 1740. Славе Јовањ-дан. - Кату-· 

puhu (5), из Бањана 1692. Славе Ћур~ев ... да.в. Но:ки се иселили 

Ј' Русију, нени у Rамеваре, а неки у Задар, камо је у:миров

љени проФ. Миха~л Rатуриь, ноји је знаменит рад својих радња 

по лри-родниl\-I 1-rаунама. Из овог је братства Драго КатуриЬ. 

~ој11 је nрипомогао :-.rанастr1р Бању и цр:кву св. Петра и Павла. 

1 Срцсхо Да.Јматинс.Еш 1Iаrазин ·за 1850. 
2 Меморандум досе:љея11в:а од 19. ју..1а 1701. 
3 Ду:кц од 3. aвrycra 1701. 
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у Рисну.- 1Јурн.овиf;_u (2 к.), из Бањапа 169'-2. ~.1аве св. Сте .. 
вана Дечапског. Од овог је племена tran.-cлaвo Ћурковић, бивши 
први а.цјутант Њ. К р. в. Николе 1. Н ени со иселили у Ј ошiщј; • 
_ }Jaдoвutiu (10 R.), дошли из Вјелопавлиhа 1692. Славе Ни
нољ-дан. Својатају се са )IОстарсним Радовиhима. Ово је угледно 
племе, из кога је и бивши рисански начелник Илија Радовић. 
_ Ћynoвutiu (4 к.) 169~. из Драчевц. у Попову. Неки се иселили 
у Баошиће! а славе Томин-дан. Yzpuнoвuf;u (2. н.), из I-Iиншиhа 
1692. Славе Аh.имов-дан.- Ozњenoвufiu (3 х.), из Бањава. Славе 
НИI>:аљ-дав, а неки се иселили у Котор. - Фu..toтutiu (2), 1652. 
с Гр~ова, сдаве св. Арх. Стевана. - Buдoвuhu _{4 It.), 1694. 

0 
Граова. Славе Јовањ-дан. - Неки се у Кумбо_р иселиди. -

Cтujerxoвufiu ( t )
1 

из Вањана 1692. Славе св. Арх. Михаила. -
Бјмаdин.овиhи (5), дошл11 испод Голије у почетку XVII в. Они 
су од племена Филиnа Вишњића. Митар је учествовао У битци 
код Херцегновоrа 1687. Ово је знаменита властелин сна ри саnе на 
nородица, која је дала Р~сну доста и_аnстана и начелнин:а. Неки 
се иселили у Котор, а нев.в у Херцогнови, оданле У Дубровник, 

1_.,амо их зовЈт Ћаја. Славе Ћурђев-дан. - I!oaoвuli.u, дошли 1672. 
·из СтијевG i1иnерсщ~. Славе НиRољ-дан. Од њих је огранак Пи
пери· (2 к.), који се· иселили у Rотор, односно у Куте,. а славе 
исто Никољ-дан._ )Jiдpa,_љeвufi.u (1 к.), ив Корјенића 1692. Славе 
Ћ;урђев-дан. - RoAy.м.бapufi.u (2 н:.), из Херцеговине У XVII в. 
Славе св. Аух. Михаила, римокатолици. - Bpajutiu (;2 I~ ), ив 
Херцеговино{Требиња) 1676. Ри:и:окатолици, немају крсног имена. 
- Ћатовиhи (t5 к.), ив Требuња, од крви 164?· Славе Јовањ-дан 
(6. х). И3 овог је братства и данащњи: начелни~ рисански Мило 
Ћатовиh. Неки со исел~и у Морињ. - Mpшuftu (5 к.)! из Чи
чева 1670. Славе св. Евстатију. Од њих О'Ј' Тропов~thи У Iiутима 
и :Мршиh у Rртолима, - 'Re.ttoвuhu {4 к.), у XIV в. из Т~еби~а. 
Славо ЈовЗ.н-дан (по Божиhу). Многи се сердари ЋеловИhа ПЈО
вају у народни.\!, __ пјеомама. -ЈедаЕ:I, се нселио у Ка~tенаре.- .дa
эoвufi.u (2 к.), с Леденица има 100 год. Славе Ћур:ђсв-дав. -
Дробњ<i)-(овиtiи (2 н.), иэ_ Дробњаrщ (Црна Гора) 1692. Славе Ћур
t,ов-дан. _ И.ЩhU (3 к.), из Старе Србије 1640. Славе Ћурt,ев-дан. 
- _Авра.мовиh (1), иэ_ Веливића (Горњи Ораховац) има ~О год. 
Слави св. Арх. Михаила. - Muтpoвufi.u (2 и.), из Тробиња (169:2), 
славе 3ы.чсhе св. Јован_а. - гР)-(ава1~ (2: н.), из Требиља 1692. 
Слави св. Арх. СтеФана, Нсни се иселищr у Дубровн_ии. - Rо
в_гчевufi (1 :к.), с Граова t i50. 'Слави Ћур.ђев-дан. ~ Дpatuli.~:ufi.u 
(4 :к.), из Поnова 169~. Сдаве Никољ•дан. - Пв.ареиица \-' к.), 
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из КорјениЪа 1692. Славе Ћурђсu-даи, У эюrљшirв.и:ку 1\Шетачr-tом 
эorsy се и Папорнице.-- Шttаровићи (4 к.), прозвали се по неком 

Шпару, а припадају братству М-рmиhима, које дошло из Чнчева. 
Славе св. Евстатију. - Миџор, из Будве 1890. Слави св. 'Rузму 
и Да1'trјана. - Још има несталних чиновничких и војвичких nо

родица, које су.виЏiно да и спомюi.ељ 

Било још братство 13рчевићи, иэ I\ОГ је Вук Вит. Врчевн:h, 

скупљач срлсног народног блага. Његово потомство исе.1пло 

С(ј У Дубровнин, одатле у Ниншиh, пак на Цетиње. а у Рис:ш 
У XVII в. из Трсбиња дошли. Tauo и чувена братство Власи• 
AUгtOB'I.t!iu, fюјс се иuтрачало. Пошљедњи ограваr. јо једна одива, 

удата за прот,у ноторсдог Јовава Буhнна, Тако Ii братство Rај

тазовић.и и Mu .. tocaвuhu~ која се оба IЈСтрачала. -- Било још 

братство· Љубатовuhu, а неки их наЗ:ивалu и Љубановиhн, ста

рином:. су из 'l'р.еб~њсног надилуна, гдје се називало и Нресо

јевиhи, - У XVII в. (1692) с крви су пребјеглц у Рисан n на
отаuизrи се на земљиште »Бсi,.овину{(. Год. Ј 824. с крви су по
чели продавати и своје иr.1ање у Рисву, а касније сасвиl'rЈ Рис"ан 
оставили и настанили се у ·Русији, од којих је особитог nомена 

Ј:риједан ·Димитрије Љубатовиh, CflН cy-l)e Ћура ЉубатовиЬ.а .11 

mајне КаТс, tloђ. Ъ,урко.виh. Родио с~ у Рисну, а умро у 1\fосквн 

"9. маја_ 1871·. Својом опоруном 15. вове::uбра 1870. оставио је 
своју богату ии о вину да о е И~"rta: }) Уnотребити у грађевину 
једне православне цркве. nосвеhове св. Димитрију, У. граду 

Рисну у ДаЈЈмацији 1 уз rюју цркву :мораhе ое под!ЈГВЈ'ти једва 

болюща са уUожи.штем за 20 остарјелих,. од којих 10 муШiiОГ, а 
10 женсRог nола свnјЈ-' вјероиСnовијсди гџада РИсна«, Ово је 
све оrрађено на брежуљку »Ртац{<, између манастира Бање. и 

града Рисна. Црква пан . св. Димитрија освеt1она је 25 но

вембра 1907. Неnрикосновена главница горњс задужбине износи 
190.000 кр., а он:о 70.000 нруна утрошеНо је сувиWе за радњу. 
СлаВа је Петров-дан; а као што се из горњсг разабрuтн :могдо~ 
ово 11-rјеото нема старо властеле, веЪ. је ово ускочrю мјесто, све 

досељеници :.tахом из Crape Херцеговине, а неки:~-1 дијелом и из 
Црне Горе. 

5. Морињ. 
На Рисаџс:н:ом заливу по сата западвu од Рисна) по дну 

.стрмих крmевитих кр.ивоmијсних и убаљсхих планина, дијели 

-ее ·на Доњи и Горњп Морињ. У Доњем Морињу пзвире >Ј Вељи 

Поток«, а други је )}Рнјонn« 1 па њој су саграђенп )ЈЭИни 
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брашневи n уљ;1ни, nознати поД. имено)l uВојводнhа !1-IЈIИЕШ«, 
Iији су некад мноГо nосла ияали, због тога, што веhи дио 
брашноних :-.!дина по Бою1 carpal)eн јо на водама, које љети 

nресуше; зато nрисиљени били одатле брашна узимати, што 

данас купују из Трста н Ријеi~е, а и што всh nостоје у Баки 

3-4 парна млина. У селу је прилично извора, те изузев онај 

при ::цору, звани ))Ријека«, - сви су мали, а зову се: Н осно

вица, КрЊача, Сврчаrt, Падиl1 вода, Доња вода, Веља улица1 
Врбица, Врба, Змијинац и Радоштuн. Бунара самО по гдјеноји, 

ал: врло мало.· Обнчво су сс.осн.е куhе по могуhности при

Ј;:~·пљенс оно ИЗIЈора, јер свак Жf'ЛИ да близу воде буде, и јер 

ту Турци nрпје били, ~1јосто нојнх се Срби на њихова селишта 

населили. Поднебље као .У Рнсну, а због околних nланина сунце, 

и кад је најдуљи лап, сраз:dјерпо друrи.:\:r мјестима доцна гране~ 

Снијеr лане и одржи се нолино и у околним селима, а дува 

сјовор, ноји најјачи, п југ с којиn1 долази rшша. Љети до}эе н 

вјетар од мора, но ји врло лпјело хлади· (западњак). 

У Марињу 11:\Ia оравпце (101), вртови (38 х.) и вивогради 

(2·23). Сва Је у непосредној близини куhама. Не раде, веh хао 

и -остали Вонељи одлазе у свијет. Куд cpehe да је Обрађују, 

Зове се: Вуновсrш долови, Цривсно, Онь црtше, На Баночо, Код 

tiщ;арне, Пов:рај П)?та, Окањи!), Љескова долина, Дубока долинаr 

Лазетино, У ми, Реnови. до, Понори, Градива, Т-орњан, Врти, Под

во.:~:ом, Више воде, Ледине, Ortpajaн, На кам!Эн, У баш ту, Доцип 

Мас.'IЮЬшt. Село 11ма лри:иич,н1о· и пашњана (827 х.} и ш у :ма (25 i), 
:; нојпяа чувају 152 говеди, 422 щще, 57 свиња И· 659 коз:t. 

Пашњаци ·и шуио то су ))номундце«, у нојима дозвољена, огра

нпчево, сјеча дрва и паша поза, а од куЬ.а су удаљене 1
/ 2 сата. 

ЗОВ.}' се Девосиље, Rабо и Rликовац .. _:_ Опhенито nкомун(( или 
»забрана«, Село нит је када бп.Iiо .читлун:, нит је. данас. Сви се

љани газде, кџји щэ држе туђу земљу под закуn - Iiечим, јер 

ни своју не обрађУју. 
Морињ се дијеЛИ на Доњи и Гор~и, са одломцима Буно

виhи н Бакочи. Удаљени су један од-другоrа 1/ 4 сата, а растав

љ;ју их хрбати гора. Тако су Буновиhи ripи врху горе с једне 

стране, nра1и:а Рпсву, а ВаКочи, при врху горе с друге страве 

nрю-1а ХорцегноВо~tу. - :Морињ горњи по сред горе, а Доњи 

при мору. Kyhe су nонрај опhинсrшх и државних путева, а 

И при >IOpy, једна од друГо у растојању t0-200 .м:. Све су 
ове Ryhe разбијеног типа, само у ДоњеN: Морињу има 15-21} 
:н:уhа скупно. То је збијеви ·тиn. Ту је 4-5· дућана, ј одан тргr 
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ло сриједи, звана ))пнаца-\ кроз коју воде двије ,улице унаRрст. 

Ту је поштарс~tи и брзојавн11. уред, Финансијсна и жавдарс:r-.а 

постаја, nарохијални уред, а ·мало ниже је и дворазредна на

родна ШRОла. Овдје су нуhе, дtЈ.кде, у реду, дон иначе су у 

свему МорИЊ)' растурене без реда. 

У Морињу живо ова братства: Милиновиhп- (30 к.), Дабо

виhи (2 н.), Берберовиhн (10), Војводиhи (6). Ћатовиhи (1). Се
Феровиhи {6), МатRовнhи (10), Драrомановиhп (10), Jlyqиhи {61, 
Радониhи (1), Баиоч (1), Васиљсвиh (1), Уљаревиhи (3), Данг~·

биhи: (2), Јовановиh (!), Псровиh (1), Шпаровиh (1), ЈанRовиhи 

(2), Русовиh (1) п Чуквас (1). Свега је домова 96 (нј·hа 181), а 

душа 5i0. Ссосна је с:шна св. Сава. 
1\,Iорињ лрiiЧају да је добuо име због болести - куге, која 

је морила народ, а дотле се эвао Драгомановиhи, по највеhсм 

братству, к?Је ту било. Бувовиhи, эову их и Бунојевиhи, јер се 
ту најприје почео народ против Наполеона бунитn, а Бакочи, 

по племену БакочевиЬиnш, које ту станује. 

На ноЈюливо мјоСЈта nостоје гомила, а то су била стара 

везнабошка гробља, И.r.ш и разв~'lа од нс :колико турских чардава. 
Св. Јован Бщ·ослов, ограђен у XVJ в., а обновљен 1856. Дуг 18, 
шир. 8, а вио. 9 м. 3вонин на пре слици, са три ortнa. · Иконостас 
нова радња живописца Ћ~·рановиhа и·з Боке. Овдјо је укопиште 

Горњем Морињу. Због удаљонооти овО цркве, Доњи Морињ 

осјсти д;уховну потребу, те ва прекрасном положају поче rрадит 

нову црнву св. Саве 1861., а дОврши је 1875. Rpoj јој је у виду 
врста, а сва од пре:красног тврдог бијелог камена, са прекрасви!'.t 

кубеТО!II, на номс је осам nрозора, и ноји јо понривсн олово!II, 

Св. Петnа. Ова је у Вувовиhима, саграl)ена у XVII в., а отраг 

неиолиrю, сва Је nоправљена, Граl,ена у Фор!rш лађице. Код ње 

је увопиште Ваnочима и Буновиhима, На »Илиници« nише Ву

воnиhа је о малена црквица св. Илија, која је у Форми ла

!Јnце, почеТиом XYlli в. orpa~eaa је. Јер ва вели:кој висини, 
чешhе у њу rро:.юви ударају, те и нема у њ~ј ништа. Св. Три

Фон. Мала црквиЦа римокатоличка у Доњем Морињу, ограђена 

је у XVIП n. 3бог исте је било често размирица између пра
вославних Морињд.на и рИћtонатолика пз Костањице, нојим:а је 

ту 11 гробље, 

Предање ~:~ародно тврди, да је ово село постојало и за 

Нем:аН:иhа, а послије :Косова да се и овдје Турци укорјенише, 
те их свом муком npoтjepame у XVII в. Од тада овамо се на
сељ)'ју многи Срби из Херцеrовине~ бјежећи uспод турск-ог јарма, 
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.а доцније нешто и из Црне Горе, а више из околних бокешвих: 
:крајева. Село је било увијек rдје и данас, а горње предање 

слаже се са чnњенrщима, јер су овдје дошли Турци у XV в .. 
·те остали све до 1654. кад их Млечиh1r истјераше.- О пори

јеклу пап данашњег стаRовпиштва зна се: 

Ceфepoвufi.u, дошли су из Пипера, 1687. Славе Васиљсв-дан. 
- Драzо.мановиfiu, с Граова 1690. Славе .Товањ .. дан.- Дабовu;~iu, 
с ВајКовnх Крј'Шевица 1659. C.'Iane Јов~њ-дан. Од ова тр11 брат .. 
-ства нени се од СеФеровиhа иселили у Куте, а неки од Дра
гомановића у Топлу, а од Дабовиhа у Сав Фравциско.- Вер

беров-иhи, из Попова 168i. Славе .lоваЊ-дан Ово је отара сnе
штеничка и ~аnетансtш вуЬа; неки cu нсеЛ.или у Костuњнцу, 

а неки у Херцеrнони, Трст и Оде су. - Muлuuoвnfitt, из Вањана 

1659. Славе Ћурђсn .. дан. Нек11 се иселили у Кумбор, а н ени У 
·трот, Котор и Русију.-Ба~rочевиliи, из Корјениhа 1689. Славе 
ен. _Apxnиrcлn Михаида.- Pycoвuti, из Rртола има 13 год. Слави 
·Срђев-дан; :__ -Чухва.с, иэ Кута има 12 год. Слави Ћурђев-дав. 

- Ma.тxoвufiu, с Пода 1720. Сдаве Ћурђев-дан. Од ових се нек~ 
иселили у Прчањ.- Ћ.атовиfi, из Рисва 18UO. Слави Јовањ-дан. 
-~А~юубићu, ия ДоЛа (Вилеhа) 1687. Славе св. Арх. Михап:iа. 
- Лa...tuft, с УОа.па 1890; Слави Ћурl,ев-д~IЈ.- У љаревић: • . из Пе-
трова Дола у Црној Гори ·1672. Славе св. -Георгија.- Јоваио
-вић, из Рисна 1870. Слави св. Лазара, а исолио се У Сан Фран
цио:к.о. - Bojвoдufiu, из Брда (Црна Г9ра) 1687. Неки се иселили 
у fЈдесу, Трот и Егиnат. Олаве Лучин-дан .. ~ Шrzapoвuti. из 
Рисна. има 20 год. Сдави св. Ћурђа. Није QД Шnаровиhа ри
.са-нск~х, веh и у Рисву! од ctcopa био nридошдица из Нвкшиhа. 
- Пepoвttfi., с ·његуша t710. Слави Ћурђев-дан. - Ba.cu.ьeвufi, 
с Убазш 1860. Сла-ви Ћурl)Св-дан. - .Juчut;.ut из тре6ињ<:Ј{ОГ .ка
дилука 16GO. С.1аве и;шн-дан. - Pa.дouu,.fiu из Црне Горе, има 
100 год. Слави Пе~.ков-дан. Као што се nиди ни једн,о лл:е.м:е ви
јесу старосједиоци, веh све од 1650 н нама. досељевиц11 из 

Херцсrовпво, Црне Горе и оrюлних крајева Боке. 

:х;п. Опt.ииа перашха. 

Перашка оnhина .налпsи се вз:\lеђу вароши -Рис_на и Доњег 
О.раХовца. У ·површини и:иnде f 19=6 хектара, а становника 930. 
Састоји се ·ад града Пер~~ста 'и одломака Ћуриh-Костањпца 

и Стрn-Липци. 
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1. Џерает. 
На подножју брда :nШ(Inte cassone((' на о6и.цн :морској. Под

небље као у Р1tсну; сн••јег plijcтiи nада, а и. ко и nане .:о.-tало 
се одржu. Вјетровн д,ув<:~.ћт: .:о.шјстро (заnадњан), Uypa {сјевер) 
од Рисна, шщю-к (југ) од Rотора, Најi·ори је сјевер, а најпо
вољнији ::најстро Зtt јсдрење. 

·У llepacтy је cuera П~'lоХе 461, а од тог nорезу n~дложних 
447. Радве је зе:uљо ::кала, то су ора.џице (~1 х.) ~р-а::ш.t Ора
хщщу и вртови {6·01 х.). Око Пераста, прама Црној Гори, Рисву 
и Ораховцу, све је голп крш (420 :х.). - · · 

Пераст је сами град, ~ом у припада и један одло.:~-нш 3ВЩIВ 
Г.·юговац, који је усред горе »monto cassone«. Ту се nослије 
Пнруста најприје Славени: доссљивали, а одатде у Перас:r си
лдэили. - СПојен је путем са П~ра~том, од љега 1 сат хода 
;удаљен. ry у Глоговцу станује C'IO·fO ј(;:ДНа породица. Са.-.! град 
Пераст дијс,~н се на Пенчић и Пошова, а дијели их 11 B:.tllottau

1 

nе;щки мра:морни ступ, пред цркВОЈ\.1 св. Ииноло:м, ри:.Iоtшто

днчr.;:ом цркво:н, но јп је сrуп ло предаљу донесен Uно са раз

Јшла храма ЕФеС!iог. Ј7 Перасту су улице: Ведю~а улица, која 

води на тврrуаву св. Rpcra; Ма.щ .}·диЈџt, ноја води до n рано
славне црRве; Улица св. Крст, Ј~оја води завјетној истоименој 
црквици. Те су ;улице ~:редњевјеt;:овне уске, стр11о10 и мрачпс .. 
Ово. је град строгог :..шетачн:о·дuлi~iатинског т н па, као· и Котор. 
У Порасту је H€II04ИRO дуhана, суд, пощтарснu и брзојавни 
уред, православни 11 рiЈ;~оiокnтолични nароХијалп.и уреди, народна 

шнола, с11јсло оnhнне 1• оружничка и Финаuсијсiш лОстаја,. ло

реэнн. ;уред, агенција лу.ке и ломорС!iОГ здравља, агенција Лоида 

н Угарско-Хрватсщrх парнпх лађа. У ~ерас;у с'.!\анују ова брат-· 
ства: Фишhур (1 н.), Лучнhu (2), Мазаровић (1); Вицновиh (2Ј, 
Маврић (1), Фабрис (1), М;ттур (2), Танта (!), Марковпh (!),. 
~Ieщ~h (!), Перовић (1), Ћурчиh (!), Јованоnиh (1), Ћуришиh (4ј, 
Балаuан (4); Шировиh (1), Брај•овиhи (5), Чорно (2), Rривона
пиhи (5), Рајчевиh (1), Гузино (2), Бадовиh (2), Лаэарсвиh (1), Ву
новиЪ ( 1), Ракеле. ( 1), Милпновиh ( 1), Томановиh ( 1), Бандиh ( 1), 
~Iплоwевиh (!), Вранковиh (1), Криловиh (1), Нюювиhи (2), Гру
оашовић (1), Мандер (1), Њало (!), Отанаоиh (1), Матковиh (1), 
Ћетковиh (1), Црноrорчевиh (1), Варбиh (1), Ни.ниhевиh (!), 
Михо (1), Ра;<овани (!), Аврамовиh (1), Вуровиhи (1} и Мар
чинко_ (1). Свега је у Перасту домова 67 (нуhа 182), а душа 345, 
~д RОЈих nравославних 124, а рнмо.католина 211. Православцима 
JG парохија!lна црква св. Гocnoi,a, а ршюкато:rицю..Ја св. Никола .. 
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Свечаност је М ади· Госnођиа: .. дан за православне, а ;щ рюtо

ватолике ·Госпа (15. августа). 
Пераст је добио име по илирс:ком огранку Пирустс.:на који 

ra н основали; а Глоговац по глогиња:ма, :к9јих је ту било. 

Црква Св. Никола. Ограђена је у XV в., а обновљена 1899. 
Ув цркву је велвчанст.вен звоник, висок 54 м., а ограђен 1691., 
као Ш'l'О се види из натписа над вратима, ·Боји rласи: Ad per
petuam memoriam suae pietatis in еuш qui glot·ificantes se· glo
rificat 8. Pontificjs Nic.olai tutelaris. sui innumeris docoratis mira
culis - Domus decorem - Christianiae Reipuhlciae triumphanti -
sacrarum tuЬarum tropheum perenne - Comnшnitas Perastina erexit 
- anno salutis MDCXCI. Joannis-Scarpae Baptistae pro~omag. opus. tr 
·тад су били Пераmтави почели зидати нову цркву, од горње 

величан<:твенију, и од ље неколико оградили би:ли, али због 

р.азмириц~, пре~инутн морали. Та б[[ со радња, каио со види 

и иэ овоr што је ограђоно, као и звони~ св. Нивожо, без двојбе 

..}'бројити -.имал-а међ.}' зна-тна неимарс:ка дје:па. Гробље је пзва"н 
града, у љему је :sanoлa св. Арх. Михаил:а, Озидана 1900. Ocи!lt 
·ове парохијмНе, постоје Филија:пне цркве. 

1}• Цр~ва Вогородвчина (sub titulo Montis Carmeli). Bp."Io 
је стара. Има три олтара. - 2). Св. Марко. Оградили је 1760 
браhа Лука и ТриФон Стукавовиh, како се види из натписа: 

-»Par confratrum pietas- Compar omniumq amor -·Нос templuш 
-de suo - anno MDCCLX - erexit. (( 

Има један олтар. Гдје јо ~~Вас са!tристија ове цркве, ту 

је 1671. био оградио валел:у, данас поруmену, Мат~ја Штука
вовиh, дјед Матије Штукановиhа, архијеписиопа Ба рено г· ( Acta 
.Epise. Cathar. Castelli in Cuгia Epise. Cathar. vol. 22.<Јтр. 40~41). 
- 3). Св. Ј овав Крститељ • .ИМа три олтара. У врло је слаб~,. 

стању.- 4). Св.; Авту·н. Оградила га nepaшita -пороДица Маза
ро-виh 1679., са··:м:авастиром, у ICO.IIol' су Фрањ'евци. за ·пуна два 

вијена .. дјецу учплп • .....:..,Qд 1904., овдје » SluZavkc Malog Jez"usa « 

(Anoillae :-Puerцli Jesu), уче приватно дјевојчице. У цркви држе 
:чудотворвим једно pacnehe 1 Боје је сп-асењу Пераста помогло, 

на:д _о_но .Турц-и,ударили бјеху.- 5). ЦркR'З Вогородичина (Ecclesia 
В. ·М. О. de 81:1. Rosario). Њу је 1678. оградио архијепиокоп 

.баронИ _Андрија· Змајевиh, који· је ~у в сахрањен. 1694. Поред 
ове цр.кве у .р;ушевииама је љеrова родна- :ку:Ьа.-- 6). Св; 1\.рст. 
Врло је crapa, под' и.стоимено:м. тврђавом!- 7). Св-., Спаситељ. 

·тuoljep врло Ст-ара~. Има· један-· олтар. ~). Св. Ана. У њој је 

икона св. Петво; воју је жпвописао перашни Живописац ТрпФон 
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Нон:о.ънh, 1цщо се види: из натnиса: ,}u шolitvaoh tvoich spome
пise i od mene gresnica Tripo Cocoglia pittur molim. « 9). Госпа 
од Здравља (СареНа Prarsentationis В. М. О.) у брду. Има један 
~лтар. --:- 1 0). У Глоговцу је црква св. ЈоваНа Крститеља. Стара. 
Је, има )Gдан олтар, а иконе је у њој живоnпсао Salgheti-Drioli 
из Задра. У Веригама, у граници Леп ет ана, имају двије капеле: 
!~ocna од Анђела (Capella Visitationis В. М. V. dicta Angelorum) 
н Госпа .од Снијсга (СареНа I:s. М, V. ad Nives), које припадају 
перашноЈ парохији. Пред Порастом, па два:.:~а островима, эна
~fеюtте. с,у двије цркве, једна је Госпа од Шкрпјела а друга св. 
I ~еорг~зо. Госпа од Пlt->рпјсла. Зову ја и Madonna di Soarpello~ 
'Iако ЈО први П.)'Т назва др. Баловић. а прије тог звала се nScar
pello« и ))Scalpello.«· Изме-ђу 1430-1470. земље оно Егејстюг 
:чора nретрпјеше варвариаме воисв:азано од Турака. Пада Не
гропонт, сви острови у Архипелагу, Солуииh, па и Царцград. 

?IIoђy островима у Архипелагу Налазио се и остроn звани »Seo-
1 elos« (Ix0ns2o~), а ме.ђу та?ttошњия Бугарима и Србима и данас 
ЈЋ зову nСкрпјо.« Тад су no Архиполагу пловили бродови :мле
тачrщ, а као љихови савезници и Пераштани. Предањс воли 

;щ је 22. јуЈЈа 1452. не1щ Пераштанин на Саопелосу у Архи: 
пелагу дощiо-вио, и ту грчку :внону -м.ајн.е Вожје нашао, собом 

је У Пераст донио, да ја сппсе од т,урсн:их варваризам:а. Побо
жност Псраштана озидала ј Ј пред Перастом остров, nar' на. 
ЈЬЮI.}' црь:вицу, У нојој смјооти.:rа чудотворну -грчsу r·ш-ову Бо

городичину, а оотров назвала »Scopelos((' да овјековјсчи успо
)I0НУ7 да је икона донесена са истоименог осtрова из Архи
пелага. Меfэутим историја нам казу ј о да је. овдје и прије био 
остро~, (дакле Пераштани га ю~јесу_ оградили, вeti је.постојао),. 
а да Је ист~ nрипадао Котору. Пераwтани је раввалиш~, ·а м.јо
сто ње нову 162tf-1630. оградише,. коју изнутра щивописа и 
,украси пераmки живописац ТриФун Кокољиh, свршетком -XVli 
в. Иноне ·су имитација Микелав:ђеловпх иЈtОна у Сикотинској 
капели у Риму. Sanctuaгium (овотилиште), то јо чувени и дра
гоuјеви споменид умјетности и nобожности· 

Прама Госпи од Шкрnјела, 100 ·м, далеко постоји друго 
оо:ро~о и на њому је знаменита старина црква св. Георгија,. 
КОЈУ је Душан Силни знатно nомогао и обновио. Био је ·~у и 
манастир, кој~ је у УП в. огра.ђен. У њому се ))глаголицом« 
шiужба служила {Theiner Monumenta Slav. Merid. vol.- I. стр. 
1.29-232)- ЈелиЪ.- Fontes Liturgiae Glagolito- Ro.пanae ХПI .. 
стр. 13; XV crp. 4, 5: ._6, 9, 10, 12, 13~ 17). Предаље народно 
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xohe да је тијело св. ТриФона, над се преносила, на ов·оя остро ву 
12. јануара 809, донещоно, и да је зато обично увијек абат св. 
Ћорђа 13 јn.нуара сваке године· у црнви св. ТриФона служио. 

Цркву је св. Ћорl,а осветио Adeodato, епископ 1юторски, 1247,. 
за Д;ушана је обновљена, а Лоренцо Которанин 1427. је живо
писа~, те је 144i. Марин, enиc~on :которсiш, опет осветио. П6-
Трес је t66i. уништио, те је опет 1710. обновљена. Обзиром на 
ову цркву· многи се налазе закони и одредбе у за1юнику но .. 
торском и пераш1щм. У њој су били зборови Псраштана 3U но
вебра 1547, 21$. октомбра 1548 итд. Црнва је данас у жалосв:у 
стању, :има један олтар.- Псраштани се овдје копали до 1866. 
Парох перащни је и абат св. Ћорђа. У парохији перашкој ри

моцатоличне матице воде се од 1602. 
Осим горњих рииокаtош-tчких цртщвџ nостоји и право

славна ларохијахда црква у Перасту ))Рождоство Бо1'ородице(1 , 

која је саграl>ева 1757, ·а nоправљена 1864. Около ње је ЈIИјопа 
авлнја и гробље. Изме!)у других старина у Перасту спомињем 

сабљу Змај Огњеног Byi(a, коју јо Петар 3рињски даровао ка
петану Пераста f 654. С једно стране на тој сабљи nише: 

»~veti Nikola iskorjeni pomochiu krepkom nepгiateglia, te aise 
mogiiu gresenom rabu Boxiemu W -~u Schiepanovich ... u. "; а на другој 
страни: »SveЏ Gospodine koi nastoiu nauditi meni pobluchiech mene. 
Momento moi Domineo:. 

Знаменита је старина нануо »Зеленко~, дар млетачко ро

Пј'блив:о,. да ое младиh·и перашкџ уче у топништву. Знаменита 
јо сабља Дон Карла Говэаге, ·nушка Мехмед-аге РизванагиЪ.а, 

nушка ловица Људевита XVII, по.кривач свилеНи за постељу, 
извоэеве од Марије Антоњете и СвиЈiена кошуља·људеви'fа XVII 
Roja јо отрагу неколико годин~ nоолана у Париз да се чува~ 

У архив;у опћинском: и у цр.квама имају мноr~ слик_е и '?дличја 

старих Пераштана. 

анамс~ите оу ... ~тарине н привилегије, ноје су иск.ъучиво

Перасту припадале, а то су:· 1 ). Пераст је од старине уређев

био прам.а дванајест а у исто д?ба доссљеuих породица. -
СтеФан Душан Силни Дозводиоје Перасту_, да изабпра,12 о_соба. 
из речсв:их породица, које су биле оэвачсно эа ttраљевску за

став.}·. 2). Долазак сваког- другог про вид ника у Котор био је 

свечан. Све се вларти старале, да свечавији дочек бу де. Про
виднИii се- бирЗ.о сваке друfе године. Пераштани су имали је
дини право, да тад развију заставу св. Марка, да :кроз Бону 
прате ~ровидника до КотОра, по граду дQ цркве св. ТриФона,. 
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одатле у његову палачу. Посде ово је и Rотор;}· дјоло.:о.шчно 

дозвољено било. Ово је Перасту дозвољено бн:rо доRрсто:u од 

14. новеябра 1565,. н на.."Јааи еС ј' ињнЗIЈ прнвило~ија nераnших. 
Поставаs Пераста и- порнјеп.1о становннmтва. - ПС'раст 

вvди nocтaвari, напо видјес.мо, још прије Христа. Qсновn:1о га 

илирс.н:о племе Пирусти. Почетно:.-1 XVПI в. насељују га Срби, 

то њнх;ове проређене редове поnуњујјr досељеници n уснопи 
иа Херцеговине и Црне Горе. Од старих nородица многе се 

Јюо-лиле, или у Мдет:кс- нли у РЈ'Сију, Трст, или послије 168i. 
у крајеве хсрцегновско. Најпре је дошло у Пораст двавајест 

пОродица. Оне су дошло у нето доба, а то су: 

Шестокри.л:иt:u. Један од њих· водио је војсi~~· против Г.а

рнhа, бана босанспог I'Од. 1154. Изумрли. - Cтoшufiu, пстрачалп 

се. - Muoвu..-toвut;u, нзумр!IН, Эна;uенпт је Јован МиоВ1ЈЛО11Ић, 

I~оји у с-пјеву »Emeidc« опјова Воксзс, а Пораштано наnосе. 

Изу~1рлп Сј' Студени. Смиловшiи, Byкau.teвut;u,. Muo~oвu:fiu, Ден

тRлu, Цис.м.ај. СилоаИ, Бр·атича и Пepoвttf't. Све ово дl.!анnјсст 

племена славило је св. Крст. Онп· се- населщщ пз Старе Ср6нјс 

прије -_10. в., а -с њима н за њнма нџссзщ;ш uc и оnн: 

Виоиовићл. Славе св . .Крст. Из овог плеяена одлинова.iо 

их се неколико :;· по:морсхој битци 'I;:од Леповта. Јоtн-IФ r.::онтс 

Висковиh 1756. протјерао је Турке из Ораховца rr говно их све 
до Никшића, јер су хтјели ту да се настане. Његови су синов11: 

Крсто, Антоније и Ал:виэо. АнтонЕје био ·је за револуције у 

Францусnој, био је пријатељ Рсббела и Бара, ослобо-?tио помор

сиог војводу Сир Вилија.)Ја Сидн~ја с~шта- та:щшцо. Угонара са 

послаником· млетачкијом Rвириније){ ј' Пар1-~зу о cnaOJ' реnу
б:'IИКе. У то тоба брат му Алвиз nобје~ује· ГУ:Сара Француског 

Lang.ier, што изазива код Напо:~еона -о·rорче-ње. Послије се Ащшэ 
враhа у домовину, те бива начелвшюм Пораста и чланом На

родне Владе 'ј' Вони. Зню~1енит је Фрањо конте Виоховиh, који 

је био вптез св. Марка и марша.л прево:морски (i695)-. 3намснnr 
је још један Фрањо 1щнте Висковиh, писац »Storia di Perastooc
и члан многих друштав·а, а брат му би (.о <Q~стро-угарски консул 

у Солуниhјо·. Још ·:hc нх. бити энамеаиrих једно 50. - Byjoвufiи~ 
изумрли; а славили св. Крст. Између њпх сnожиње)t Вицна, 

који је због јунаштва 28. марта 1704. Harpal}'eн_ са »t~onte«· од 

владе м-летачнс, ноја му даде 120 нанаnа Ће:мље у 1\.}·:.IбОрЈ-', у 

оnћиви херцегновсној. То је данас у Феуд под Ј:I.Мено:и »Буја.;. 

вана({. Сту:нан.овufiи, пзу.".rрзп, а с.:mвили св. Крст. Матија Сту

«ано_~иh ОДЛИIСОВЗ:О СО у ТООЛОГЈЈјП, био је арХЦСПИС1'СОП баЈЈС'Шiо 
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Из~еl>У њих од:1Јшовао се каn. ТриФ::о у рату с Турци:о.-rа, -
Вуровнll-и~ нce.lH.TIJ се 1687. у Хоrтсrновп, Itaмo им м_.'Iечиh да
ровао био 300 tшнања ЗФIЉО у Херцегновому, ТоплоЈ, Сав~1ни, 
}{утюrа, .iKлиjo6Jt:ua, Н.аяено:rr u Подн~а. То .io данttс познато 
л~д 11мсвиt »Буровина<(, Ист,у је био '1·раФ П ван Харрок куџио, 
и arto Фсуд,· у аустрџјско взадс, _те је то данас све продано. 

Из Херцегновога се пce.'IIIJШ .У Трст, гдје их н данас и.ма. Зtt 
освојщьо Хе.р_цегновога, год. 1688. tш.о у то доба У многим: -ра
товцма по Хорцеrовинu, одликовао се нон!'О Јован Буровиh, 
а почетком XVII в. одзиковао со коuте Никола Ьуровиh. У.опhе 
1\!HOro се је од (-вог братства прос.эавило _у nuиорсю1м vатови.)ја 

11 ;u~eтaчttoj војсци. - Бронча, пзумрли, а cлaвll.'~Ilt св .. Rрст. 
Год. t6oo-. Мартrtн се одликовао на :i~-Iдетачtюј 13ојни. Нсю-1 Јю~рв 
Бронца одлшtовао се ~~ .lука {Нта.1:ија), а Јован бно ·је учесни
ИО)I цијелог рата у l{а.ндију u витез .ен., :Марва. Oд.'IИI,OI{ao fJe 
·осuбито 1606. Тано 11 његовунук Јоваu н ~tноги др., а МлечиЪ 
н11 дао разuа одличја н тнтулу neonte«, -Дао ю1 1687. У Хор
цегново:~оrу земље. И д<НН\С сrа_ријн Новљани повијсдају о Б рон ци 
и по 1щ3ују н,еrов палац, којн је при )lop,Y 1 данас својина Ми
дашнновнhа. - Бан., иэу.:uрд!l, ола.вuли cn. Rрст. Од.:ннюnuо с~ 
Пет~1; ви·тсз Ван у XVI в.- Јока, нзуЈЈр::Х11 1 а слави~Iи cn. Крст, 
Од.'шRовао се БоЖо Јона, кuјнје бно витез св. i\lapкa. - В.ма
јевиfЈи, пзумрли, а славшш св. Крст. Два су бид11 архијспн_ско~п 
одтн~оваЈIЈI се у тео.:~огији! војнпштву, njecниllltЋY п llстори]и. 
Многн од њих: прос.аави;щ нроз. више вјеКова ПораСт и 13оку. 
Матнја био је адмпрал руски 'И три nут шведска: бродовљо по
бј~дао. - .i\fapu1toeutiu, пзумрли, а славили св. Крст. Просла ... 
вили се у бо1·ословљу, војаi'IШТ.ву и пјосништву. - Иаза.р.ещџtiи, 
слане св. I<рст. Прославили се у богосдовљу. - Бa.лoвuti.tt, славе 
св. Крст. IIpocлanн.iJI се у боrословљу и историји. Ант,..он Ва
~овнh б но је ЧјЋ• ни--град.ито.:ь бродови. НеRИ се исел-или ј' Трст. 
_ Нен.ада, и.эУМ:р:'Iи.,_ а c;raвu.iu св. Крст. Били чу в ени. 1 радите љи 
бродова. ---:- Башtthи, '·ifзj';.\fP."J.и, а сда.вили <.:в. Н:рст. Били чувени 
градитељи бродова. - Бatщl~u, иЭ,}':.tрли, а олавиЈи: св. Крст. 
Један нз овог братства био је м:арщал у војсци Фердинанда IV. 
сицйзнсног. - Круса.Аа, изумр:ЈII, а с.:tанили св. Крст. Просла
вили се у пјесништву. - Мапкоо, изумрди а с.1авшш св. Крст. 
Прославшнr со у иеторијu.---:- Кuкоља, иэумрли, а славили с~. Крст 
Зна:uепит је с::шкар ТриФун КоRоља, којн је свршотн.ом XVII в. 
жиnописао Госпу o:t: lliк!Jnjc.'Ja у IIopacтy. - J-fapКI)вat~u, 83У"' 
:мрли. а с.'lавиз:Јј св. ltpcт. НросЈаВИ!IИ се у поморству. - Гру-
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башi By"ul\.eвuii.u и Гаzрица из 
славили се · # y:~tp:пr, С.'!авилп св. Крст а про-

у ПОМОрС'l'Ву, - Мартин Л, ' 
њих прослав-ио се особ . ови и, иэу:нрли .. Ј одан од 

ито у поморству и ма е 
.струiщма, ло савјету ро уб т матици. у тим 

· п лине а жељи ца 
ВеЈiин6г, било. му је · . ' ра руског Петра 
зов.а бољара руских и повЈерено да изобрази 12 ЈU:ладиЪа нво-

да их научи поморс И 
дића нал:а8е се у једној - тву. 1\-tсна тих м."'а-
слино пише: Марко М слици у архиву у Порасту, а по дну 

n ... артивовић поу · • 
споду мосновску". . С. . ' чава]уnи nринципе и ro• 

• - .мехща, Год ј 687 . 
наштву, а зато им Мле 1 • • прославили 00 у ју-

чиn дао титулу cont « 6 шићи:ма1 која се И дана · » 6 и до ра у Вао-_ 
п . с зову »СмеЬипо« с 
ераста се иселили v В ·~ . ла~с св. Крст. Из.:. 

. . - · ~ аошиnо 1 а одатле у Ве . 
-од њих Један високи до . ч, намо Је данас 

. ст.оЈанственпн 0 цар· 0 • 
:менит Је био ОстоЈ'а Пе - ни савЈетниR. Зна ... 

. раштаяпн. ноти се- 0 :u:адИЈИ и бИо Ј· е•· ,.. ol дЛИRОВао у дИПЈIО-
t пошrаник оАна Бариh .. С . 

~ Rршаиац. иЭумр:rrи а о а ttoд ултана Мурата П. 
• • • t- лави.'lи св Rрст Одлк 

РУРГПЈИ и .;tијечни~тву.- _ Ие..сада ' • r-ювалQ се у хи-
Неки се одлиновали у • изумрлЕ, а славили св. Rрст. 

nолитехници а јо П 
У внжињерству , као и Н"" v ' дан, за етра Велrшщ· 

• Ј ... ни .о.русала у ыиои 
- Rocoвufiu; Pyaчufiu ·Зар.. • ·.Р · Jf онарству у Кини. 

. Ј uTOBUnu о/.l.увренчевц:fi v • 
цezoвut::u, Ro.ttoвuli.u . Јовов ""' М • и, .~.t.U]e.ttufiu, Ер ... 

· • Un.UJ гртешиfiu Петр ~ 
-изумрл11, .славидп св kp • . овипи и Mи.ttul\u, 
М · .. • ст, а одлиновали -ее у п 
грчинко, dлави е-в. Крст. а ста оморству. 

Сва до сад б .. ри се одлив:ова.'lи у пом:орству. 
ратства, су всЬивом из Х 

св. Крст, јер се држали + ерцеговине,. а слаnе 
. · иао. властела- nа три · 

линуЈу од плебсја _ п'уч . ЦИЈИ:, да ·се раз-
ава. Лучu~и у XV 

Славе Ћурђев-дан _ и . ' _в. дОШЛif из Бањана. 
• .n.pu .. ивutiu, из r 

из Херцеговине у XIV 
8 

С И лоrQвца, а ~~ Глоговац 
с б . · лаве вањ ... дан Мат 
Р ИЈе, изумрли, а славйл и- • - u~o..t.a, ив Ст. 

с с б . и св. нрст. Фи.ttuа:шщ и Г ~ 
таре р изе славили св r_,. _ pavucкa, иэ 

Xv . ' • nрст, а изумрли Б . 
.. в. ИЗ Вратла. (Готачка п . - va;xoвufiu. у 

- оврш). Ту п данас · . 
се зове » Врај.ковића ГробЉ « 1 ) С . . . има МЈесто r~озе 
1687 е · Јtаве св Ивана 0 

.као јунаци те им М _ • · дликова.:щ се 
' лечиЬ ;tao земље у в · . 

исе.нr.'ш у 3адар а то Т . . ИЈеЛоЈ. Нени се 
гrrмназиЈ·е т ' о:мо, "ОЈИ Је био управитtlљ задарсне 

· • - uypauoвufiu с Гilyx Д (!' 
в. Исоли.лn се у опhину х.'р • ог ола ~рна Гора) у ХУН 

А цеrновсну. С.1аве Јовu.њ 
~tava1щ! nрије се звали В н . < -дан. - Ва-
пз Црне Горе. Сл:авс Ђур~е асовиЬu, n овамо дошли :; XYlii в·. 
С.1аве св· Јована в-дан. - Вукота, с Чева има 70 гоД, 

• • Сала. из Италије има 10_ г. oro·, _ 
------- ~· Шеровиhи~ 

1) Херцеrовиt~а од др. Дедијера у 3бор-нн" 
... Насеља аљ. ·п. crp. 2оэ. 
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у Л Vlii в. из 'Залаэа. Сдаво св. Кузму и ДамјG~.на. Ъypuщuliн, 

у XV в. из Црне Горе! эбоi' крви. СлаВо Ивањ~щ1.н. ·- Aтana

mtfitt, у XIV в. из Вањана, славе св. Крст. - Вуловиfiи, из Хер

цегови-не у XVI в. Слави.пи св. Rрст, изумрЛи. Из овог јо брат
ства Cpeh1~0 ВуловиЬ, који је nроучавао йоториј.у р.од801' града. 

- Баповиfiи. из Старе Србије, спомињу: се у народним лЈосиа:на 
Славо с.в. Ћорђа. - Dyчufiu, иэ Пода има 90 Ј"од. Славе Срђев
дан. -:- Kpuвoкa.auti.u, у XIX в; из Цуца, славе .Ј:овањ-дан. -
.lrfycтypu, из Мориња у XVIII в. Славе Ћурђев-дан. - Мн.щно

.вufiи, из Мориња 1860. СЛаве ЋуРt,ев-даН. - Aвp{l.мoвith, nз 
Велинића (Горљи Орах_овац) има \10 t·од. Славе 1?1:1· Арх. МиХ:~~ша. 
Гуэинв, из Црне Горе 1730. наnри:јс у Ластву ю~д Ва,њо· п·:щ )' 
Пораст. Сдаве ЈоваЊ-дан.- - Фишвр, из Петрије, има н<.шсiликv 

година. - Шupoaufi.u, у XIV в. из Херцеговине, славе Крстов-
Дан. - Чорко, из Црн~ Горе· има 25"0 год. Славе Rрстов ... дан. 
- Рајчевиh, из Uуца има 1 ОЈ год-, славО Ћурђев дан. ....... .lla ~ 
.заревиt::, из Ораховца ~:tш 100 Год. слави ЈоваН:-дц.н. - ВуиО
виh. из Уба.ла 1800. с.:шв11 Ћурђов-дан. · -· 1'o~,~noвult,. са :;·_{убаца 
1687. Слави .Ћ;урђев-дан. - Фuwhyp, ·нз ·Крањске и:ма 14 гол:, 

- 1\faвput:u, из :~рбаније· иыа 100 год. Сл.ава· ов. JepoJiПliia -
ФабрUс, из Корчу:tе 1870. Слави. св. Пвава. - Та~та и .Марко
виfi, из Даљмаци~ И::\Iа 12 год., - ·~~eдur.., из .Кpalf:>CKe. ~п.:uа 14 
_год., .немају крсноr. Љ\-tена, - Перовиfi. из Орn'ховцц. има 60 год. 
-с.~авп Ћурl-,ев-дан • .;.- Јован.ови!;, из ЗаЛ:аза ·им~ 30 год. Славн 
Јовањ-дан. - ЏиАОшввt(fi. и Врапковић., и_3 Дал}tације,· слав(, 

Ив;.~.њ-яан. - HuJ-r.oвuh, из Ст.р,:Џа има 90 Г'?д· ·СЛаве св. Спаса. 
~ Грубашевџh, из Op:axoВiia и:~1а 4Q Год. Сдавс Ћурђеь-дап. -· 
Манд_ер и Њаiо, немају оааве; ово су Њемци од скОра дошли. 
- Матховиfi, Из Мориња има 40 год, Слави св. Илију. - Цр

п~zор-чевиfi. из Ваошиhа има 7 год. Славе св. Николу. - Ћ.ет~ 

.xoeuh, из Ораховца иr.1а 90 год. Слави Јовањ-дан. - Ћарби!i, 
из Ластве (Д&лма_ција) има- 36 год. Слави св. Вартоломеја. -· 
Радовани, из Крбанија Ш·Iа 180 год. Слави Крстов .. дан. - Пон.

тuца~ из Италије, а Роза из Котора, има неколико година.. 

Као што се из .. овог види скоро све гласовите перашко 
породице су' из Старо Србије и ХерцегОвине од давва досе
љевс, тако да се могу с:матрати старосједиоцима, а данас jv 
Мало још од тИх породица, јер су изумрле. - Данашње ста
новништво је веЬим дијелом досељево из Боке, пак Црне Горе, 

далмације, ИталИје; ·Арбаније, Крањске. 
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2. Стрn-Липци. 

На.ЈЈаэе се по дн;у горе, цри обали морској, nрама Ри сну. 
Ceocrie uy r~yhe поврај. мОр_а; -У близини IOI -ј_е олал »Сопота:t 
с ног и уэuмљу воду. Других потока и извора }Iије веЪ у 

~1ип~им~ пију -~оду нишв~цу из бунара. ПоднебЈ;Ье .врл~ оштроt 
Ј!.'Р. Је :.~ccro ВЈСтровшна_ бури и ју_жњаку .изложепо. С нијег, јер 
ЩЈИ ~1ору, _иако лане, ма.'lо се одржн. 

Тјт. је врл() мало радне земље, а ис:rа је око куЪа, Tu су 
в~тови (29 х.). оранице (2·42) и виногра.ои (0•26). Пащњiщи (250) 
~-I шуме {20) на.'l~ае. се према Ублим.а и RривошијЗ~а, од нуhа 

/ 4 сата па и цијели с.ат удаљени. Км.О-това нема. 
Лнnци, прама Морињу, а Стрп, прама Рисну, један од 

дlЈ.)тог ~о сата у расrојању. И rамо и амо куhе на· окупу 

провируЈу измеi}у дудо~а. Без реда, немају улица, удаљев:& 
меi)усобво 20-80 м. По типу оу прелаз измеl,у разбијево.г у 
збпјени тип. У Липцииа с~': ВукаоовиЬи (3 к.) и Нииовиhи (3) 
ь:од цркве св. Јована Крститеља, Roja је од с.кора ограђена; а 
у Стрпу: Радоnиhи (7), СијQркови/, 11) 11 ВиЈiоФери (21), &од. 
црква Вознесснсне, н:оја је ~акоi)ер од спора oг.pai)eua, Свега 
је дояова 35 {куhа 37), а душа 185 (прав. 45, римок. 140). 

Стрп, добио име јер по nоложају мјесто стрдано, а Лилци 
- по лиnо1~у цви.јетЈ.'. Стар1ще нема. 

. :мнc.J.fll с_е, да за Турчина овдје_ није ни бщrо насеља, в-сћ 
да Је постанаti ових. с?ла тек око Х VII ~., шщ се почели овамо 
досељавати. О поријеклу стано.еништва зна се: Byкa.coвu/iu7 
дошли У XVIII в. из Ораховца. Славо Ћур.ђев-дан. - Huкoвuli_U7 
нз .Рисна у XVIII в. Славе Госпу. - Ргдовиtiи, из Бјелопавлв~ 
У, ~VIII в. Сл~ве св. Сл~t,а. - c:ujepxoвu!iu7 ·из .Цихши.Ьа у 
XVll в. Славе св. Пантщr:иј;у. -- Hetcu се нсели:rи у .опhьну 
херцегноnску.- Ј;Јu.д.офер. из Бањана у XVII в. t:.да~о-св. Спаdа. 
- Св~ су ~ил~ .~раВОt}.Ј~вни, али данаu тр~1. дијо..'Iа римокато
лици, ЈС оу преВЈорили. 

3. Rостањица-Ћуриh. 

НRлазс со прама Морнњу, о -дротивfiе стране С_трпу и 
Л:ипщаш, једно nрома другом. Костањица, -~·нутра. Вер~га, до 
:Мориња, Ћу,.рвhи, изван Вери.r·а, до R~менара, у висини .,н~ 
морем 1-56"1 м. Kyhe сво на. обали мор"'с.кој~ Жив.~х во-да н~је, 
ИЗ.)'Эсв Челинац - пију воду кишницу, не~1а ни потоRа. Под-
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вебље у Ко.стаtьици, .Јер бури изкожена оштџије, до:к у Ћ~·ри

hима б.tажс, јер је эаклоњ-ево. Ахо Костањица с-трада од боре, 

то Ћуриhи од jyr:a. Сније г ријетко пан е. и мало се о држи. 
У Костаљици је придично родне земље, а то _су вииогради 

(22 х.), вртоuи 1106) и ораа.uце (0•50ј, а остмо су паwњаци (54) 
и шр<е (87). У ЋуриЬима је нешто вртова·(36), .винограда (7·51) 
и оравице ('1•97), -'- а остало су пашњаци (13) и шуме ·(87), 
~оДна је зсиља у непосредној блИзини куЬама, а пашњаци и 

шуме, исто пр~ватна својина, прама КрУшевицама. Зе:uљс со 
эов;у: Бановнаа {јер_ била Ванов~hа пераш~их), Драгомир, Кра· 

љешница, Косовац~ МОраЧ8. њива, На:.-tлинс ·и Вериrе. Rметова 
нема. 

Село разбијеног тиnа, ~yhe растурене покрај мо.ра и у 

неnосредној блвЗЩ3.fl у р{l.стојању -30-200 м. У Костањџци живо: 
Врк.овићи (7), С]iје,рховиhи (4), Тодоровиhи (5), Верберовиьи (2), 
Томановићд (7), Вулови!ои (4), Шnаровиt. (1) и ApaHЖ;YII6 (6). 
- Свега дчмова 34 (63 к.), а душа 206 (nрав. 101, а римок. 105). 
Црква јо св. Јована Rрститеља, ограђена 185Ј. У Ћуриhи.м.а 

живе: Ерцсговиt.и (7 к.), Краљ (4), Радановићи (3), Авдрићи (5) 
и Вукасовиhи (4). Joiu је Ва.оиh (1). Свега домова 24 (52 к.), а 

душа" 1U4 -(прав. 41, римок. 153). Ту је римо:католичка цркВа 
св. Ана, & Филијал:на св. Нин:ола. Костањица дјсцу .шаље у 

шкољу -.Морињску, а .Ћу-риhи у шиолу Каменаро. 

Костањица ваэвата по-изобиљу костања, а Ћурнf~и,- јер-су 

ту ваљдџ. неки Ћур-иhи ста.д:и. 

У Ћуриhим:а се ,виде раэвале неких турских чардаftа •. 3a.
Titм: ва Вери~ама_ је »Пунта Турка(,!., гдје је даНас авјетиовик. 
На Веригамtt оу- тврђаве још· Из мЈiетачк-ог доба, а Вер.иг.е ва_

эвате зато, . јер 'rY б-ил: с вериге, крјима би у непријате4Ьскn 

доба, народ· прича, ~\IOpOt•e ~е.пријате.ъ~ке дд.ђе · прев~Т8;11И 11 

ута~;ЈЬ-uи. 

Се~ю nocтvja11o .и за Турчииа, па и _ MH·Ol'O nри,је,. .ј~р на 

миоrо се мјеста у . ap_XIJBY опhине перашке Костањица опоииње .. 
О лоријеклу становнищоr~а зна ое: ToOo;>oвu:hu, дошди у XVII в .. 
из Загуља у Граову. Славе Ћурђев~дан .. _ ·- .Верберовц.ћ.u, еко 

1806 из Мориња. С.з:_аве Ј~урђов-дан. - Брхов:ц.fi:и, из Попова '/ 
XVII в. ·Славе .Ј о ван-дан. - То.чановиt~и, из ,Р-Qвива.lДрна .Гора} 

у XVIII в. Славе Никољ-дан. - By.).oвuli.u, у -XVII в. из Хер
щщо.вине. ·Сда вс -ов. Том.у. - Cujepкoв_ufiu, из. Никшиhа y·XVII в .. 
Олаве св. -Пав·телију. - Шиаровиli, ив Црне Горе има 40 Ј'од. 
Слави Нииољ•дан. -. АраШ11Су.tе, не зна се- откле доwлњ Р .и мо-
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хатол(щи.- Ерце~овиfiи, y·XVII в. па ВрановиЬа (Грбаљ). С.:tаве 
Илин-дан. - Ва.шfi, иа Паштровиhа има 1 О год. Слави -Илин-дан. 
- Auдpufiu, па ЉубоАшра у .XVII в. Славе Илин-дан. - Рада.
новиfiи~ из Попова t·698. Славе Јован-дан. - Byxacoвufi, из 
Ораховца има . 90 год. Слави Ј о ван-дан. - Краљ, из Грбља. 
Слави Госпу. ·У овим селима је Cl\Ijeca православних и риnrо
католика, али и римоfштолnцп држе ц врше све обичаје нојо 

и nравославни. 

XIII. Опt.иiа rрба.љс:в:а. 

ГрGаљ шнlде површинс 9170 хектара, а налааи се Iiз,.,1et1y 
Црне Горе и Јадранског мора, опhинс будвавоне и опћ.ине ко
торСI,е, тиватсхе и вртољс.ке. Има эасебну опћпву, :која cQ од 
старв.не дијели на :кнежине Лаеаревп:h, Љубановиh, Бојковиh и 
ТујкСiвиЬ. Свега јо у Грбљу 1085 хуЬа, а становнюtа 379 
Потпада nод судбени котар, као и протопреэвитерат, воторсни. 
ДИјели се на ова села; 

1. Главатичиhи. 

Оп_о се на..'lази на подножју брда ys плодну дуrодоливу, 
иоја се аа читава 2 сата хода од ГлавЭ.тичиhа до Вишњева 
про>х:еже, а овnрај дугодолине vis-8.-vis Главатичића и Кубаса, 
протожс со, паралелно са првим брдо:м Воља Гора. ћiаватячић. 

је удаљен од Вигова један сат хода. а од Кубаоа: - по сата. 
Над морем јо у висини 88-363 метара. Имају једRу живу н оду: 
Мла:кете и бунаре, у којима је жива вода, ноја оздо извире. 
Поднебље је благо. Великих вјетр.ова нема. лошто је мјесто у 
дугодолини. Највише дува ј)~жњак. Главатпчвћ. од запада гра

ничи: Љешеви:hом; од југа: 3агоро.М; од истока: Кубасим:а; а 
од сјевера·: Врановиhима. 

Главатићи имају својих вртова (28), ораниnа {89) и вино
града (12 х.). Тако имају и паmњако (127) и шума (958), које 
су 1

/ 2 сата од вуће удаљене, док св.е дрУге су у близини куhе; 
а скоро све обитељи имају посједе у Мрчевом и СолицнО"м 
пољу. Земље се имепују на разне наttиие, као: Врти, На воде, 
ОкоиЬ поље, Старо, Вељи трапи, Ра:кића поље, Баглави, Плу
жине, Груби до и Вјелила. Село има и опћинску шуму, која: је 
и од села удаљена- једНо по сата, а зове се Жуковица. ·- у 
истој ограничено_ доавољена сјеча дрва и паша коза (2 cвaira 
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хуЬа). мnње су и~I ш;у:мс на Вучпној I'.'Iавп, Лишај камену и 

Стрјеиавици. 
Село се, како рекох., налази на_ nодножју брда, уз плодну 

.дугодоливу. Kyhc оу гру-пиране тако· да овако братст~о правu 
--своју групу, које су између себе 5-10 мtшута удаљене. -
Kyho су у Групама; без реда растуревс, између којих налазе 

,06 вијугаве улице. 1'у вм је_ и црква св. Петке и-основна шно~а 

у Главатичам:а станују ова братства: Беновиhи (15 к.}. Ба
штрица (5); Дабушi<о (4), Зенљевиh (3), Лаэаревиьи (20), Ми••· 
јељи {6) и Параnиди {11). Свега је у Главатичиhу домова 64, а 
душа 425 (са ВигоВом). 

Главатичиh зове се зато, што је ТЈ' негда, како се види из 

неких старих листина, кула била, која се sваЈш Глав, а пошто 

је ту негда била породица Тичиhн, то се спојило у једну ријеч, 

те постало Главатичиhи. 
Ту је црква св. Петке. Првобитна црitва б[i.1а је на про

стору nред данаwњои цркво}Ј. Вила ниска, а зв·оюш са три 

.звона, који је одвојен од данашње цркве, био је сраштен са 
прочељс:м nрвобитне цркво. Данаrnња црнва је средње велич11Н~, 

им:3 округло кубе и полу:кружну апсиду. Простор око цркво Је 
.заокружен зидом и заса!)ен пустим чемпреси).(а. - При цркви 
је нови парохијски дом. Првобитна се црква подигла, иаа ра

·.эореЊа града Гриспула, на~.:тојањем Лаааровиhа, Мпкијеља, Ти
чиhа и Петричевиhа. Обнављала се 1856-62. Ова је пош~едњ:-\ 
rодива уреЗата ва надвратнику- главних врата1). 

у цр:Квв со храни Еван~6ље, познате ..српске реданцнје~ 

оrштмп:i:ано у М.рi(шипој цркви у Србији 1562. Rшю једва 
биљ=ошка. каэуј", ово је Еван~еље оставио презвитер Иван 3Ја
трополиту цриоrорско:'ll Сави Пе1'ровиЬу-Њоi'ошу, а овај Ц!Ј.iВИ 
-св. Петхе 1747. Запис тај nр,пuпhон је у Срп. Дадм М.аrазнпу 

за 1849. и Гл. Далм:: Цр•в• за 1902. 
На .великом' ЗО.орниrtу од 1580. сnоменут је велики ердољ

.Сџи војвода Ватор К~иштов. У овом је эборншiу ir руiсопнсна 
биљеmка, како је nаша сЕtадарсЈtи нaropno манастир цетињсни 

и похарао пола Паштровиhа 1785. год. и- наRо је страшан r·лад 

моРио Грбаљ 1788. го.1. 
Да је ово село If ·прије хпт 13. Јiостоја:хо, Be3I3. сумње, а 

тад стално, јер се у XIV в., nОслије рааорења оближњег града 

L) Гл11~шш Да~нн>'tИRСRС Цркве "Црв:во у Грб . .Ј.у« о~ :М.l. Цриоrо.р'lсвић.а 
стр. 1!4. 
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Г~щшлула, ту нз њега преселиmе Лазаревиhи, Аfикијољи, Пс
Т!•нчевиt~и и Тичићи, - и од ·тад се зове село ГдаватичиЪ.. О 
пuрије1'"л.у становништва најб.ољо се в-иди из сљедеhег,: Muкu
je.ъn, славо Зачеhо св. Јована .Крст.итсља., а у XIV .в. овдје 
дошли из оближњеr града Гриспула. Вида је из овоr братства. 
доста знаменитих личности. У читули породице Миtшјеља спо .. -
:1-Iнњу се: јеромонасu Висарион, лреэвитери Станоје, Сhепан и др .. 
У па_рохијском дому храни се эяатнох жицом извезени ~пп-· 
трахил: по_па. Ћура Минијеља, liOMe је ЕIIископ Саватије Љуби
братиh написао оинђелију 1702. год. Поп _Јово .Микијољ познат· 
је опо~ са својих најезда на Французе, који бијаху поо.nавшш 
Гvбаљ 1812., како ое то види из nисама, ~toja јо .nисао :митро
поли·r Петар 1. Пет-ровиh-Њогош на Стањовиhима то годи1щ 
(Прооnј~та, Цетиње Год. П. св. IX-~). ЧитуЈiа Марка Ћурова 
Мисијеља из t 796. године налази се у Савини. - Bвuoвufiu, 
славо св. Димитриј.)', а у XVI в. дошли ив Хорцогновог, rдје 
111r1 се и данас sуhишт_ине находе. - Ба.штрице, славе св. Ха

ритона, а дошли ив Цек.tина у XV в. Звали се Јан~овиhи; а 

no волиној баштини, прозвали се Ваштрице. Из Цекл:_ина су 

пробјегли због крви. - Зекље~ић.и, отаросједиоци, а славе си. 
Харитона. У nоменику грбаљском: у Сави ни,_ налази се из 1 i81. 
читула Ву1са 3еиљевиhа. - Да-буш-ко, у XV в. из АрОц.није, 
CJiaHG св. Харитона. - ..daг.ap_eвut;u, славе. Нинољ-даu зимц, а 
дошли .из Гриспула у XlV в. Пород ида ЛазаровиЪа има у nре
пису збирну писама, _разашиљаних .У разна доба од м~отачких. 
дужда л nровиднИЈtа. Збириа jci писана на порг"амени тако 

вјепгrачки, да се једва разликује од штампан~ књвге. Иници
Јали су написани златним мастилом, а двије страЕ;Јице ур.ощенс 

су м.летачким rрбовима •. Тамо су писма: Ф,._ . .Моuне од 1647, 
,1. 1-\.онтарена од 1666., К. Корнара од 1667., Ћ. Корнара од 
1087., С. В~ере од 1696. год. и др. У једној другој I~њизи, ,пџ
саној такоl)е на nерr_амени, донесена су пиСма, н~ја се тичу 
ове кнежевсi-tе породице: Дужда Јована Корвара .од 1715., ду• 
жда П. Гримана од 1741 .• провидника Ф. Фап:цјора од 1 7~6_ .. 
провидниха 3. Гр"им:ава од 1735. год., па она Ћ. Кворина, Ј. 
Гuлду, А. Мома, И. Диада и др. Још је важније писмо, :које је 
пнсао из митрополије цетињске изасланик цара рускога Петра 

Ве.1икога, nуковник Михащш Милорадовиh н.нозу Нику Лаза
рсвнhу 20. јула 1712. год. I-Ьиме со nотврЈ.,ујо стара повластица 
ове нуhе, nризнају јој се заслуге у војсвању на служби Петра 
Вол11кога1 ла јој со одређује н нека годишњ.а награда. Отисак. 
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печата подијељен је са дsиј.е дијаrонал-е )' чотиi_Ји троуrл.аста 

по~ь-а с е:мблематскю,t знацима, а уоко.1о ватпиu: t !\1.i'x ~Нло ... 
велiки п.лковник и кавмiер ц~ра пе.търа. Uвом миаијо:м отпо

-чињс се руска анција на балitанском -полуострову. 3ато и од

сначе вр·ијЕщност овог М илор·адовиh'ева писма. Треба још да 

сiiомене:м и нНеза Петра Лаsаревиhа (веЬ га се сјетио С. М. 

Љубиmа, само Што га је нехоте назвао Марком), који је провео 

пет година у 3адру;, а тридесет и пет у Млецима, гдје је чамио 

nод о·ховницама ~~ао сужањ Мле.тачки. Ослободщш су га Фран

цузи, али су и исти Мл·счиhи признали nослије да•је-.поотрадао 

невин, па· П\ је :f дубокој старости довеэла: под Бигово мле
тачг.а Галија 1i96. год. ЊСI"ОВ c-aвpO:\ICI-IlfК Фили.n Јовов л.~Эt"t

ревиh причаше, rдје је слушао, како је млетачка вд-ада, nошто 

подяити одЈrичнијо породице, горњој страни г.рбаљској пружала 

-оружје, а доњ-ој прах, сВе то снровито, да једна није· знала 

што се другој даје, да тобож посвједочи прама једној и другој 

наrt:rоност своју, а у ствари да се Трбљапи међусо-бно бољо 

крвнnе. Печат кнеза Филипа Лаэаревића· Иd nрве Irолмино 

XIX в. носи На лицу окруњенога двоглавог орла, Э. уоноло 

натлио.: t кнеэь Филипь Лаэаревиhь. Грбаљ се дијели на четири. 

нвожине, од :којих једна зове се »кнежина Лаэаревиh«. У по

:!I-IО'Влку rрбаљсхом у манастир~~ Савини налазе се Ч:11туnе- кнеза 

Петра Лазаревиhа, -Фнлиаа Јовова ЛаэаревиЬа u Лаза Петрова 
ЛаэаревиЬа; у којима се између другнх спояињу и презви .. 
тери Иван, Нино и Марко, и- мовахиње Анастија, Ана -и Ј-ане. 

- ·пa.Pattuдit, славе св. ТеодоРа. Они· су остата·tV грчке насеой 
.б иво у Грисnулама, који град проnаде· у X1V в. У nоменику 

грбЭ.љс~tом, у манаст.Йру Савинп, налази се чвтула Вуиа-и .Јова 
пара n ида. - ЧоАан.-и. дошли из Кртола ИМ-а 1 ~о- -!'Од., а сдэ.ве 

.св. Николу. Још су у l~лаватичиhу биле ове· породtщс :· · 
Rynufiu, иотрачали се, а дош:ш из Гришпу.'l-а. Сла}:!ttли 

Никољ .. дан.: У nомснику грбаљс1юм· у Оавин-и налази ое чит;у:ха 

НЋ-а Ћурова Kyilиha из 1787 •.. - Puчtt~Uj КО<ј<И ·с-о звади иЈ Тице. 
ОВдје-··дошли из Грицшуле у XIV в., а иселили се· у· Вншњево. 
-- П~:tри-чевиhи., која зову и Петриhи, ·а овдје. AJ>шJin у XlV в. 
иэ Г~ИiП:Пуле, а Qдавде- се и.со-л-или· ~· Деброт;у ·кОд Кот-о:р.а.- ·се
осна··је слв.ва св. Петна. 

2. Биrово. 
Ово со сеоце на:п.ази- на :морс1Фј обали, у дну стране да

.л:G~о Од Г:п.аватичп:hа jeдrt.R сат хода. У Биrов~· вем-а П(ЈТОI>а. 
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као ни извора, изузев » маду ријеRЈ tr која точе нроз " . 
:зезrље т ~ · ' оuговоно 

. . . Ј ,le вр.'lо 'l'JtX.o nристаништо. - у завјетрпни 
УМЈерсно;u кдимо.:-.r. . ' са врло-

у Вигову и.uадс нешто Э0)1ЉС, а то оу ве.hином: в ти н 
ораницо, внноЈ·радп и nашњаци. Зову се: Ига;rо :Мдак РВ 
њиве Под · ' - е, еље • растове. Матвдце. Ha1IJioв Крариве р , . С 
лавине В · ' , азооЈ, пича-

~ Ојводпне, .l\Iиpn, ЛоЈ~:во, Дубраве Џонте Ма ~. 
њиве и Ћ~ . ' • ровипа 

0 
~нера:zов .кам, КОЈИ луку Биrово [Трашrе) раздваја 

. в_о ЈС сеоце на 1'rtopcкoj обали, у дву страве, а куhо .су 
у Ј-ед~ОЈ ;рупи, између којих имаде једна вијугава улица. Овдје
стануЈу азаревиЬи (12 к.). Свега је 68 душа. 
. , ~пгово се ненада эвало ГрисuуЈш {yqt~ лол1, _ locus Tra-
Jec .. usJ но по Иван Ве · · "" 
ono 3 ' - гу, IЮЈИ Је ту ооично љетовао, и чија је 

Б омља оюrа, проэва се Бо.гова, ла отуд насније Виrова 
иrово. --

Ту је црнва св. Нико де, ноја Ј. е при страни и . . 
• - , ЗВад .il~ЖПHG 

nри морскоЈ ооали (uraлy). До цркве су маслињаци. а ~ ЈЈОљ ,. 
виноградн, а Т.}' одиах Лазаревиhи. Ррква ;·е ма•а. а у . у 
траго .., • • ' 01,о ње-

ви старивонпх гробница. Препрата је Bltшa и дужа него 
ли црква. На противној страни црrtве има нсщ.t.lико roми;r·t 
и т. з в. u3еново гувно<< т · • • т 
(G . 1' . • амо ЈО оnстојао нощtд град Грисполи 

~ipo 1, GI•tpuli, Grispuli, Grispoli), по tto:o.t је Г!)Оаљ . 
доопо. Пр11 цркв . . СВОЈе име 

11 Је оnстОЈао знамепити манаС'l'И!> св Н 
I~OJ•I! ј'е • • • ИRОЛС 

' како се мисли основан у lX в М . ' 
' · • анастирсr'а Је би 

лр~сrр~на оrtошща, гдје су данас виногради. Из:uеt_у пре ла. 
:ких и оиговсних ђ -'-Ј влач-
НОЈ.IН Т :калу ера, вршили су се редо:UЈ!то иэвјесни уго-

. урци су и манастир и Грисполи град дошав са гаЛ . 

:~~РЈ'~:лиНу XIV в., те Iц~олу!:Јори побјегошо у брчеосни ~::~ 
, • :иноле у Црмвици у Ј·ужно 
нашао се .1880 . ме зиду негдашње Цркве
т агов _, • Негдашњи манастирски nочат, иоји носи све· 
Нр с ~уооне старине. Округао је с пријечниrюм од 40 
а д:;Ау ЈС нека нераэговјетна слика, а уоколо натпис: Мlн •. 

град о; ј:д~· 1?';"· ПнКОi\Аf, чд тц. Гриополи .бијаше .'lијеп. 
::•i:::~e ':, п8~топ::мо;:~ћ у :::о:.и•~::• д:~~о=:р~;::~~ 
ц етричевиhе, подигну иза раsороња Гриспола 
c;кri у Гл~ватичиhи:м:а, како се предигли бјеху, и nooвere . 

• етни, ЈЕ:р истои}!ена цр.ква oncroiaлa у Гр П ЈУ 
К Ји ри " иополу. роФ 
poli G;.ек li~yмaчtiS овано име Грбаљ: »Die Zupa Grbalj (GJ;"e: 
(Н ' Ipu am eestrande zwischen Budua und Prevlak.a« an. u. Berg. Prag 1879Ј. у народ'-' живи продање, 

" нано је-
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св. Сава у Ви1·ово свраЬ.ао, :кад је ходио за Јоруса.11им. Под 

Вал:шиhима, који ·с~'·С МлочиЬима. утврђивади тако чосте трго

вачне ·уговоре у 'XI.V s.-, бродови су плаhали неки порез, када 
би у биrовско пристаниште свр·ьа.ли, ноје је поэније Иван Бег 

т.ако заволи о, д·а је у њему љето вао. Кад се t 409. дошло до 

свађе између Ив~Ј.нбегових ·И млетачких поданика, у Иванбегову 

хрисовуљу било су-. 'Ј'ачно споменуте границе ондаmЊе Иван

боговино: 11 •• _ •••••. на· А\ЗЪ граница лванаеста + отоле ходеhи 

све по краю ._мора на нраю одъ мi'вста Вi'гове граница тривае

ста: отоле идуhu по краю села Лi'зшев.uhь на стара наша со

лила· _nравце.иъ ираи мора у славИцу граница чотрьваеста + 
лаки отrоле на брьда •..•..• 

У nie~. Вок. за 1879. прпопЬсн је отаривски р~·копис са 
занимљивим мјестима о Вю·ову. Руttопис је нађен У:).\рМНИЧ6ОМе 

манастИру у Врqелима 1714., гдје га је раније писаО, као :какав 
извјештај о своме походу - ЈЈГумав Мелентијо Чукуровиh~ ро

дом Паштровиh. ""- ~увоnис гласи (по новијем правопиС)':) 

пВо име христово амин. Да се зна како ја·Мелевтије Чу .. 
нуровиh, игуМан б-tх у манастир ов. Николе у Бигову са моИх 
пет· щ~луђерах, и .б1>ше црква прекрасна са шест н:аil~елах сро.

брвих и три сребрних овЋотнана и боkшо у манастир двие сто 

коэах и овацах. Имасмо земљу Игала од мора крајем мале ри

јеке, кој"а тече: посред :ма."Јоrа nоља Биr:ова, до ме~е Вадљиве 
башто, на ову страну пут сјевера граду Гришпу у коме бијаше 

мдъ {142)" :кjihe, и бијаше лuје\ltГрад, куЬ.е двrвутс са волинпм 
прvзорима; измеi)у овиех куhаХ боkху три Фамелоk Лазаровиhа, 
Мшшела, Пе'I'ричевиЬ.а. Боkше :у истомО граду војвода истога 
града Остоја ЛазаревиЬ., кои б1Ј.ше кне-жевином rрбаљс:ком:, у 

rрад на исток христиански, ве олужаху валуђери манастира, 

им.аху свога протопопа: Раиhа Микиела, и то бЋmе за вnадања 

цара . србокие. Пос_лС' нех.оливо година дођоше 11'ур:ци о гал.Иама, 
"Q~алиmе :Мf:LПасжир, и-град Гриmпу.пу са земљом сра:щшmе. Она

дер побоhгох су два калуђера у !IШВ. св. Нин:олаа у Бер:hеле у 

вахИи црничкој, и ови христиани из града побЋгоше са љихове 

тр"И ~·а~елЋ, насе.пиmе со у малой г.орной куh'и · пут c'iieвepa, 
· sовЬИи Г лав; а ТичиЬ.и с Лаэаревиhи, МикиСЛ- и Петричевић 
оГр.адИ.mе малу цркву' 

1 

св; п-ет :ку, зашт~ ·и јесУ." имали и пређе 
у иСжоме граду црkву св. Пет ку. Писах с"rараЦ и~умав · у· ман. 
у Берhеле, :м:Ћеоеца марча :кд ••••••• бi:>х отчств'о-М: П8.tров.и:h. На 

. ' 
нвже Је додатак писан друго :м: руком: 
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,Нађе се у Брhе~е ЈосиФ ЋурнЬ год. "*'lдс (1714)!. 
Поетанак Би гова И· порt~ј&в:ло :становвиштва~ - Бвгово је 

nQcтa.'lo мјесто старог града Грпсп.}•Јiп-Грислоли., :који је стално 

био грчЈ;а н.асеобина·1 .мјесто нојих се дооелили· Срби.,· од- којих 

Лаааревиlэ.и,--1/ичи:hи; Микијељп и Петрлч:еввћ·и иза раэорења 

Грис-пола у X:IV в.; пробјогоше у -Гливатичиhо Тад престаје име

Грпоnоли, а- мјесто љега дuлази:.Виr·ова {Бигово), по тому јер: 

је то Иван-Бегова земља била И' јер он --?у· љетовао. 1'у- данас 

станују .дaaapeout;u, који; су- били у XIV в. О'датле у Г::~аваrЈЈ .. 
ч:nk пребјегли1 - ол8кле се о пот неколиRо· њих- овilмо nоврати.;Ји. 
.(Ја ЛаааревиЬима Главатичаћ·r{ИМ· имају своју' плеиенску »зем .. 
љоrадничr~у аадрјrгу«, а I"Лаве Ни:кољ ... дан~ 

3. Rубаеи. 
Она СЈ далеко од Главатичиhа једно по сата према источ

ној страни, а_ на·:.rаэе со на подножју брда, уа плодну .лугодо

;шну, :као u Главатич:иh. П рама њи:ма, о про.тuв.не страно, nружа 
се В~ља Гора: У висиНи су над мор_ом 42-200 м. Имају Itзвор 
»Убао~{, а пото:ка :Нема. Имају досТа бунара с кОјих џију вол:у. 
ПодНебље б,'lаго, _ЗавјСтрина,' а сНијеr ·аКо и пано, мало ое оДрЖи. 

l(убаси иМају радне э~мље, а То оу виноr'ради (778 ~.), 
вртови {57) и· оранице_ (Ј22). з~мља је у _бл~эииц :Ryha, а шуМе 
459 х.) и пашњаци (100), _ који су удаљени од ку.ь.а једно по 
сата. Шума ·со зове -~ЛуКавци«, а иста је »номуgиЦа« заједнИца 
као и све зеМље оа ,У-к-рр}щим~ и Трешњицоя. Те се З~мље 
зову: Око убла, Под КубаСе, ПОд гором, П~д МаровИћа и Њiaro. 

Село јо У дну страно' У дугодолини, а ~Yhe су појединих 
братстава у групама. ~_ој е су у растојањјr 5-:-t О м. Кућо у по
једиаИ!tr гpyD:a:rrra су без реда, а све лО_нр._а{лута. Ту,и.ъr је у 
близини непосредНој_ и Црнва св. Госпођа i а Ов.аје с-rа:Н}'ј}' ?Ва 
братства; Аидровиhи (ј к.), Билал (3), By!.!IB. (IO.j, дсбриша (1), 
Мачак (3), Масловар (3), Ћосо (2), СтрахиЦиt. · (3) и МаровпЬ (1). 
Свега $в .У: Кубасима домова 30 (куt.а 45); "Ј\Уща.235. Сеоска 
је сл,;:tв~ ~в. Госпођа. . ,. . . 

ОДакЛо_су кјrбаг.и добилц свvје_.име, не Зна _се. 
цЈ?К.ва :- Рожд_есrв9 Бо~ородиц~, . ноја, ј_е ~бнощьена; 1862. 
RУб8си _се сп~мињу у чИт,Ул~~~: Х Vi.(p_~ 'щто знаЧи .~~ су 

тад rit.•cтojaJtИ. цРедање xoho Да сУ' :сО. вщ;да таr~о ·а~али,' а ·о 
порИ:јо:клу .~ТанОВ-циШтяа _зна се:· 
--~~~~·~··~-·· . . . . ' 

1) Г.1.ас. Дu. Цр:кве за Џ102. стр. 147-148 .др,ве у Грбљу_с ОА М....,. 
деиа Црноrор,евпћа. 
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Андровиti.-и, старооједп-оци, славо Никољ-дан. - Вн...tа.т, 
старосједиоци, славе св. Архсiнгела. - Добриша, дошао 113 Треш
њице. а слави -Михољ-дан. - Мачак, слави св. Стевана Дечан
схоi' ·{.Мратин-дан). Они су оrрана:к Андровић.а, а_ данашњо_ њи~ 
:x.ono презиме постало је од надимка, и то прt!Је 1807, Јер ј 
По:и:r~нику rрбаљоном већ. Се тако зову. - Ма.мовар~ У XVII :· 
из Црас Горе, а -слави :Михољ-дан. - Ћосо, славе Аранђела -
дан: а дооелили се .из Цplle Горе у XVIII. в. од породице Ћо
оов~hа. _ Cuмyu, из Црне Горе у XVIII в., а славе _Аранђодов-

hrр .. -·н.~u и Ma.poвuhu :који Славе ·Архан~еловмдав, а 
дав. - t~ """"""" 

дошли у XVII в. ив Црне Горео 

4. Трешњица. 
Налази се у ували, између главица. сјеn~рно Глават·ачиhу 

и Rубасима, у висини над море)! 13-67 и. Не~1а пото.ка .као 
ни живих извора, веЪ nију воду ниmницу ~з бунара. Поднебље. 
вјетрови, као у _Rубасима. Земља им заједно ,са_ Куб:си~~' .о 
чему са:м говорио, а имају namњaR с~ој ».Мачнова гомила ,_ RОЈИЈС 
у непосредној· близини кућ_ама. . 

:I(yhe у групама_, :по братотви:ма, без, реда, у растојаЊ)' 
-20-ЗО м., а по~раi оеоцког -пута, која води _за-. Кубасе и Г.'Iа.,. 
ватичвЪ., _а иопод државвоr пута, ној11 води в:_~ Вудву._ Ту им: 11 

ц}щnа .св. Јован· Вогослов. Овдје стаџ.ују~ Behnpи (6), Добрише 
(6). Свега .домова 12, а душа 52. ' 

Трсmњица, која се у сr,арим. читулама зове _и Трешња, 
.добила природно име по .воЈШко:м броју тре.:.пања, козе ту расле. 

Црква св .. ЈОван, кОја .је од дарва- ог·рађсва, -стари ихопо-

стас повеотао,- а· око ње доста· сrаринсни:х: гробница. · 

Село -ос oвaito назвало,- а и постало у XV в.; а -о_ n~ри
јеклу етановвuшrва· .зна се~ Бе!iири,. дошли из .. Црне Горе У 
XVI в., а славе 8:8.0: ~ Добриmе Јовањ-дан, к_ози су такођер 
дошли из Црве Горе y''-XV в. - Читула Марка Б-ећ_ира и ље
гова сина· попа. Стевана ·налази се у Савипи у грбаљск~м 
помеввку. 

5. Укроuци. 

Налази се ово сеоце у долини, изиеqу Г.'Јавице, -:,? висини 

над морем 10-5-4 :м., а ојеверпо ГлаватиЧиhу. Потока _и иsво_ра 
ипјеi ·пију ВС'ду м:ртвицу из бунара. ~ише Укропаца .... )О бризеr 
Гуњиh~ а земље им заједвичке са Куоа_оима. Поднео.ъе благо, 
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эавјетрина. Ryhc у дохиви, групиоане без реда, по·r(рај nyтat 

који води за ГлаваrичаЬ., 1·дје има црква и ооноваа школа .. 
liyhe су ме!)усобао у растојаљу 100-200 м. Ухропци оа Тре
шЊицом, :Кубаои.ма, Биговом и Главатичићем; оачиљав·а једну 
ларохију.-

Унропци ваэвати по Укропцииа херцеговачким. 

Ту је црква св. Георгвја, која има мала уэа:ша врата ва 

јужвоме зиду. Ищ.шоотас је, како се види, радио ДаокаЈI Ра

Фаи.nовић из Рисна а при.D:ог је био Укропчав.а. 

Село irocтa.no у XVII в., кад се .овдје из херцегов~tЧ!iИХ 

Укропаца васелише Bezoвuhu. којих је данас 4 :куће. Друга оу 
братства: Kyнufi (3) из Главатичиhа у XVIII в. - K.11oaa1t (1} 
иа Црво Горе- има f50 год. в Мартuновиh (1} из Бајица Шlta 

ЭО год. Свега је домова 9, а душа 30. СвИ олаве Архавђелов-дан. 

6. Глават:и. 
Село Главата- лежи под брдом у равваци, куда cr начич

кава братсrва~ С једне су сrране поља. До.пима начичкана села:; 

Виwњево, Глава.ти, Ковачи, Кубзси, ГлаватичиЬ - све_ до Би

гова; а с друге: Главатичи!t., Заrора н Кримовице. Гла.аати су 

на-д. морем у висини 51-200 м. У пољу је живи иЗвор »Врело«,: 
а у oeny све мртве воде - бунара. Кроз поље иде :в:Мааа 

Ријека«, од ноје зи.ми пощrаве Додв. Поднебље благо, дува јуГ" 

и сјевер, а свијег е.ио пане .мало се одр'Ки. 

Земља им је радна око вуhа и у пољу, а то су вив:оrради 

(4-53), врхови (7•42) и орааице (69). Имају и шуме (0•56) и па
wњака (132 х), што· им је »вомувица« у брду, у којој свака 

куЬ.а може да чува жиВо, а само по двије возе. Те се земље

зову: Мрчево поље, Пл-атац {то је пашњаЈС-брдОЈ,. "Под ВОЉ& 
нрше (брдо), БабИ:во (до), Његаљевица (ro је велива лИвада.,. 

гдјо И:'l:l:a сва.RИ своје, и оно rог бива велиКих препирака), Сла
.)ЈЗЦ, ,Рог-врr (то је пољице, које се према Главитичиhу оужује, 
у Форми рога), Под ПимиЪе (земљ&, ноја лежи испод бр~тства 
Пима, који оу у Ви.шњеву} и Вељи крши {то је ·паШљаR). Из-, 

међу Котора и .Будве, а уз државву цеоrу, свако Г.в:аваТСffО 

племе има своје . магазине за живо - стаје, које зову· »Г:rа
ватоке Стаје«. Ту Главати држе вино, жито и стоку, хад је

чувају у Вељи:и Rрmи:ма. - Далехо је од села 1 / 6 сахата. 

Село лежи под брдом у равнвци; - xyhe по- племенима 
груписаве у с"уnоввма. Скуп од скупа 10-15 м_инута удаљеа,. 
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. а јужно од "yha, nрама Заrори,* 
- а сви близу сеоскО!' п~ т~~ ола и саборна црква св. Сава. 
је ))Сав.ива гдавица«, на IiOJ~J зе ШRНи:ко.па QRO :којих су скупови 

. св Георгизо и св. , 
Друrе су цркв~. . и h~ вцјугави:м:-nривудастим увиri;ама ра-
племена, у иозима су у ве о:ва братства: Бан \3 и.), Пej{lnlfh \6). 
стављене. у Глаsатима жи ' (9) Тичићи (6\, Суботиhи (4), 

. h (1) ВаЈI<ОВИnИ • ' · · 41 
Круте (7), ВуЈичи ' (1) СВ га Ј·-е у Тлаватима домова ' 

. h (4) 11 Ћуровиhи • 0 . 
Дамзанови . сви Срби православне вјере. 
а дvша 237, в.nЈИ су . у биЈ'аху били главати, 

.. . јер људи нОЈИ т ' 
Добио ЈС име. . с eocRe породице Главати, - по 

_ ИЛII, јер било своЈИНа вла т , 
.,. Главм:и у ПрчањЈ. 

којој дооиmе име и ~оЈ· 0 биле некад грбаљсне 
Ј. е многе гомиле, ц · . 

Ilo брдима посто . екад ту· становао. Тано ми 
б оног народа кози н 

богомо;ье, ива 
0 
доНИЈ·оти и по један камен, 

а је сваки ту i\Jopa · 
рекоше, .као и д . га ·с старина св. Георгије. То Је 
- а ro била 11 гробља. Дру Ј оги:м старим и новим 

. · · nростор са мн 
){М& црква, ово коЈе ЈО . Према в&тпису на надвратни:ку 

окружеп зидом. 
rробница:ма, а ва бновљена Трудом сељана 

. 1765 ачи да је црква тад о . М 
(atp3Ej ,, ~н омоhи Црногорсн:Оr митрополита и ... 
ив Главаrа, а обилат~м. п . 1899-1900. Тад је стари 

се црква поnравила . . а В Ћи-
троФана Бана, ова а нови nостављен, коЈи ]о радњ • 
иковостао унлоњев, В nабдио Ј' е цркву свим nо-

Ди " митроnолит ан с"' 
новског из оре . .r е. Натпис са старог шсоноотаоа ово 
трсбитим эа богосЈiужењ просвЈ'ета {ГоА. Х св. IX) 

731 · ела је цетињска 
цркве од. 1 до пИЈ . . ква, бИла 1\-Iалона, а живолисо.м укра-
Св. Нtшола. Првобитна ЈО цр Д р Ј'овиh благословом ми ... 

· · Данил имит и 
ш ена, живо nисао ЈУ _Ј о . П овиhа-Његоmа 1757. год., а 

С п Василија стр 
трополита аве . а ва· ковиhа Ива Бајновиhа n ондашњег 
с насто)ањс:м: ннеза ВоЈИН . Ј ' редњо велпчинс, - э. во ник 

Ј д аwња ]О црква с 
пароха поnа ова. а,н а у:крашена је дозена"а. , 
на прослици, са три звона, .". љ м су доказом стара не-

с давна поатмо, а наЈОО и . 
.ело од 0 

· . юrу становвиштва ана се . 
,.. а и цркве порИЈС 

знабошка гроољ · Г \..ана пз Црно Горе, а славе 
у XVI в. иэ ра~, , 

Ба'Н., дошли . б атства митрополит црногорсни Mr1 ... 
св. СтеФана. Из овог зе р Њ у XV.I в. а сдаве св. Бар .. 

В Пејовнhи с егуша , 
троФ.ан ан. - . ' Х VII в. из Гра.хова, славе НИiюљ-дан. 
толомеја. - By;aчuhu, у еле од породице Бана: огра-

' ОСЈ. еДИОЦИ а НСRИ В 
Бајковип.и, стар ' И Во'Јковиhа, 1~ао и читула 

с СтеФана Читула ва . 
пак. лаве св. • -1770 надаае со у Поменику 

ro Б ·:ковиЬ.а од год., 
Митра и и ура аз ·И' Б . ha братства а служио при 

С НИ З 3ЈКОВИ ' • 
грбаљСii0~1 У ави · б је свештеник Или)а Базко-
цркви св. Ниио.!Iо у ГЈfаватима, но 
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виh. Iюму је дао сияђелнју :митрополит Петар I Петровиh-Њсгош 
179i. год. {Просвјета- Цетиље год. Х св.IХ-Х), sao· и Батџнћ 
БајковиЬ, који је nогинуо нiо барјаRтар на Царев·лазу Са 70 
Грбљана 1712. г. - -Тuчufiu, дошли у XIV в. из Главатичиhа, 
а ту послије разорена Гриспола~ Славе св. СтеФана. Звали се 

и Тице. - Крута., старосједиоци, славо св. СтеФана. Билп велюпЈ 

.јунаци. -Тано бырјавтар Фрањо Rрута оа 6000 БоЈюља и 3000 
1\Iорла~>а Ј:од. 1689. био је nри заузоhу Неретве. - СуботиЈiи, 
из Ню~шиhа у XVII в. Славе Ћурђсв-дав. - 13ypoвufi, И:;Ј Ба
ји!tа у XVIII в, Слави· Ћ;урl)ев-дан. - Да.Ј11ја.новu!tи, из Црне 

Горе у XVIII н. Славо Ћур~ев-дан. 

7. Rовачи. 
Ово се uело налази nоред ГлавЗ.та, Rубаса и ГлЗ.ватичића, 

уздуж равниuе Грбља доњога, зване Доли, а Ј' висинп над 

морем 0·12-112 м. Грапичи од југа: Гла.ватииа и 3агоро.м;· од 
сјевера: Rубасиr.та; И од истока: пољем. У CC.'IY није п отока 
опасних, Rao ни живих извора, веЪ пију воду мртвиnу - на-. 

павицу иэ (iунара, Nao сви становници Доњега Грбља. Поднебље 
је благо, снијеr ријетnо лnда и мало се одржи, а дува јужњак, 

1'оји је најјачи, а посјс.ти Ј'атRад и бура. 

Сеоско_ радне земље то оу оравице {68 х.), вртови (2f) и 

виноrради (6.22). Друго с)• пашњаци (225) и шуме (14), које је 

ztом;уница, у којој паша дозвољена, а од поза 2 на в.у:hу. Све 

су земље б.пиз~· нуЬа, а зову се: Доли, Воде. Поље, Под мај

сторои, Под црнво}!, ВјелошсвиЬ, Вртови, КуЪпце и RОвачки 
магазини. Оuдјо су им my!'tte, ту чувају живо, а од вуhа је 1ј, 

сата у даљоно. 

Село при страни, nокрај по.:аЈа, а куЪе на близ,у (10-50 ко
рака) с једне п друг~ стране поља. Ту станују: БајковиЬи (8 r.:.), 
Бјелоши.(~). Ћурнћи (12), Дољаница (8) п Ј·овановић (3). ~у СЈ 
у близини цркве св. Арх. Михаил, РоЖ:доствО Богородице и са
борна црнва кн~жипо ВОјковиЬ.а - св. Сава. 

Добили име јер ту но.кад :ковачи били. 

!Iз:uef)y старина опомиљем стару нркву св. Арх. Михаила, 

која је оередњс всличино, ц:ма о~tругло кубе, изнутра укра .. 
шенu леаонамn, а iшоностао у- њој рађен је 1834 год. Рождсство 
Боrородrщо. Нродање воли да је врло стара. С1~. Сава. Она је 

сабuрна двежинс Војковиhа. Мала ј~, юш препрату, ь:оја је 

раснрtшона, и преко дна n.ута дужа ~д само цpRBCI .• Око ње је 
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заснована нова црi{Ва ··св. Саве -t8i1., но је ·радња прон.и-вута. 

Код црнве јо народна школа, а у близнни ·је от-Ещпана једна 
гоми.'lа, - у њој гроб, у :ко~1у је на~ена сасви:н зарђала сабља. 
Антимине је израдио Христипор ЖеФаровиh, а изнад IIконостаса 
је натnис ив доба митрополита Данила и Саве Петровиhа Ње-

-- . ~- ~ 

гоша: t ЦрiО Жf R-kKOR-k · GIBCAUp'ГHUS. HIRHUOUS 16ДННОU8 npl-

ufpoUS въ. ТЈЈОНЦI eлdнuouS кrS. Натnис на подан.ку од и.к~н?: 
стаСа састоји се од једнога ретка, и r.'facи: •.•.• ouS K[IO кiн 

uоне&ю н nри Fлo~s &1'\~Н l\1ннска скшда;р'lf .н чрнuf rорн ~ 
~ .. - ~ ~ lt- • "О 

npiнi)H.tr. Ki Д.АНЊ\0. Н САРОНИК41 И ptJKOC:41 СfГО RЛНА C41BRA · . • Rlt. 

з. с. л. Wpo. X"Rd а. V· к. d. · : · Сd&ршнс• Ul\d· ноt. д· ди. Пе
чатом ове цркве служили су се ненада сви свештеници КОЈИ 

бијаху у 3агори n Вишњеву 1 • Печату се замстнЈ'О траг, а да

нашњи печат ове .парохИје је од 1856 г. 
Ссл:о врло старог поставка, - ста::~но поота.'IО прије цр

кава, - дак.Ј:е прије XV в. О поријекл~т данашњег становни

Ш'l'В& зва се: Бајковиfi.и, дош·.л,t из Глават,t има 180 год., славе 
св. Арх. Михаила. -- Бјмошu1 из Бјелоmа. {Црна Гора) има 
220 1·од. Славе cn. Арх. Михаила. - 'Бypul;t,, из Мојдежа има 
200 rод., а с.'lаве св. Архавгола Михаила. - Дољс!шuце, из Црпе 
Горе има :зоо год., а славе св. Арх. :М:их.аила. ЧЈIТ~'Ла Ра~а До
љанице налази со у Помени.ку грUаљском, u у љој се nз:м:ођу 
дрvrих спомиљу: :ионахиње Марта и Екатерина, uюнах. РаФюt,1 
и ~јеромонnх Макси:~-!. - Joвai.tOвufiu, из Побрђа -(Грбаљ) има 
200 год., а славе св. Николу. Данашње је насеље нако се види 

дошло између 200-300 год. из Црне Горе и Бо~е. Свега је У 
селу дo:.toRa ;ЈЗ (кућа 58); а душа 146. 

8. Вишњево. 
Налази се прИ~ страни, - а nокрај nравилног пута, између 

Пријсвора, Главата, 3аг0ре и Кри:мовица~ у вИсини над морем 
280 м. Соло нема живих иввора, веh бунара у којима се Кјо'ПИ 
вода. м:ртвица са кровова kyha. П~днеб.ъ·е, вјо.трови, zшо У 

ГлаватиЈI.tа. 
И ово село, нао и сва грбаљска, у пољу, далек.о 1/2. сата 

од куhа, ю11аде орэница (111 х;.), а оно нуhа су вртови t14) и 
виногради: (:~·8i), Више 1tyl1a, 5/" сата у;щљсно ншнt;;~о со шуме 

1 Цриве у Грб.љу ОА Мдадеnа Црноrорче11иliа (Гдr.с. Дм. Цркве, 1902. 

•·'!'n 19:Ј) 
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(321) и пашњаци (152). То је sом.уница, за коју вриједе по·свој 
Бо1щ исти закони. 

Село се налази при страни rf уздуж Поља. Kyho поредаве 
покрај пута, по племенима, у скуповима, ноји један од другог 
40-200 корака удаљев.l!, а куt..е у ш'уповима-2-20 м. I'J.)'T им 
је уЛiща. У дну Пf\Ља налазе IJM се магазиви: гдје држо' уље, 
ви~о и жито. - Та1юве магазине имају ова села Доњt-г Гi·бља. 

Код куhа су им и цркве св. Ср.ђ и У спеаије Воrоматоре. У ВИ .. 
mњeuy станују: Бојкояићи (6)! ТупчевиЬи {6), Ра.завовиЬ.п {7), 
Пиме {5) н Пстровиt)и {2). Свега јь душа 125. 

Село је доби.'lо ияо по виtuњама, Iсојих. ту доста бшzо.
У читулама XVII в. зове се и Вишњева. 

Ту ј о стара цr)н:ва УопеЈ;Јије БогорОдице, 1'оја је зидана од 
бијслога тесанина. Цркве со .пржи проотравп ЬС.'Iија, при сје
верној _страни. Прочеље урешено точ.ак-онном. -Иковостас је 
израдио Дасшt:r Тнт из КрФ;~. уз приnомоћ. Трипа ДабовиЪа n з 
Шкаљара 1791. Упадају у oчrt два велика свијетњан:а оА кор
чуланског ка:\-lева н. два велика сребрна крста. Вошшо сребрно 

:кандило, које је nрпложио nрногорсии :и:итроnолит Петар I. Пе
тровиh-Његош, истовјетно је оа другим двама навдилима, једним 
од .1747, дрјТИ:\I од 1784, који со хр11не у ма11нском манастиру 
св. Петке, а прилози су гсшорала Радд Rраnовиhа-Машиhа из 
Маина. Како на њима, тако н на овоме спо)tев.ути су сви 
чланови Краповиhсве nородице (Zuanne Masicћ Colonello di Mon
tenegro, Rade Masich Capitano di MontcnegrO есс.). Аuти:ми.в:с, 
заоквнрен nреплото:r;Ј, IIM'l натnис у кратицама и вези цама: 

·+ c:i антимис господина кvр нопа J\.faprca спна поnа Вуна мР
ttовиЬа -~- WC:B"kЦJdC:I! POVKOIO ПPfWC:Bf!IJJIHHAГO Н GOГOUOG.UHd.ГO 
ГО('ПОДННd Kifk KLf t.IH'ђJOПOAHTd. ДАНИМ C:KfHДiplt..C:KArO Н ПpHUOjJ

.:tыro в.4 лето ro ('0.3ДАНнА uнp.s з. с:. u. в. А W poДd.:fвv fltA 

·: · а, t. л. д· юл'id. кд Овај спомен~·ти nоп Мп.р:ко Мрковиь је 
родом из Маинn.,. а старино.:w. Варан••в, брас~вошш чуненuга јеро
монаха. Теодос11ја Мрковића, ноји је ЖIIВИО друге подовиве XYIII 
в. Поп МаРно је nr1ca" он~ ~товове, којима неки Побори nро
дадоше митроп~л-иту Сави Петровићу Његошу своје баштине 

за .м.анастир .Стањсnиhе 1736 и 1741 г. Прr<ва се почолазидатп 
за шrеза Војина Војr~овића 1771., зuврше•нL је 17911, n освсштана 
би.•нt. од митроnолита Петра I. Петро-виt\а-Његоша 1791 г. Др~та 
jG црнва св. Срђ, која је на Гњплвшти ora. Иконосt·аса не)1а: а 
неота.'IО је 11. цреnова са крова, кој н се инач:е одџжао. Првuбитва 
црi~!-а бида је пред данацньо:м, rдје сто,iи 11 даыuс св. трапеза. 
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у бпизини је откопава једва гомипа, у којој је нађен гроб, и у 

њему. иструиуЈЈ:е кости и један вовац.1) 

Село ово, као и сва Грбаљска, поставка је врло стара, 
прије Косова, а о поријеклу становништва зна се: Bojxйвufi:u., 

славе- Ведикв Гооnођин-дан, отаросједиоци. Читула Ћура Радова 

БојковиЬ.а ив XVIII в., налази се у Пом.евику грбаљаком у 

Савиви, а тако и читуЈiа Отијепа ВојковиЪ.а. По ово:м. племену 

зове се и кн'ежина Војковиhи,. воја је четврти дио Грбља. -
Радгновиhи. из Пеливова има 200 год.- Пи.ма, иэ Црне Горе 

има 450 год. - Петровић.и, из Црне Горе има 350 год. - Tyrz
чeвu~u, које зову и Тучеви~и, иЗ Старе Србије има 1000 .год. 
Читула Ћура Брајанова Тупчевића из XVII в. нал_~Ви се у_ Са

виИи. Како се види, ово је племе досељено у IX в. ив Старе 

Qрбије, а и друга оу такоtјер досељева врло рано. Досељивање 

је врло. рано завршено. Сва братства славе Велики Гоопођив-дан. 

9. Заrора. 
Ово је село примороко, а напази се при страни, у висию1 

над морем:.20--232 метра. Граниqи га од југа: Кримовиц~; од 

.запада: море;- ад истока: Вишњева i и од истока: Главатичиtа. 

Жив.п извора Ј-fема~ веЬ. бунара, у којима се купи вода из рав

ница и оа кровова куhа. Поднебље је благо; сВи вјетрови ду

вају.. а највише бура. 

Има радних земаља; а то су оравице, (65 х.). вртови (44) 
и вивоrради (2•24). Орав:ице су у пољу далеко 1Ј2 оата од куhа, 
а ове друге у близини куhа .. Пашњаци (92.) и, шуме (313), да
лехо су од куЪа једно 1/ 2 -$/ .. сата. Исте оу вомувица. Земље 
се зову: Завоша. Крушево, Маслина до, Пињани, Под пр-кво:м, 

Равно, Жуковица, ~урђев ... цоток, Луговачни пијесан. и Кре

кајпца. 

Село при отравк; а :кylie груписане по племенИма, у св:у

повима, ·у растојаљу 100-200 корака. :Куће у скупов~tМа у 

близини, између 2.-40 м., а покрај пута. Имају. улице, правилне. 

и увакрсr. Правилне су између племена дазовиЪ.а, Костовиh~. 

n Поnовиhа, а остазrА унакрст. Овдје станују: Лаэови~и (3 к.). 

.Мид0ровиьи (3), Rоотовиьи (5), Поповиьи (20), Варбе (4), Ма
рићи (5), Вучиьевиьи (!), и Или!щ (4). Свега је домова 45., а 

l),Црвве у Грбљу од Мл.адева. Црвоrорч:евиliа стр. 132 (Г..tас Аа.ам. 

Цр••• 1902). 
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д~тша 220., који су сви Срби право~лавне вјере. Ту су . им и 
црнве: Св. Илија, св. Василије и ов. Илија. 

3aropa, која се зове »Загоро.м«, добила је име јер је за горо:.1. 

I<од Костовића постоје '»Гостовиhи'\ гдјс је, вене. био Стари 
суд, а био је по предању судија Ћуковао. Друге су ст:1 рине: 
Св. Илија (Сутилија). то је црква сасвим :мала, стара, а при њој 
је 1865. саэидана нова истоимена црнва. По старинскоЈ црнвицn 
эов,у и ужу околицу Сутилијом. При цркви је и iедна гомила; 
какових y~nhe има· више него иrдјо у Боко. Цркве се држи 

омалева hелија. Некадашњи :малени звоник ово цркве орушев: 

је громом, а плоча са эвоника лежи преД црквом. Олтарски је 
кров покривен плочом. У цркви на де·сној -страgи сахрањен је 

монах Х. Костовиh, Rоји је преминуо 1882 год. Uрква св. Ил.ије 
је на врmини, око ноје се сукобе вихори, и uод њом равбијају 
валови страв·ичвом хупом. С тога красног положаја лети по .. 
глед чю, до Корчуле и до арбанашког Драчко[' Рта. Црква је 
ове.:шх•а и зид;ана сасвим брижљиво. Има звоник на nреслицу 

са три окна, а два звона, полукружну апсиду и округло кубе. 

Осим заnадних, имају враrа и на сјеверном и ва јужвом пЛа
тну и полукружно сведене nрозоре. ·а унраmева је плезова~а.. 

Сребро са велике престолне иконе св. ИлИје било је укра, .. 
дево, а, уз то и девет сребрних кандила. Једна стара, сребром 
окована [Триnтиiiа) визавтијског стила, која је случајно наl,ева 
под земљ.о.м при сусједној цркви св. Теодора, има натпис: 
Ј С-ХС- NALIA MARPNA: . 

На другој старивсиој сасвим маленој иковици има натпис: 

о Щ'tos: nvquJov. 

Под земљом је. нађен такођер и маЈiен сандун, :који се не 
отвара~ па поэлаhеве број~вице и поэлаhени:м сребром оRовав.а 
паваrија. ~д жабје кости. са вјешто израђеним у релијеФу ли
lювима Исуса Христа и Воrоматоре. На павагији је натпис: 

н1ро 

нwк 
• 

моно 

Св. Теодор. Она је у близини Сутилије. Првобитно је била 
nола _:мања. Ц~:ква је обновљена 1851. Лијеп је један велики ере
Орни крст, позлаhена сробрва чаша, један крчаг од туча и др~·ги 
ОД :косптера. Простор оно цркве заоztружен зидом има мно

щтво старпнских гробница са гопеми:.I поклоnницама п на љима 
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по којим ембломатским зЈ{аком. Предање иазујо, ftat'.:o је овдје 

у даRно .доба (,пстојао манастир пророка А.моса, тако да су 

ссљавн некад славили щю крсно име Видов-дав, што Им је данас 

прис_.'lужба. _Манастиру је спа.дал:а .uространа околиц_а око куhа 

:Косто:џиhа и. Илиhа. И данас се раоазнају при .сеоском путу. 

старински теме.~рни зидови, амо-там:о нађене су неке hупе, а 

има и здевац, з& .. ноји кажу да потјече из доба опстанRа ма
на,стира. О.вдје становале мовахиње. Год. 1850. у подземвој 

скривници нађо.в је тад пунан .крчаг зл~тноrа новца, што је 

о.амах продано какових _25.000 Форивти, за цијо.до nетероструко 
НI'!Же ::::r.ero ли је вриједило. Један новац, који је сачуваи, носи 
ва з:ицу (avers} л:шt Исуса Христа и нратица IC-.~C., а На па

личју (rov~ra) једва се примоhују трагови некога лика, док су 

слова потрвена. Тад оу :в.а_ђеве и ове утвари, за које рекох да 

се хране у цркви св. ;илије. Печат парохија загорс.ке по овој 

цркви носи печаr св. Теодора: t плр. с~ 9toдop.s. t. з~rор. 
е кр'iuов. - Св. Јован Вогослов. Црнва мала. с nрепрато:м, и 

одржа.ли су јој CQ оаисitи зидови . .На н:адвратНiшу је урезан 

с:корашњи натпис: 

+ попр•кн !873. + 
"На икони Вогомзтере и:-.rа оду г натпис, пз кога се сазнаје., 

да је ин.ову сликао, а та1ю и иконостас, Георгије Даскаловиh 

од Ри сна .s w r, (1803). У натпису се ~П.ом.ињу: поп Лазо По
повиh, поп Перо ПоповиЪ, Варбе, Буrшhевиhи, Мариhи, Бош

ковиhи и Страхиње. На поданку од распеhа једва со разазнаје 

дио натписа : 

. ...... 118 11нтрополнтs к-10 к"iр'ћ П•т•р Љтровiч .. •· w. 
Св. Василије, то је мала црi:iва, која вије имала звоника ни 

олтарске апсиде, т~ -се с поља није разликов.ал:а ·од омањих се

оских куhа1 • које· су-· поэније оно ње догра})ене. Пошто је 1880 
ивгорела, спала је у таио жалосно стаље да со у њој није 

веh служило. 

Ив старина несумњиво произлази да је постанак овог 

села у незапамhевим временима, а о Поријеклу становвиштва 

дапашњег зна се ово: 

· дa;061.thu, дошлн овдје из Ледоница има 200 год. Славе 
Идин-даи. - Мидоровиhи~ из Леденица има 200 год. Звали се 

Илиhи прије. Славе Илин-дан. - Костовић:и, сrарос:једяоци, славе 

Илин-дан. У овом писмену био је неки Костовиh од 120 год. 

који се оженио. И:-.1ао два сина, од којих једног обеhао црнЕи. 
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Старији умро, а :млађи се оженио. Иза вјенчања дознао, јер 
стари му довазали да је био обеЬав: цркви. Пође аод власти. 
замоли расnуст са женом. Власти му дозволе, в постане мона~ 
Хри~автије, ил.и како га народ зове »Кресавоrије«. Исти про
путуЈе ио свиЈету, и окупи милостињу, и сагради св. Илију, 
о чему сам говорио. - Умро је 1882. - Поаовиliи~ старосје· ... 
диоци, славе св. Илију. Ово јо стара свештевичка вуhа коЈ·а 
~ ' Ј дала nре:ко 20 свештеника. Читулс Ника Попова и Воива 
ПоnовиЬа налазе се у Помевику грбаљском у Савини. У њима 
се ме~у оста;о:и:м nомињу: презвитери Воин, Ћуро, Вуко, Воив, 
Раде, Латко, НикФzа, Стијепо, Воив, Вуко, јеромо:в:аси ВасИлије, 
Никодим, Петроније, монаси Василије, Стцјепо и :мовахиње Ри
стива, Јелисавета и Јелисавета. - Maputiu, дошли из дубипе 
(Црна Гора) има 300 год. Славе св. Јована Евавгелиста. -
Bapde~ У XVI в. ив Арбаније. Слави Илив-дав. - ВучиЯевиЯи 
пз Црне Горе У XVII в., а славе И.'Јив-дан. Још су били Стра.~ 
хиње и Bow.кoвuli.u, који се .истрачали, а оп·омињу се као при
.ложници са Вучиhевиhима~ Варбама, Поповићима и Мариhвма 
из 1803. год. ::~а градњу иковостаса св. Јована Богослова у 
Загори. 

Као што се види у овом селу насељиваље рано је завршево. 

10. Rримовице. 

И ово је село при страни, а покрај поља, у висини над 
морем 11-84 м. Гравичи од југа и запада: море; од истока: 
Вишњевом ј и о~ сјевера: 3агором. Пoroua нема, само вма један 
жиnи извор, који се зове Соко, а иначе су све уб.п:и (бунари). 
Поднебље благо, а вјетрови :као у Загори. 

Сеоска радна земља је у пољу Долuма и око куhа, а то 
су оранице (55 х.), вртови (11) и виногради (3.75), Пашњаци(62) 
и ш~м.е (394 х.~, далеко су 1

/ 2 сата од :куhа. То је хо.муница, 
У КОЈОЈ дозвољено до неке ;~,tjepe сјеhи дрва, а живо чувати 
све, само ·не- више од 2 RОЗо на сваку породицу. Земљо се 
зову: Накаље, Дубрајовина. Турија, Под Ма-рковиhе, Неходи, 
Пече, Трст_ево и Јаз. 

Село као и куhе су при страни) - и то св~ nокрај 
п.ута, званог ~Кабрив.а. - Исnод села је пут правилан. На-дну 
поља код Јаза налазе се Кримовички- магазиеи, у којима им 
је uспро:на за ~роизводе пољске. Kyho су по племсвиl\Iа, у 
с:к~·ЈIОВима, вбиЈеног типа, а спуповн опет ·у међусобнои ра-
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(}Тојању од 20-80 и. У сБуnовима између куhа су кривудаст.• 
улице. Ту су им и цркве св.- Вартоломој, -СВ. Стеван и Риз:1. 

Воrородичив:а. Станују ова племена: Масло вари (6), Мив:ијољи {7·), 
ЦаревиЪ (1), Пиhан (4), Маровиh (10), Антоновићи (3), !tуњиh (5) 
и Дољавице (6). Свега је, данло 42 дома (54 нућа), а душа 175. 

Заједно са· 3аrором: ово се:ю саставља паро:х:ију заrорсну. 

Но зна се зашто јо добило то име. 

Св. Вартоломеј, то је мала црива- у Неходима, близу Ту

рије. Првобитно је 6и.п:а исте величиве, али нешто пижа. На 

-сјеверном је зиду урезан један крст. Око црква има старих 

rробница, а између нових истичу со породице Ми.кијеља и Ма

словара. Антиминс је израдио ХристиФор ЖеФаровиЬ. »илирско_. 

рашхи зограФ« у првој половини XVIII в, од Kora имају та
кођер авти.ми~tси у црквама: Св. Саве у Rовачим:а, св. Јована, 

у К р rоли.ма и св. Петра у Доњим Маивама. 

На јодном ступу од звонииа. урезан је за~ршен натпис: 

W UfCfЧ.t. 
1 ВАРАТ Дd. 

Натпис. иа з во ву: opus Canciani 1796. Истччно од дрАве 

познају се развале неке прастаро црRвице~ Rojoj је на мјесту 

Qчув~на св. трапеза. Ту мјесност _зову Крст (n на врх Крста«). -
СВ. НиRола. То је_ капела на хридвни, кvја стрши десетак ме

тара далеко од краја. У· њој једва можо да стоји пет осОба. 
Нема ни звовика IЈИ олтарске апсиде, а sидана је као каква 

војвичка кара;ула. Прсдањс казује, како је ову цркву зидао 

неки Грк вао завјетну цркuицу, nошто ое спасио од непогоде 

при охолвим хрилина3tа. На а3тстријској ђенерал-штабној карти 

{1 :75.000) ова је хрид обиљежева као nScoglio MicolO«. - Св. 

Андрија је у источној страни Грб..ъа, а завршуј{) гдавивом Пло

ЧО:i\f {Плата:м:он). Пр_остор око ц·рRВе заокружен је сухомеl,о.м, 

са траговима_ од отарииских гробница, а у околини расту густн 

гр,,Јови од nлани-не. Црк:rшца нема звовикај ва надвратнику јо 

уреоан крст, .изнад њеrа јодна нижа1 -па друга омања. Два про
зора у црквици и један у 0:1тару имају страницu на откос. 

Једна вижа с nлочом служи ~:еао прооь:о~идија. Црквица је била 

nрВобитно кабручима прекривена. Иконосt:асу једва траr а да 

има, кад оо из~·зму двије старе иконе са Rратицама ИG. XG. 
Прод св. трапезом плоча са руnом за отицање воде. Знамени

~ост ове црнnе је у тому, што јОј је тло nonoljoвo четђртастп:\1. 
6рнжљ11во истесаВП)Ј ''юшчпи:r.tа црвене и бијело боје, тюN да 
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оно нзrшща, у коли1ю није раскопано, као лијеп мозаин. Ова ... 
воrа т.Ја није на~ен.о нш·дје у Грбљу, ос.ам код ов. н-еђељо у 

Пелинову, а.n:и оно noдcjeha већма на онај npoc"rOp н:~ Превлаци, 
што се сматра да јо било неко нуnахиште из римског доба. 

Пrс·дање каз"\·ј·..,, како је ова црква једна од најстаријих 

ј' Gони, па је nри њој био и манастлр, I'дје још има. трагова 

од в:екдашњег насељења, а при црквици бпло укопиште Луш ... 
тЈiчанима, који иначе жuве у рас'l'ојању од какових 5-8 оати 1). 

-- Св. Арх. СтеФан. То је уска и нн сна црtша; па надвратнику 
је урезан крст, а на пјючсљу двије виже. Око цркве је гробље .. 
- Риза Богородице, то је мала црква с nропратом нижо:ч и 
ужом од црие. На надвратн.иztу је урGэан ''рот, а икоаостаО 
је радио Даска:I РаФаИ.lовиh. Проотор око- цркве за-окружен је 

сухомеђом, и у њему многобројне гробнице. На эвону је нат

пис: opus Pavli Depolis Veneti 
MDCCXXXIV. 

Судоhи по предању, које држи да су овдјо најстарнје 

цркве у Боtш, произлази да оо, а то се и иэ Старина раза

брnтн може, nостанак овог села губи у незапамhеној прошло

сти. Ко су били становници прије данашњих, не знају, а о 

порије&дј' дана-шњеl' стаRоввиштва знају ово: - Ма.а~ювари, 

старосјодиоци, слlшо ·св. Вартоло:.tоја. - Михијељи, из B1troвa 

у XJ.V в., славе св, Вартоломеја. - Uvћ.amt: из Љуботина (Црна 

Гора) има 200 год., а славо св. Арх. СтеФана. - Цгревиti.и, из 

Црне Гuре ~ма 214 год. а славе св. ~артолоМ:еја. - Мгрови-кu, 
из ilpнe Горе нма око 350 год., а славе св. Арх. СтеФана.- .Ан

то-н.овuhи, из Iiртола им·а 240 год. Славе св. СерrИја и Bat~xa. 
- Дољаиице, нз· Црно Горе има 500 год., а славе св. Арх • .Ми
хаила. Читула Воина, сина Нина Дољанице, нал:азп -:е у По:-.,е

нив.у rрбаљско.м у Савинн. У њој се измеqу других СПОЮЈЊУ~ 

~1онаси РаФаил и СтеФан н монахиња АнастасИја. 1-\ако се види, 

и овдје насеље старо, а досељивање ~но завршена. 

11. Врановић. 
Налази се при страни, покрај поља, у висини над морем: 

Ii--198 :.1отара. Граничи од j,yra: Побрђем; од запада: Гла

ватпчнhки.'\1. магазиннмu; од истока: пОљем; и од сјевера: Ље

шев11hем. Потоца нема, изузев »баре(< кро::~ Поље. Нема н~ 

1) Цркве у I'рбЈьу од .Мдадсна Црноrорчевuћа- crp. 114-115 {Г..tас 

Aa.l Црхне за 19fJ2). 
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живих извора. П!ЈјУ nоду .мртвицу из бупара Поднебље и вје~ 

трови nao·y Главатичиhу. 
~ Радне су земљо .}' Долима {1/ 4 сата далеtю} и при странИ, 

око куhа. То су оравице {98 х.), виноrради {7·84) и вртови (17), 
а зову се: Миf?ковuh, Сушhеnан, Opamje, Нехај- п Поље. :Као 
и сна rрбаљо.ка села таr.;о и ово има своју RО!I!уницу, коју зову 
»опttинскu«, а од села 1/ 1 сата удаљево. То су пашњ8ли (226ј 
и нrуме {i7), у којижа дозвољена (_1јеча прва -и nаша, oщf':I,J коза 

{њих. 2 ва nородицу). · 
K,yhe nри страни: ~ с R~ЋНО - покрај сеоског пута - без 

ред 11 ,- а ме~усобв:о чине неnранилне улице. Како све у скупу. 

оnет эбијеније су nлe:.Joitcrie к,уће, q-e:\ry је у'_зрОком I'I)анање 
племена. Около. се1а су цркве: св. Петар, Никола, Варвара и 
св. Стеван. У Вравовиh.}~ стао уј у: ЕрцеговиЬи -{ t 4 р.), Петовиh[1 
(4),. Дрекуловићи (4), Вубање (5), Куатудије (4), · Вјелица (2), 
Вожо•ићи (4), Ватути (1). ВуЪии (4). Јоваиовић (2), Ван (2) и 
Вуко<'авиЪ (7). Свега је у селу домова 53 (кућа 75), а душа 250. 

Врановиh добили су име по вранама, које туде чешћо 

щ,ел11јетах)·., 

Св. Петка првобитно сасвим ма1а била, без ·звон11ка! а 
дан_ас је пешто веЬ.а. У цркви n-ма: знатан октоих, комо недо

стају први и лошљедни дистL~ви. Аятиминс јо -~зрађен· .,лове
љењся императС\ра -Павла ПетровиЬ.а«·, а освЕ>Ьеа "црнегорсnиr.Ј 

· митнuполитом« .t t·ч (1790). Св. НикоАа., то је била·мала црква, 
ноју обв;ови братсТво. Ерцеrовиhа 1900. Тад је црква изнова 
поп;tочева, олтарска апсида проду.жена, а прозори проwирени, 

Иконостас је нов. - Св. Варвара ја -.чала црква ·с преnрато)ј 

и гробљем •. - ГроАI је у њу ударио три П.}' Та и звоник јој 
срушев •. - Св. Арх.· СтеФан је црква малэ., .на прочељу има 

елн& виша, изнад надвратви&а на 'lочак- оRво, ~мјесто эвоника 

је усперен крст, Наставак црнве чини nрепрата, подуља од 

црнво. а зпдааа ·т~ођер брижљиrю од тесаннка, но нема i-tpoвa. 
С прvчеља је сраштСв· звоник, а под њнм врата. nол~'~. ружно 

сведена и ониска. Један i::rpos()p у олтару 11 два у цpltBif, пмају 
странице на откос. Проче;ье цри:вq с по~а је живописано, а:~и 

је услијед ветше nлarc нзблиј._..qоло, то се сасвим о~або раза
'зваје. Ва пода1шу од дВСIЈН забиљежево Је, да их Је наручио 

:Cтi:tВ:Ro ВукасЬвиЬ.. 1816 г., а изради~а »·pi:JK.t ЋtopђttA Рдф4И
А'О'к-н1i.t wкrp.tro писЦА.« Предањс казује како је Ова прr{ва с rа
р,иј_а .. ~д Цpeв.narte, да јо при њој био .манастир, а Ilel\-taниhlt 
·да су освоваЈtи како тај ~tанастир тако и прсвлачrш. Снаt;;ако 
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стоји то, да вигДје у Грбљу није наl)ено ивтерсснијих арх-и
тсктонсюЈх уломака, пао код ове цркве. Ни Мирине у Ластви, 

ни црква св. Андрије у Rрqмовицама, па ни она св. Hei')uљe 
У Пел:~tаову, но могу да остатке из овоје nроПIЈIОСти упореде 
са УМЈетничким остатци::\fа, који оу нађени OB.Q.Mo. Има овеhих: 
и омањ11Х -вадступина (каnитела), .којп t•луже данас као евијет

њаци, ~ nредмета од n:uрамиде и појединих уломана. украше

ннх виЈуi·алицаыа, зубицама:- и nадмотама; чак за праг на у:ruз

ним вратима уnотребљен је камен са красно израf)еним :крстом:. 
По.ред тога има у цркви четвероугаону камеflицу, која је сду
чаЈно нађена nод земљоьi npn цркви, и ноја со затвара као l'Од 
и дрвена кутија. Поклопац_ јој је под-~ударцем ny1, 80 на двоје. 

У нвмоници су нађене Rеке св. моhи. које су ирадо!\z одвсшене 
н драгоцјени златни nредмеrи, па ни за ове није се никада 
саввало кав:о су несталп~ На лроqсљу препрате је четвороуrа • .Уна 
DрОФИЈIИсана. пло:а .с не-јасним натписом. 1) У бnизини је ове 
црнво ОрашЈе, гд;о ЈО некада t>axo в:ажу опстајао град Орашац. 

По остатцима из старине, несумљив је врло рани поста
ван овог еола, а .о порпјекду становништва зна се: Ва.н. дошли 

из Грађана, из Црне Горе, у XVI в.. а славе св. СтеФана. -
Бућ.uн.и, из Призрена щuе 600 год., славе св. С:rеФава. - Joвa
н.oвufiu, -из Црне Горе у XVII в., а славе св. Ниволу. - Byna
coвutiu, из Орuовца у XVIII в., а С'..лаве св. СтеФана. - Божо
вић.и, из Мавна У XVIII в., а славе св. Јована. - Буба.ње, из· 
Црне Горе У XVIII в., а славе св. Петху. - Потовић.u; из Црне 
Горе У XVIII в. а слав-е СЋ. Ниi>олу. - Бгтут, из Црпе Горе 
У XYIII а славе св. Ћурђа. - Бјел..ице, Rустудије и Дpa.nyлo
вufiu, ив Црне Горе у XVIII в. а славе Никољ-дан. -- Ерцеzо":" 
вuhu, има 500 год. ив Х еорцегвовога, а с.таве св; Николу. у По:, 
.монику грбаљс~ом У Савиви налази се читуда Петра Јовова 
Ер.цеговиhа, и У њој се између других спомиње лреввитер Нихо 
и ЈСромовах Васиљ. И у овом је селу насељивање рано ·вавр
шсно. Црква св. Петка је и сеоска слава. 

12. Побрl)е. 

И ово седа је nри страни, nо.крај nоља Дола, у висини 
над морем 26-385 м. Гравичи од југа: .Кубаuима; од сјевера: 
Вравовиhим:а; ·од исТона: пољем; и од заnада: Главатичиhем. 

· 
1
) Црвве У Грбљу од Мд&Аена Црноrорч:евиt..а (ГЈЈ.. Дали. Црхве за 1902 

~тр. 190-191 • 
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И~ају два жива извора: Граб и Југовац, а воду пију са бу._ 
нара.· Потока :вома. 

Ово је село испод државног пута, који води за Вудву. 
Поднебље благо, вјетрова дувају југ и сјевер. 

Радво. су Им эе.:и:ље виноградr1 {3·82 х), ораиице t98) и :вр
тови (24) у близини куЬа, а једно по сата да.11ево ј_есу: паш
њаци {141) и щуме {·249). које су· комувцце. Те. се земље зову: 
Поље, Под граб, Јуrовац, Mel,y брјегове и Гуњић. . 

Се.по је по странИ и по брежуљцима куhе разбијена типа~ 
бива, без реда растурсве, у растој{iњу 10-400 1сорака. Између 
њих су цркве св. Јован и Успевијо Богородице. Ов.цје станују: 
Ватути, RвожевиЪи, Михојно, Вуловићи, ПантовиЪи и Пеmтера. 
Свега домова 48 (кућа 56), а душа 207. 

Наввато Побрђо по пОложају, јор се по брду, по странИ 

ва.пааи. 

Црква с~ три олтара, и то ов. Јован Боrослов, св. Петар 
и сР. Георгије, сазидаuа 1868 на мјсст.у, ва ком је од дав.ва. 
била истоимена .црква. Даље старе су црхве_ Успевије Богоро
дице и Воэвесевијс, које је саборна црква. 

Народио предаље вели, да је ово село постало доста nрије 
ката~троФе косовске, а о nоријекn,у ставовништва анају ово: 
Батути. из Црне Горе има 100 ·год. славе св. Ћорђа .. Спо:м:ињу 
се у По:моиику грбаљсхом у Савиви. - Кн.ежевиfi.и. из Маива. 
има 300 rод., а славе Ћурђев-даи, као и сви :вој'и станују овдје. 
_ Ву..tавиhи. Пантови.hи, Мщојко и Пештере, д~шли ив ·црне 
Горе има 280 год. И Ођдје је;;нЗ:,сељење старо_, а досељивање 

рано эавршево. 

13. Љешевић. 
Сва до сад Села .У оnhиаи грбаљс:кој са овим оас~ављају 

Доњи Грбаљ ИЈIИ села Доњег Грбља. Ово је oeno најближе Кр
толима. а налази- ое у висини над морем 30-200 м. Ов6 је при 
страни. Граничи од југа:.Врановиhемј од запада: Главатичиh
вом парохијом; од сјевера: Rртозима; а .од а~т_оиа: пољ~м. 

Живих вода вије, то је влада 01 радила двИЈе цистерве, о RОЈИХ 

народ пије ·воду :м.ртвицу. Поднебље, вјетр_ови и оаијег као у 

Кртолима. · . 
Радне су ае:мље око куhа, а то оу Оравице )168), вртови 

(7·50) и виногради (2•80), а пашњаци 363 х) и шуме (!ОО) то је 
;в:рмуниЦа, од xYha ·по сата удаљене. Зову -се: Грабовац, Под 
ло:квом и Поље. 
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Село, као и куhе, при страни. Ryhe Су груnпоаае по брат
стnима, у растојању 5-10 11acaRa, а .куће у братствима тијещю 
су збијене, између којих се .виде неправилне улице. Св11 еу 

с.купови покрај nута а изМеђу њих нмазе се: УсленuјР. Бого

родицt', св. Никола, св. Георгије, св. Харитон и св. Петка. Ту 
жике: Mepoвlihи (5), Штилети (6), Гиља•1е (4). Марошевиьи (3). 
Гобовиhи (3), Ј овичиl)и l2}" и Верставчовиhи (2). Свега је домова 
25 (куhа 35), а душа 104. 

Измеi,у њих јест У r.пеније- Вогоџодице, 1юје је описано у 
Шем. Вокок за -1876 ; он. Ћорђс, tсоји је у висини: над морем 
122 м.; св. Харитон, то јь :мала ЩЈRВа, Itojoj је ·звоник гро!-юм 
яе .n:авво сруmен. Гроб:виц:е су ово цркве у примитивном стању, 

као оне Itoд св. Ћорђа. Старог иноностас& неста.Јiо, а новог још 
вије. У де:r..рсту млетачког ·дј·жда Фрања Фоскари од·22. маја 

1455., у ком је наређено да се истријеби српсво-православно 
-свештенство ив Луштице· и окоЈiних .крајева, сnомиље се и св. 

А:1есандар у· Љешевиhим:а. Тако Ое у 1нар0ду вове овu црква, 
дort nраво јој име св; Харитон. До ове је Црква· св. Петка. 

По горњем декрету дужда Фрања Фоскари, село је ста.1.но 

11остојало у XV в., а било ·И мноrобројно. тек имало свог све .. 
·штенин:а ·и црнву. За Иванбеговине Љешевиhи ·бијаху знатни, 

је]• границе Иванбеruвино иротезале се nругом; nовучоном са. 

Жуте rреде до ·шт·илетова Гу:Вна у ·љеiuевиЬу, а то Г)'ВНО ди

јел н Љешевиh ·од Вравовиhа. ·Али се Иванбеговина протезада 

и даље, од Штидетова гувна до Ћенералова -камена, док ruд. 

1456 СтеФан ЦрЈЈојевиh уступи Грбаљ Млечиliима за неку вов
чану нагрtiд.У. У поменутом: простору, додајуhи му Грuбовац 

као западну границу, обиљежен је опсег овдашњих Љешов:цЪ.а, 

:којi!)Ја припадоше, поро;:(_тога, и дио·.луке у Виt·ову. Љешениhи 

бил· и су село ОПI• Ине нртољске до 1865·;, а Од тад припадају 

ГРбљу. Да:кпе. село је раног постанка, а о поријеклу ст.анов
ништва зна t:6 :· Mapoшeвutiu, из .Кртола у XYII в. сnаве св. Ха
ри тона, као и ова· братстна у ЉешовИЬу. - Штил.ети, ·из Ар

-баније у xvr в. у Помени~tу нртОљском у Савини нал:азн се 
читу-ла Вуна ИвоВh Штилсте, у којој се ИЗI't-lеђу д·руt·их сцо

мпње и монах Махарије. - Гиљг-че, Маровиhи и ГобовиЬи~ у 

XVI в. из Арбаније. - Jивu"7iuhu, из Маина има 2so t•од~ -
Верста.вч.евuii.и~ су староф:iдиоци, а RгштеАа.н.и, у XVI в. из 

Мирца (Црна Гора). У Поменику иртољском налази со читу.па 

Пера Јовова Каштелава, у којој со између других.- опо.:uињу 

монаси Ниrщдим и Пахомије и монахиња :Мелетија; а у читуЈш 
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·Марка Марошевиhа, спомиљу се, између других, :монаси Максим 

11 Василије и. монахиња ЈеФимија. И у овом селу насељењс ј!Э 

старо, а досељивање рано -аавршево. 

14. Ластва.'i 
Ластва се нал:аэи више :манастира Подластве, при страни, 

нао и куhе, далеко од нолвог ·пута Котор-Будва ло саТа, у 
вnсиви над морем 12-272. м. Гравичи од југа: Подластnо:м:; 
од 3аnада: царсн.ом·цесто:м:; од истока: Поборииа; и од сјевера: 

ГcrpoB!the:ц. Кроз село тече поток Дреновmтица, на вом оу 

КовачевиЪ.а и других мл:ини. Други: су потоци::. Шебељски nо
токt поток за Петров-рид и За Rабао. Не наносе штете. И:м:а 
доста· живих извора, и то: Симувовиhа вода, Посио, Веља вода 

ластовсм, Водu под Бјепич-крш, Доња вода. Точакt КршЪе, 
Сињавац, Отуд~вац, О:м:оковац, Врело, Бистијерна, .Мала вода, 

Калуl1еровиhа вода, Уmљивица, Вучетиhа вода, Вукадииовиhа 

вода и Одап:.овиhа вода. -:- Воде су питке, Јiан.о и эдраВt', а 

иn1а и још дру1'ИХ мањих извора, ноји се зову no племенима. 
Дува сјевер и југ, ·којим долази юtша. Поднебље благо, свијог 

}'Иј-етКо пано. и мало со о држи. 

CeJio и:ма радне земље, а то су ораницо (.93), врто-ви (17) 
и виноrради {0·21). Оранице су у ластовсtюм пољу, а виногради 
и вртови око нуhа. Једно по сата далеко од r-.yha су пашњаци 
~192 х.) .н шу:м:е (t7.). Оне оу комунице. Виногради су, ораниц~ 

и вртовИ.: Драч, Тамнице. Мирине и Под :колетно; шуме: Гра
mнице, У ч ева .о.трава и Миље ва јама;. а пашЊацИ: Поборовина, 
Черјеи, ћхавица, Шншњата, Брегови и Влагај. "' 

СЕ!ло при с_трани., иаu и куhе, 1teje су групи сано. по пЈiеме
ниън.~о, далеко од колног пута Котор-Будва по сата. - СкущЈви 
у :мођусобиом: растојању 100-200 м., а куhе у скупоВ~нuа на 
близу (1-6 м.), ·и ~_мају' веправилне улице. Овдјf:! станују: Ста
нИшиh, прозвати :Миш (tO к.), Одале (1), ДулеТиhи t4), Вуче
тиhи (7), Михови\.и (3), Ва~Ћ (12), Вуюi.диновиh (1), Очинић (1), 
Орловиh (2.) и Бекци (t). Свега је до~ова 4Ј, а душа 151. Имају 
парох. црнву · св. Илију, Фи::хијалну Вознесеније, а п сuод сuла 

манастир Подластву. 

Ластва добиз:а име ради ластоhе, јер сва мјесtа лијепа и 

жуiiна - 8ОВУ со ЛD.ства. И:ма и гОра, која се Тј' зоnе Ластва. 

1) Одавде nо'IИЉУ села Горље.r Грб.ља. 
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Св. Илија. То је мала црква, эаокружена зидом, из ЈФ.iо 
су много црt>вене I">Њиге и старинске исправе изrорјеле 1869., 
али је _исти ма и дан&с добро <":набдјевева. По сат~ од ове цркве 
јо у Побори:14а {ПрибиловИ:t~и) Поњеждо (Ponestiol), који се спо
ьшње као погранична тачка у исправама XIV и XV в. Св. Спао. 
Нал<~зи се на граници измоl,у ЛаствQ и Побора. Има nолу
нружну апсиду, али эвоника нема. На надвратниву урезан је 

~е1ш замршени натпис, а ов:о цркве оу многе гробнице. Цркву 

Је живописао Даскал Ћо~ђе Димитријевиh 17,17. Дотичви је 
уговор објелодањен у Шем. Бо:кокот. за 1890. год. Манаст11р 
Подластва [Св. Госпође), био је саборна :мјесто свега Грбља. 
Истоименој цркви, ыоја је опстојала веЬ у XIV в., једва се 
разазнају лоmљедњи трагови. 

У олтару је и овај натпис: 

t d • • • 8 fЈdН~СТЩЊ., ПОД 1\dC'l'IO( Дd Cf 3Hd 80 ПОСАЏ,Нd 
RptUI!Hd ПОНОВИ Cl! НЗ HOKd Сd1\НЖ С ПАОЧ4Ud КО OGHTfJ\И C:fiO И 

&,ROI! Rf).tTAX' ТЈ)Н ПрОЗОрА fij)H ПfJfЛOЛOGHfШKHU КЈ). H1'1{UHOU 

Грнrороu lisчнноц ro Вl\d.Г0ЧfСТНВ.4ГО u·kcтd Гpst\..t. Н4\ а.w.к.н. 
С.tГрdДН C:f HORd KSЖHHd Н TJ)dПf3dJJH4 ДО кSЖННf Н CKdt\d KdUfHd 

Н UAHH 'SЛ..t.HH Н КОСТАЛО f ЦЕКННd •.• ПОМ& •• , Г ДИ К ЦСТВ.Н 
с'iн Лj)ШOj)S'ЧSfU • · • C:t\'f'Ж ••• Н WRH'Гf . < • ПОU , •• КО C:TQU ••• 

У hелијсном зиду, при ц_рпвепим улазним вратима, имu 
Ј·робница, у в.ојој оу сахрањени манастиршш јеромона.ои. На 
гробници је розан натпис из nрве половине XVIII в.~ 

<Н гров M•1iнu• Мнмiu•вцd, в1чн• IU8ndUIТ'ћ н• афu. (1i40). 

Овај се јеромонах. спомиње н као настојатељ манас";I"ира 
св, Петне {Под~щинс; 1720 ,., На :.Јанастир_сRој петохљебнlщи 
резаи је овај натппс: 

CHf ПЕТИ Х АffШИЧf с,\КОИd НГ8U4Н ['Еорrн~ U4HdC:THj:Jd l'j)&di\• 
скоrА л.tств.е сА Gf1dTfю Рож,.џс1'К1( с1·нf Бчf. кА ,~,ето а.ф.л.s 
Р~кодмнс:А сто11м. РАдйч. нз П"коrА, в-ь. дЈ nрости. 

У манаотирСшој ризници храни со један Шиш.н:ов {Устав) 
оштаяпан у Мосi-ши. 1793.~ у ном је рукоnисна биљешка, иако 
га је те године донио ~з Мосхше у Ластну јоро:монах Стеван 
Нучоти.Ь. Ииа н једна :минеја, ROjJ' је nриложиu »тајни савјетник 
ордена св, АдОI>.еавд-ра нава.1ер илщ•оRи граФ Сава Владиславић{!: 
<:t то је онај г~1асовити хсрцегновљанин, ноји со ј' ·првој поло~ 
виви XYIII н. ПЈ.·ОС.:Iаnио юtо lJ)~CIOf диnлоыа_т, за владе П('тра 

БОКА 385 

BC.'III.Кor. Печат, r:оји је опћива грбаљска употребља.ва.11а до 

1899. носио је на лицу лик Богородице, и натп_иu: 

»Опwта.:тв.о ГрвdАско«. 

Манастир је грађен за Номаниhа, а nродање тврди да га 

зид.ао цар Стеван: Душав :као задужбину; пошто је туда про· 

JJaЗitO (1350), а то су до:а:ијеле Београдске Новине 1896. бр. 2g1. 
Год. 1419. по споменицима наше уже домовине, неки Никола 

Ерцеrовиh из Врановиhа, завјсштао је овом манастиру ценuн 

свијеЬа: ьда му горе· пред душом :мртвијех, а за здравље 

живиј_ех«; а 142.7., кад о{о <"рпски деспот Ћорl)е Вранковн1\ 
остави Зету СтеФану Црнојевиhу, била је утврђена у манастиру 

установа rрбаљсНа (законик). Год. 1700. манастир јС обновљен. 
У једном писму јемина скадарског од 1710. год. cno:\:ti~њ~r се 

.земље Пиовица и неке друге испод сусједноr Пријевора. Пис:r.ю 

је било упућено ва четири :кнеза грбаљска, а поред турско1· 

оригинала има и превод талијански. Год. 1732.. завјешта Станко 
Миховић. из Ластве своје земље у том селу црногорским ми

трополптима Сави и Давилу Петровиhу Њеrошу. У манастиру 

лаотовсnом жв_вио је тада Јеромонах Исаија, Савреме:а:ин иr~'

:мава. Ћорђија и јеромонаха Маsоима Милеwевца. У Тамнп·цюi~ 

{Тс.\мницс Веље) продао је не:Rу земљу Нико Дерлетовиh nвезу 

Вуку Мир11ови!.у из Пријерода 1760. Калуђер Теодосијо Мрво
виh, родом из Маина, .:који је за митроnолита Саве Петровиhа

Њоl'оmа водио свјетовве ствари у Црној Гори, долазио је у 

манастир ластовски г. 1789, ,дf!. разгледа земље, эавјештаве 

црногорским митрополитима. Год. 1799. за ге:а:ерала Вради-а 

{Brady) храпи.па се у манастиру војничsа џебана за обрав.у o.~l 
Фра:а:ц~·за. У nрвој. четврти XIX .в. будвански сивдик Фрањu 

Лијеnоnили изрекао је у име Наполеона, цара Француза, пре· 

суду, која се тиЧе з~~аља двију ластовских породица, :вазив

љ,уhи прИ тОме ·неки старији спис од 1719. г. ( .•• vista la carta 
privata scritta in caratteri Serviani dell1 an •• 1 719}. Манастир ј о 
другом обповљен 1812., а пошто изгори 1869., бијаше оправљен 
по трећи пут 1874. год. ОА прве половине XIX в. у :манастир~· 
је бщ1а и· парадна школа, у којој налуђерИ поучаваху старо

словеншщ језик, црквеао nојање, рачунање итд. 

Из)-tеђу 1867-92. школа је оста:.~ а затворена, а тад се 

претвори }' јавну. 
Ластва је врло знатна била у старим времениr.1а. Мана

стир Подлаотву освовал.и Неманиhи, а nредањс приписује Сте-
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nану Душаву; у споменицима наше уж!) от-о.uбино, које веh 

наведох, о њему се налази опомена у првој четврти XV в., и 
спомињу се не:ка ластовска братства. ДаБле, село је врло раног 

наставна. Овдје су била и ја"ка насе.Ља. У сред поља био је Шсбе 
rрад, у ње:му оу живјели властели,- а у селу се и данас виде 

раэвале вегдашњег Милив-Града i близу манастира су мјеснооти, 
R?je зову Тамнице, и ту има озиданих дворова и вјеmто изра
ђених архитектовоки:х: у лома ка: стубова. подст.упина, до врат

ника и големих понлопница, што нас све доводи, да је нег.ад 

мн-огобројне насељење било, Ro ј~ овдје био не зна варод, а 

нема писаних споменюtа да дознамо што ближе о прошлости 

такове мјесности. 

О пориј~нлу даваmњог становништва зна се: Ва.ух, из. 

Цуца 'Дрва Гора) у XV в. Славе св. Ј о вана Rротитеља. Стани-а. 
и Ника Стијепова Бауна читула налази се у По.м~нику грбаљ

ском у Савини. - Вукадин.ови!i.и, у XV в. из .Загарача (Црна 

Гора), славе св. Јована Rротитеља. Читула Вика ВунадиновиЪ.а 
из XVIII в. налази се у По:м:евику rрбаљсном у Савиви. Између 
других, у њој се помиље презви.тер Вукоје. - Muxoвufi.u, ста

росједиоци, славе Илин-дан. Читула Илије Радова Миховиhа 

из Ластве, иэ: XVII в. налази се у Помевику грбаљском у Са
виии. У њој се између других спо:м_иње :монахиња Јаво. Год. 

1732.. Став::ко Миховић ив Ластве завјештао је своје земље у 

томе селу цраоЈ·орсиом митрополиту Данилу и Сави Потровиhу 

IЬегошу. - Ода..tе, доmЈiи. из Кривоmија ~ма 220 год., а славе
Никољ-дан. - Мt~ш, тако су прозвати, а звали се Станишиhи, 

до.шли из Црне _Горе има 400 год. Славе Јовањ-дан по Божићу .. 
- Byчeтuti.u, са Његуща има 300 год. Славе Велики Госпоt,ип
дан. Из овог је братства архимандрит Стеван ВучетиЬ., за .млс· 

тачке владе приврженИ:к руског двора, који је с тога био при

пу~ов nредизати у Црну Гору 1789 г., а поэније је водио. 

п роговорс :иэмећу црногорског митроnолита. Петра I, Петрови.ЬЗ.-
1--hогоша и аустријско!' барона Рунавине. По сачуваним отис

цима разазнаје се облик nечата, којим се је он служио. Лиuо 

печата представља окруњен грб; на више диже со орао, а изнаД 

орла круна с крстом:. што подражавају два људска лика по. 

vтрана:ма, у ов.оло натпис: 

почат-.. !1prнu ..• Gт•фана &vкотнча. 
Из Ове је IЈ.)родице .био Вучети:Ь (Ву~от~h),, који је са 

својим Грбљанима одлико&ао со као савезник руоко-црноr•ор· 

~·i{O војско, rхредвоl-,оне адмиралом Соњавином у рату на Фран-
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цузе 1806 г. Јунаmтво храбрих Грбљана осјотил:а су тада овеЬа 
дад:мативска острва и сусј.едни и:м крајеви; њихово преr-алаmтво 
на Корчузш и Врачу, rдје су заробљени пуковни"К ОрФенго и 
шщетан Вире, задивило јО и самог руског цара Александра 1., 
то је. у энах својсi'· признаља поклонио реченом барјактару драго-. 
цјсиу.· сабљу, војој је д_;у·живо:м: урезан златни натпис, који гласи: 

Бож1<10 Мнло<Тirо Мы !lлок<dНдР1>еl. ИuntpA'ГOp1> н G•
UOA.fpжщ..:· fl<lpO«iii<KiH Н llpOЧA.tl 1\ nрОЧАА\ ПОЖААОКААН CIIO 
CAIUifiO npш.lopcKdrO h.ОЙсК4 Gd.fJh.R&KT4fJd. lod.HHd. .GtЈкотнч.t. Ю Гp
GA.tl з• !('рАвр:,<'Гk н отлнчн• к-.. КорцS••• и Бр•ц•о. G.-.. Gанкт~ 
П.торвSрr-.. uарто 8. rода 1807. 

Ова је сабља данас на црногорском двору. - Дуљвтиfi.и, 
ив Озривиhа (Црна Гора} има 400 г. Славе св. Арх. Михаила, 

Бекунu, са Његуша и:ма 350 год. Славе Веливи Госоођин
дан. - Oч.u1tufi.u, иэ Очпниhа (Црна Гора) има 400 год. Славе 
Мратин-дан (Св. Стована Дечансног). Из овог је братства бпо 
Сава Очиниh, митроnолит црногорски у XVIII в., Rоји је 1697 · 
био у манастиру Подлаотви. ....:..... Никовиhи,. из Кртола II.)I& 250 
год. Сла;ве Срђl.в-дан. - Орловuftц, са Цет:цња и:ма 300 г., а 
<щаве Мратин-дан (св. СтеваНа Дечавскоr). Још је било брат~тво 
.4eчu1Ut, Roje ј о изу:мрл:о, а славило св. Архангела Михаила • .Вили 
су старосједиоци. Иэ свега се горљег види, да је иасељсњс 
врло старо, а процес досељивања вр110 рано завршеп. 

15. Горовић. 

и ово је село на хоси планинској, иэмеl,у Колови~а и 
Ловhепа, у висини над морем 1-4i2 м. КуЬе при страни, а 

кров сено води оnhивсни пут. . . . 
Ceno се rраничи од истока: Поборима; од ЈУГа: Лаотвом. 

од сјеверо ... эапада i Брат.е:шиhим:а; а од запада: RОдним путеr». 
у ово:м су селу потоци:· Враташтпв:, R-руmчице, Маров nоток 
и· Веља вода, ttojи настаје од истоименог извора, - не прс

сушујс никада, те сл.ужи за патапање поља. - -Остали. потоци 
настајУ за в:иmовитп времена и трају доR и сама ниша, нао 
у onh.e у Горњем Грбљу, у ком има преко 1 ОО жи~их извор~, 
а зову се: Ублина, Грооr, Студенац, Веља вода, ЖЈIИ]ебац,_ ВрЈ-

2ак, ДереЖнвк, Селска вода, М езалянска вода и _Вогетиhа вода 
На Вељој води и -:Меэалuнској су rоровиhкн брашнени мЈiини. 

Поднебље, вјетрови и свијег као у Ласт:Ви. 
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Радне оу земље орапице {73 хектара) у rioљy, вртоВи (1 f\ 
11 вин огради (1 ·5-9), 'који су око нуhа. 3ову се: Съtојче брдо: 
Градац, 3олење. Под слџље·и Драчков долац. СЈашњаrщ {119 х.) 
н шуме (312) далеко су по сата од куЬ.а, а зову се: Ћуравица, 
Љутина, Добра вода, Лајков до, Чече брдо, Дубравица, Дарове, 
дубоки до, М~ли до, До~:~иhи, Rуливсни бр~гови, Гнојеви Лука 
Свотњица, Калима~ица, Вресач, Мет.Иљач,_ Јанхова, Гр~щнице: 
~иди, Ничева рупа и Воговина. - Ово су ~еомунице у којој 
Ј8 ограничена .дозвољена сјеча дрва и паша коза (2 на сваr~у 
нуhу). 

Сеоске :куЬе раздијељень су у ом:ање групице! _ по nл6-
.яеним:а, - при страни у растојању 100-200 м., а кроз њих 
но~и оnhинсии пут. Око еола су цр.кве св. Госпо~а, св. Геор
ГИЈе и-св. Јован. У овом: оелЈ· -живе: Краљ (8 куhа), ДајичиЪ. (2), 
Калу!јеровиh (4), Rуњерица (2), Побори (4), Ћетковиh (1). Јова
нови/, .(!). Богетиh (2), Меаалин (5), Мргудов11Ъ (1) и Цуца (2). 
Свега Је 37 кућа, а душа 170. 

Горовић добило име јер је горовиrо. 
Св. Госпоt,а. То је саборна црква, која од 1830. воси име 

кнежине свето Госпође. Данаmња црква подиrнута је на ооно
ви~а стар_е цркве 1853. 3аокружена је високим зидом. Св. Геор .. 
rиЈе. То Је сасвим: мала црква, јер недогра~еви дио сачињава 
дрепрату, која је дужа од црь:ве. На иконостасу је забиљежона 
година а. w. д· (1804). Св. Јован, Ово је мала црива, :међу сео
t:ким к,уhама, а пред црквом озцдав nростор са сједал:иштем. 
На по данку од иконостаса ј о натпис од 1830 г. у о воли ци овој 
има големих nокдоnвица и у великом броју. 

Rроз село има доста старих донлопница а нико не зна . ' 
ко Је под истима зано.пан.. Село је раног постанна, а и ста-
~оввиштво од давна насељено, као што се види из· сљедеЬ.ег: 
Ви~и ?У ?таросједиоци: Деси:оти, Ва.вдани, Ћенгни и Дабо"вu!iи, 
коЈи со истрачили. Краљ, славе Никољ-Дан, до.шли у XIV в. 
с Миринграда, нога народ зове и Шебе-град, а био у оближње.м: 
селу Ластви •. Народ вели, да су потомци овог краља, ноје: је 
владао тим градом. - Да.ји-чи!&.u, дошли у XVI в. из села Ко
аита у Цуцама (Црна Гора), а славе Никољ дан. _ Ниуберо
в"'uhи, славе Ни.кољ-дан, а дош"1и у XVII в. с Љуботиња (Црна. 
l ора). - R'уњерицг, славе св. Јована Rрститеља, а дошли у 
XVII в. иэ Ораховца, - Мгаара:к., славе св. Вартоломеја, а 
дош.1н у XVI в. из Сланца у Доњој Гори. - Побори, славе 
Нннољ-.:tав, а дошли из Побора има 400 I'Од. - Ћeтxoвufiu, 
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славе Никољ-дан, а дошли у XVIII в. из Ораховца. - Јовг

н.овu!i ол:авс Никољ-дан,· а дОшли у XVIII в. из Rовача (Доњи 
ГрбМ: ). - Bo~eтufi.u, слаВе Св. Нинолу, а дошли у XV в. иs 
села Боrетиhа у Пјешивци:ма (Црна Гора). Читула Ъукана Во

гетиhа од f 77f. _налази се у Помевику грбаљском у Сави ни. Из 
овог је братства Никанор Воrетиh,_ оавинс1ш архимандрит и 

провикар Оококоторски од 1812--1822. За њега оу се у мана

стиру Савияи освоштаЈш барјаци руско-црногорско-бокељско 
војске, предвођене митрополитоМ Потром I Потровиhом-Њего
шем 1806. г. - М'еаа.tини, отаросједиоци, сдаве Јовањ-дан јо

севоки. прије оо звали друнчије, али :каио, не зна се. Тако 

назвати за Млечиhа у XVI в., јер стоје по орЈ~једи (~ezzu) 
између Горовиhа и Вратошаhа. Читула Ћура и Ника Мозалина 

налази се у Поменику грбаљскоr.t, у Савиви. У њој се спомињу : 
јеромонах Никодим, преэвитер Марно и мовахиње Јано и Јована. 

- Mp~yдoвuli, славе .Нинољ-дан, а дошли из Влаwко у XVI в. 
- Цуце. славе По_тков-дав:. дошли у XVII в. из Цуца. И у овом 
селу досељивање со рано завршило, а још има и старосјодилаца. 

16. Пријевор. 

Ово се село налази испод опhинског пута, на коси горс:кој, 

у висини над морем 1-72 м. Гран:цчи од запада: Загорским и 
Вишњевским магазинима; од југа: море и; од сјевера: Дубо

вицом (гором); и од исто на: Вудванском о пЪивом. Имају извор 

»_Топлиiп«, а- поток Дреновuр:;rtцу, која сР. ко л Јаза слијева у 
море. Овдје поднебље благо; страда од југа, а дува и . б ур~; 
сније!' ријетко пане и .:\laлu се одржи. 

Радне су земље вртови ll3), оравице {207) н винограда (1·65}, 
ноја је сва ј близини .куhа, а зове се: Јаз, Свињишта и Се оца. 

Пашњаци _(68) и шу.мо (191) налаэе се прама Будви 1
/ 4 Сата да

леко од вућа. То. је ко:м;уница, а зове се »Спас«. 

Село, као и куЬе, испо~ Cnan(:E, у носи планинској. Kyhe 
у три скупа: Пријевор, Свињиmта и Сеоца, који су јсд~н од 

другог у растојању 5-10 минута. У сRуПовима к_}hе, беэ реда, 
растурене {1 -20 м.) и без улица, а бюrэу пута, при коси пла
нине Спас. Станују ова братсrва: Коваqевиhи (5), Мартивовиhи 
(2). Превтовиh (2), Раt,еновиh (4), &јелица (2), Вукот11hи (5), Ја
вовиh (3), Васовнh (2) Лаловиh (!), Радошевнh (2) 11 Братовић (1). 
Свега је 29 домова (36 куhа), а дyiiJa 129. 
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Пријеnор добио име по истои!'tiеном извору, ·који се зове 
и »Топлиш«, А неки воле да .долази од »nриједор\ јер треба 
лроiш преко Спаса за БудвЈ .. 
· · Црква св. Петка, која је мала, а nt;вобитно пола мања била. 
обновљена је 1861i но, :како је изrорела 1869 г~, ивоностас ј~ 
израt,ен 1870, а браhа Вуко и Марио Ковачеввhи обновищ1 .су 
јС f 899. - Св. Јован, то је мала цркв11, при цркви сВ. Пет.R;, 
У њу је гром два пут ;ударзu, те срушио ~;шонnк и дио про
челна;r зида, а свод nопуцао •. а н цреnова nонестало. Четврт 

сата· даЈi"ено ·су разва.'Iе св· В1•ачева, са старинским: _Гробовима, 
при ceocrtoм џут_у. - Св. А}'Х. Михаил је у Свињиmтииа мала 

пр~Ва, заокруженn с,ухоме~ом, са сrаривским гробницама, гдје 
расту стогодишњн храстови, Црква јо веома стара, а 1869. и::~
гор_ела, те јој nопуцао прочсдни зид. При мору, међу ј1товима 
Јаз ом и Прстеним. по дну Мрчева поља, а npaмv. зеЛеном Спасу, 
и:ма ПЈ'СТu жалп. :щаво .Јаз, гдје јо, tоако народно ·Предаље ка .. 
зуј(', о пето јао_ Шебе град. У nрснсторијско лоба, рев би, да је 
раван ·\1рчсва поља. зnпромало море, кuје као дЭ.: је од.сјекло у 
nоэвијим револуцијам:1. При ЈаЗу је »Црnе на rpt'дa« (Piitt•a rossa), 
кој)' зову 11 \)Жутоя rpoдoяtt •. Она со спомиње ttao поrраничва 
тачка У Дрнчно~е ј~говору, измЕ>ђу Bj'Ita Врвнковића It Ф. Кви
рива 1426 г. (dechiaJ•emo Ii uщfini de Cattaro commenzando dal 
luogo ditu Jas al весео rosso е а pruOvo с ]а giesia de san Тrifon, 
suso а la cuppa sino а Ја scalla do Duboviza с Villinayama а 
Ponesdolj. Јаз се спо;~Iиње у Инавбогоnу хрнсовуљу из истог 
в:ијсr~а. Кнез Долгоруiси, враhајуhн се са свога похода у Црној 
Гори, за владе Шhепана !\Ја.дог 1769 г., кренуо је испод Ја::Ја 
ва броду Лазара Јавковиhа - Херцсrноnљанина, и посео са 
собом nатријарха Бvrшha .. кнеза_ Војвоnиhа и Марка Тановиhа. 
Под_ JaзO.'II Паштровнhн освојишс Ту_р_цима бродов.:ье, а uтетил 
плиј<'в:ом о~идашс градић Сушhепан. 

Иа свега досад ~Iзложовог да се ;:sакључn"Iи, да је рани по .. 
стана к и t•Вог села био. а О п(lрије1щу станvнНIIШтва. зна ое ово: 
lioвa.чeвultu, дошл~I с Граова пма 32Q год., н то пробјегли од 
крви, најnрије ,У ГОЈ•Ње Поборе. а одатле у оио село. Стара све
штениЧка ~tyha, а с:rаве св. Јована Крститеља.- .Ма.ртшtовиRи, 

из Врtшћа у XYIII в. Слаn•) Јовањ-да11. - Прентовиfiи, из 
Враиt1а у XVIJ в., славе св. Димитрuју. - PaбeNoeutiu, 11я Паш
тр .. Iшhа 11мu. 280 год .• а шхаве ен. Димитр11ју. - Бје.~tице, из Бје
лпца н.ма 2UG год .. сЛаве Јонањ-дав. - By~:uтufiu, о НЈСГј-'Ша, 
а ту о Чева, нма 300 год. Слане он. Ди:~штријј'. - Jaн.vвufiл, · 
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отарооједиоци, а славt Јов&Н;-даn, као n Васовнhи, којн су та 4 

поt,ер. ст&росједиоцп. - Лаловиfi.и, Радошевиhu и Бpaтoвutiu, 

из Црне· Горе Ј XVI в •. славе Јовањ-дан. 

17. Братешић. 
Ово село налази се сјеверо-западво Горовиh).,., nокрај др

жавне цесте, а у висини над морем 22-98 м. Гравичи га од 
сјевера: Пријеради; од југо-nстона: Горовиhј и од сјеверо-эа

пада: државQ:и пут~ Поток је -лукав ац, Пакочица., Грнави потоtt 

и Ранита; ИЗВО})_& и~а доста, а зову се: Рани та, Водице, Вруљо, 

Кун и Пакоqицг, ноји увире у истоимени поток. I)одвебље, 

вјетрови и снијег, као у Пријевору. Земља им је у :Мрчеву ПO.Di_Y· 

А у эемљишв:ИRУ је урачуната у Пријераде. Сва је близу rtyha, 
а то су вин~rради, оравицс и вртови, а шума је nрама Прије

радима. Зову _се: Добровштак, Лунавци, Штедин вОљи и мази, 

Веља Дубрава, Ћеротина,_ КнеЖ.ева главица, Бјоличка г.павица, 
Веља шу:ма,- Го:милицо, Cмperte~ Шалишта, Вруљ.с и Ограде. 

Село sбијепог типа, јер све куhе у cs.yny, између којих 

неправилно улице. Све na коси планинској, а ту и~1 и црква_ 

-св. НИКоле. Овдје стануј~·: Ћет~овићи (11 к.), Вукотиhи (3), 
Вуксавовиh (2), Вујаливовиh (3). Свега је домова 19 (tcyha 30), 
а дyina 99, 

Братеmиhи доби:rо име, јер први досељеници били браhа 
Вујадин и Вукота1 

Изм8ђу со;r8.рина уб1-'ајам ~рКву св. Ни ~~оле, која је обно
вљена 1868. Око цркве је гробље, заокружево: оВисоки:м: зидом. 

Соло је постало у XV в., вад с-е овдје из Горњег Загарача 

нассхише браhа Вујадин и Вукота. Од Вујадина су Вујадu?tо
·виhи,- од Вукоте Bynoтuhu. П.редање воли, да је Вујадин (} бра
itом Вукотом и Вукадином дошао из 3агарача Горњег (Црна 

Гора), да се Вујадин: и Вувота настане у Вратеmиhи:ма, а Трећи 

Вунадив у Ластви, те од њега потјечу Вукадиновиhи. - Ћетко

-виhи, у XVIII в. из .Горњег Ораховца.- Вуксановuh.и ·потјечу 

од Вуноана :Мароmа, који је у XVI в. до.iпао с Мирца (Црна 

Гора], во]е племе Mapom u данас постоји на Мирцу. Све ceno 
-.слави Јовањ-дањ (је<ењски) 

18. Прцј е ради. 
·Crxo се нilлаз11 у ~~оси планинсној; к~ he при страни, OCII)I 

-трију малих плс~IсаU, које се на.1азс врх малог поз.а Си:шнке. 
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Гранпчн га од југа: Брате шиЪ.. . 
1046 . . ' од Југо-истока: Го.1иш (r 

м.), од CJFBepa: Шишић. . орав .. 
у ' и од запада: Пелиново и држ 

пут. ослу су ови извори: Убо у~ . авв:и 
њива. Главни ·е пот . ((' ~лlща, Горња и Доња дуга 
rравице и Ј ок nСу~одо ' RОЈИ извире близу црногорске 

' У њему се ИЗЈЈИЈовају све ом б · 
штете. Поднебље је бл · _ ање - УЈИце. Не наноси 
паве н мало се аго, дува оура и јЈ-т, а снијег ријетко 

о држи. 

Има свој дио поља· у м 
xyha т 

0 
рчеву пољу, далеко по сата од.. 

ORo '. Z у оранице (98 х.) и виноград!! (1•15). Врrови (20) с 
куhа Б~,\. ау:а:~:ее ~~7~а:а пашњ~цн (228) прама Црној Вори, о~ 
юща (опhивсно) гдј . ' а ГдЈегод и читав сат. То је каму
дрва. Те се зем~е з:~е _ограничево дозвољена паша коза и сјсча 
брава, РашЬо Дуга њ:В· РПудинеН, Љубавова њива, Вранин дЈ.~-
в ' а~ ера икоr'а nала Лун• Б С 
аљало, Стрмиnа Жаб Г '- ,, ате, пиле, 

Го"шлицо, Матов: њnваљ~;ве:от, ~ласар~в стрн, Дебели бријеr, 
Становннштво раз~пјељен:~: е р?едња рда и Воmкова продо. 

растојаљу 5 минута К .~ . Ј Ј с:кулове, no племенима, у 
• Ј ne ~ скуповима су б е 

У растојаљу 5-20 м С . · з реда и улица, 
Радови& (3) Rади· 2 rанУЈу: Ивотићи (6 в.), Rнежевиь (5) 
Михаило ви!.' (1) ~="~~~ћБ~;;Р В(2 Ј· Нинодимовић (6), Дулетић (Зј: 
донпћ-Говерна~уровић (f) .С у_чко~иl1 (2), Љубавuвиh (1), иРа
( кућа 38) а душа 137 И . . в ега Је 12 племена, домова 37 

П , : . МаЈУ ацсебву своју каполанију. 
РИЈеради су назвати јор су . 

Црква св Ге . . . - радили приЈе околних села. 
о'роЈ· . оргИЈа, коЈа Је ва иавоситу положај·v- као ве' 

црнава у Горњем Г б С .. ' nи 
:'4еђутим сама црква р љу. поља изгледа осре-дње вiзличuне, 

• не эапрема ни полови , . 
предњи дио сачпњава n ву то, а здања, ROJera 
дио све те зграде изди реnрату, повишу од црхве. Сред:яшњи 

п .же се опет изнад осталих иао какова 
nула. репрата и.r.-ха два nода и ноко 
аао:кр,·жена зидом а нов лихо проаор_а. Црква је 
у . . • ' и иионостас набављен нn Жми в:ам . 

црRвеноЈ Препрати учитељевао је Ву.к ВрчевиЬ од 18!6 4~ 
год., а у исто доба био је и тајник h -
ложно темељни :каме . оп ине rрбаљоке. Он је по-

н ш:колСЈЮЈ згради у Пр 1. бирао је кроз Т"о . . и ерадима, а поса-
О . вриЈеме .и доста народних у:м:отворина 
ВдЈе су били старосједиоцп. Ми виЯ • 

r.:.шhu u Радониfiн д 6 • .• рхо и, ._tJyбaнoвufiu, Ћ.е-
. о ар доказ даЈе село ра 

Цј.ЈIШе~ међу куЬа:uа Кне"· ~ р ног поставка. Нижо 
· оnеви.nа и адониЬа в 

џЯнрiю.вића дВорова« . ' иде се озидине 
. ' ГдЈе се истицала .кула на три по а. И 

ма~;о,I XVII !1 nочетно~ XVII! . д з-
.r • в. живио ЈС ннез В м 

кић. поU!Јатим Бај h уко и~н•о-
а ивљанина u о~Ъенавиhа, Пељинанина. Rв:ез 

БОКА 393 

Ј ово 1\IирковиЬ, савременик грбаљс:ког говернадура НиRа Лаэа

ревиь.а- и кнеџа Пера Тујховиhа, спомиње ~о измеl)у 1720-1750 
г. Племе се истраqилО, а славило Ћурi,ев-дав, ~ао и Ћещrиhв 
и Радонићи. Друго је знатно братство Љубановиhа, под владом· 
.млетачком моћв:и к-нежеви, који. се ноколи:ко пута огријешшш 

о српство и православље. Неки се иселили у Цариград, а » чн

т8АА rДн.:t. КИfЗА A\.:t.pк.:t. i\toGdHO&H"Ii4{(' XVIII н., налази. со у 
Савuни у Љ;э:мениsу грбаљском. У њој се између других сп~

)!ИЊе монахиња Јаве. Четврти дио Грбља зове се кножина Љу

ба-новић. 

» Trasunto doi Titoli di Bcnemerenza е dei Ser-yiggi prestati 
dalla nobllc Famiglia Conti Gliubanovich (Venezia 179.6)«, натпис 
је књизи, у хојој су отштампане исправе ове породице, дате 

од владе млотачке 1667-1796. На 11рвом је листу онруiкен грб 
са крстом и с окруженим лавовима у два всртшш.'Iна nоља, а 

на два листа затим долазе: млетачки лав и по свота. Rорнару. 

Иза тога вма родословно стабло ЉубанQвиi,а, nочињуЬи одРа

доње, који је живио прве nоловине XVII в. РадоњНни су си
нови Буле и Дабоје. Вулов је сип Никола, а Нпколиви су си .. 
нов"И. Марко и Ћурй. Дабојеви су синови Милутин и Мирно. Ова 
се имена слажу и са чи ту лом. Кнеэ Ву ло се је одликовао бра

неhи грбаљске граниЦе од арf:анашких Турака 1667. Кнез Ни
нола Вулов, са синовима Mapli"OM и Ћуром~ попео јо млетачв.~~ 

заставу ва бедеме херцегновс_ке 1687. године. :Кнез Ћуро Ни
колин прочуо ое својим јунаштвом под Баро:м: 1689. г., сузбио 

је Суirиман пашу скадарског, ноји бијаше п.родро у Црмницу, 

а 1690. на Црнојевиhа Рџјсци спалио је куhе МустаФе-Челеби 

од Жабљака. Кнез Марко Љубановиh предводио је војску :мле

тачку, која је- на жалост, а на његову срамоту, јуршпала на 

манастир Подострог и Поборски-Стањевиhе 1768, 1769 и 1785 
г., а nобједио је у -паштровићима и на Враићима Арбанаое, које 

је ·предводио Махмут-паша скадарски 1785.-86 год. Дох сам од 
једних чуо, да је ово братство старосједиоц, до rле од других 

чух, да су у XV в. дошлд из Херцегов·ине, што је вјероватније. 

Rн.ежевиЯ-и, дошли у XVI в .. из Чев_а; - Paдoвuliu, у XVI 
в. из Црне Горе i- Raдuja, у XVII в. из Вјелопавлића; -Ни

ходи.миви!iи, у XVII в. из Цу ца;- Вучховиliи~ у XVII в. из Мар
ко вине {Црна Гора);- Радопи!i-Говерн.адурови;li, из Његуша, за 

кнеза Данила; и- Врдар~ у XVJ в., иэ ·Брда (Црна Гора). Из 

брuтства Врдар бијаше Кате, мати славног књижевника Ст nапа 
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~· Љубиmе. Братство Ду..tетић.и, дошло је ~з Маина у -XVIII 
в_.; - Muxau..toвuhu, у XVIIJ в. из Црне Горе, нао и Раковић.и. 

Rрсво имо свих племена у овом селу јеСт св. Ћорђе, коиу је 
и црква посвеhева. 

19. Пелиново. 
Пелиново се налази при страни, покрај. др_жа.ввоr пута, у 

в:исини над море~ 4-372 ~~: Kyho при страни, а пију воду са
извора: Врба, Ковачевац, Бостан, Грашива, Студенац и )lер
аача. Потока нема·; дува сјовер, источњак и југ. Поднебље је 

благо, а свијог, ако и пане, мало се одржи. 

Земљо за обраl)ивањО су оранице (4.6 х.) у Мрчему пољу, 

а вртови {7·15) и виногради (1·03ј, о:ко кућа. Има нешто nraлo 

пашњака (44) и шума (36~, а далехо су од села једно по сата. 
Земље ·-·се зову: Млиништа, Павлеж, Мочао, 3абрl}е, Opambe, Под 
врбоя ; а пашн.аци 11 ш _уме: Ј агњпла, Kpyuteвje .И Илина дубрава. 

Сеос:в:с оу куће у онуnу, те измођу себе чине веправилпе 

у·лице. Блиау су државвог пута, а у скупу су између 1-30 nr. 
Овдје ставују: Ћукиhи {9 к.), Радан о виЪи {7), Вујовић {3), Зец 
{21, Љеnавић {!), Павдежа {3) и Баьа {2). Свега је домова27 {куhа 
34), а душа 119. Овдје је много цркава: св. Троица, св. Никола, 
св. Неђеља, св. Петар и св. Георгијо. 

Пелиново је добило име по Пелиновој рудини. 

Цркве: Св Троица. То је саборна кнежива Тујковића, коју 

је, по овој цркви, ауотријска влада 1830. назвала »квежина св. 
Троице«, иао ш~о тад и· .цруге кнеживе добише имена по сво-

јим саборпим црквама. . 
Данашња је црнва поднгнута на основама стар.цнске, која 

бијаше тијесна и без звовика. Пошто- је с~аринска порушена 

1853., давашња је сазидана 1859. Ово је вајвеhа црква у Вокиј 
украшена је леsевама, а са великих прозора, свабдјевених rво

здеви~I реwетrсама, расилље се по цркви обилата свјетлост. Ико

ностас је радио Н. Аспиоти. Овдје се купио на збор Некад 

Грбаљ, као и ва ))Лишкој rлавици«. Својим вајвећим ктитором 

сматра Ћура Вукш.Иlаа. Св. Нии.о .. мt. То је мала црква, а има 
препрату, која је дужа од саме цркве .. Be.'Ie да је Ова црква 

сазидана у XIV в. Црква је унутра r•ao и изван на прочељу,. 

живописана .. То је дјело ))мајстора писара« ДимитријаДаскала, 
које је извр!fiио за псhкоr патријарха Мојсеја и црноrорсноr . 
митрополита Данила Петровиh&-Његоша 1718 г .• кад данле и 

жнвопис у цркви св. Петра у Мрковпма (Луштица). Поред па-
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тријарха Мојсеја- и Данила Петрови:hа- Његоmа, у натписима 

спомпњу се: Raea Перо Тујв.овић~ протопоп Стеван Влатховиh 
од Шиmиhа, поп Перо Тујковиh из ТујковиЬа, аоп Ставиmа 
од Пеливова и пол Вуво Љепавиh. Сдо:мињу се· и настојатељи 
села: Шиmпhа, Пелинова, Наље.жиhа, Тител а. Дуба и Сутваре. 
У цркви имају натписи, којn су саопЬени у Гл. Дал. Цркве за. 
1902. стр. 4~_-43. Црква св. Неi;еље је мала, а првобитно тре
hиву ~~ања. Техника је -њена, при збијеним лезовама, нешто
живахвија неrо ли- се то игдје види при о:мањим црквама rр

баљски:.s:. Ив0ну БогоматОре, као што се види.из натписа, радио 

је ХрпотиФор РаФаилоВiiЬ 1844 (awuд). У нарочиту сандучиhу 
хране се неке свете ~оhи. Био је на гласу овдје манастир из 
доба Немавиhа, воји је живио у братској узајамности са пре
вл.ачким м:анастиром. И данас се виде траt'ови од мозаива, 

управни темељни зидови и проRопи, изнад нојих је један Ље
павиh подигао црвву св. Неђеље у Х\'1 в. Овоме :манастиру 
припадаху лијеци онолни маолињаци и »Краљичив 1\оiЛин«, кога 
је градила века српска враљица У неиосредвој близини постојао
ја и n Крстин град«, коме со још виде развале. Одатле до брдске 
ил_иеr.и превлачке »Бачве« вођаху подземни чунци, а преда~е 
назује да се тако слијевало .Уље, nремда су те мјесв:()сти У 
знатном растојаљу од .како в их 8 км. Кажу, да су Турци (Бар ... 
барези) порушили манастир св. Неђеље и Rрстин град. Заnадно 
од лијепе раввице ва Rojoj је св-. Неђеља, иэдиже се »Лиwк~ 
главица« илити »Эборска глаВица« у храстовој шуми, и при ЊОЈ 

»Мртари«, гдје се купили rрбљани на зборове_ и одлуве све д-о 
почетка XIX в. - Св. Петilр је ма::lа црква оа вруто израђени:(~{ 
иноиостасом, Св. Георгије исто је. мала црква, а првобитно ј~ 
биха И мања. Лриј"е него се nоплоча.1а, видјеле су се У њоЈ 
двИје гробнице: попа Стева1:1а Ћукиhа и његове Суnруг~. Анти
мине је -израђен у Русији за Јелисавете ·петровве. ~редање 
вели, кахо -је ова црква сазидана у једној воhи, од вечера до 

јутра, по Фер.:'t18ну који је испустио везир САадароrtи нско:м:е 
Врајовиhу, nочем се виа да је и ограi)ен_а свршетком XVII или 
почетком XVIII в. :Као свештеници ове .цркве спомињу се: поп 
Вуко Љеnапић 1722, поп Стеван Ћукоћ !805 и поп Ћор~е 
Ћуиић 1820. 

Овде је, предање вели, биu Крстин-град, ког оу Варба-
реви разорили, а »Rраљичин: млин« да је градила вена српска 
краљица. Даље веле да је црi<Ва св. Николе ограђена у XIV в., 
а свакако 14!1'/. воторски су посланици за пеливовоке млинове 
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~олил.и да буду раэорени, итд, Из овог непобитно слиједи, да 
ЈО тад ово село у цвијету било, а прама тому: и много р~нијеl' 
nостанка. Тад су овдје би.л.и lfoљeнoвufi:u, по нојима је назватu 
Колијен страна. Одатле до ,L;;укат камена у црногорској ГЈЈiНIЈЩИ 
шириле су се земље грбаљоког попа Петра 8оровиhа., ЧЈ'веног 
са свог огромног и:мања~ у XIII в. Кољенови1и:.rа су пребјегли 
дl1а ,налуђера са. Превлаке, пошто Др умно о трује калуђер е, а 
Млечиhи лаГЈ'М&ЈУ маваотир у XV в. Оба се ова плеМена од 
да~ на истрачила. Тад оу били и Врајовиhц као и· Рашковиhн, 

Јt?ЈИ славили св. Георгија, а од давна се истf,ачили. Од старо
СЈО..1иоца у Пелинову јесу још: Љezxoвut;u, ноји славе Јовањ-дан. 
При страни, nрама сеоским l>yha~ra, била је кула Рада ЈЪсuа
вм~il, нојн је с ње одбио најезду од 300 Турака, вођених бегоя 
Сујов1:1hе.м из Херцегновога, и борио се са својИ:\-1 цобрати.мо.м 
В,vЈ~ом Мир1~оnићем и с барјактuром Батриhем Бајновиhом на 
Ц;tрев Лазу, гдје је и погинуо са 70 Грбљана 1712. год. Чи
Т)'Јщ Ива .1Ъеnавића из XVIII в. налази со у Савини у Пuмс
вш~у 1·рбаљсном. Братство Byjoвufi.u, дошли из Љешанске На
хијt} има 600 год., а с:~аво св. Симува. Станују гдје је некад 
плu:ме Брајовиhа сrановалu. - Ивanчeвufiu, староt~јодиvци изу
:мрли, а славили св. Симеона. - Пав.мжа, сrаросједиоци, слане 

Јовањ-дан. - Ћyxufi.u.. дошли из Ва(:ојевиhа има 600 год.. а 
слt1.ве Јоuањ-дан. Назвvли се по неком Ћунј' - -Ћунићи. -IЪи
ховн r.штуза налази се .У С.авини, у којој се спомињ;у, нзмеt,у 

дру1 их: .мон:1х В11кенти.1е и монахиња Јелисаве1'а. Од овог uy 
бџатства и Бafie, јер једног звали Баhа, те по њему његово 
nот~мство назва се Баhе. Славе Јовањ-дан. - Марчшшо~ ·сrв

росЈод.иоци. а славе Јовањ-дан. - Зец, из Побора, славе Јuвањ
дан, - Радаиовиtiи, 1юјn ~е вазвали по неком Радану, а дошди 
из Херцеговине има 600 год. Сзане Јовањ-дае. Читула Ћур<l 
Радановића! из XVII в. налаз.и се у Савини у Помевин.}· rр
бnљском. 

20. Шишиh. 

НаЈiа<ЈИ се на коси nланинској, над мореr.1 6-424 м. ј а 
граничи га од ис~она: Црна Гора ј од заnuда: поље ј од сјевера: 
Пе.шново; и од. југа: Вратешиhи и Пријсради. К1юэ ови село 
те че потон ltоломуњ, војн штете не наноси. Гдавнн им је извор 
Онмиш, а има и омањи, који се зову по племени.:~щ. Поднебље 
O:raro, дува бура и југ, а сиијеЈ'. ријетi;:о пада и :нало се одржи. 

БОКА 397 

Радне C'Jr земље оранице (97) у пољу, вртови {20 х.) и 
впногради (0·20) око куhа, а пашњаци (196) и шуме t55). npa:~-1a 
црногорској граници, по сата удаљеНо. То је комуница. Земље 
-се зову: Лерковић, ШишиЬ, Зечеви, Врти 11 Драгонеж. 

Сеосие куhе на коси nланинској, без реда, раотурене око 

цркава св. Мине 11 св. Георгија. Иnак се опажа; да СЈ' nyhe 
_пој~диних братстава нешто збијеније {5-1 ОО м.), иако без улицu. 
0Бдјс станују: ВлатitовиЬ.и {5), Ћурановвhи (2), Сладовиhи (1), 
Гриuиьн (6), Корд11ьи {7), Красиьи (1), МилошениLи (2), Зец (2), 
Дишювиh (4), Ујашвовиhн {6), Нивољевиhи {6), Раmвов·иhи (8), 
ШоФроии (5), Аитови!.и' (2), МилиииLи (2), Оџи (4), Кадије (3} и 
УЧнhовиhи (4). Свега је домова 70 {вуhа 93), а становника- 358, 

3am'l'O се Шишпh назвао, ве.знају, веh да нагаl,ем. 

Ту је црКва св. М иве. Данашња је подю•вута яа оо.но-вuма 

првобитне. Живоnисn.на је, као t>на св. Николе у ПепИНову. 
"Наро.1 тврди да ј8 нu једно!tt надвратниву имuа натnис, и д~ 

је ·ту записано било кано су је гради.1и: Ћурановnhи, Cnaд<J
вuhi1 н Радовиhи »nрије хиљаду година«. Стара је ·црква ср)'
шена 1868. да се подигне нови, ал:и се ипак виде темељи старе. 

Год •. 1.742 .. састали су со код t·в. Мине кхетови-, да Щ)ГОд~ 

ннеsа Јова Мирt,овиhа. и Пера Во ин ова.- за· баштвну на Драi'о
н~жу i а 1802._ г. састали су ~·е тамо к:метОt<Јt ·грбаљок-il,. да 
ыпре Неку важну распр.)'• Год. 1869. и ове, као и свих црка~а 
у Горљем ГvбљЈ', иэгорјели су нр1;.вени списи. Св. Георrв]е· 
Ово је сасвнм :маnа црнва с nол~тружном аnСЈ:Iдом, а без зво
ни ка. Пред uрввом је яа.:tа щiе:Прата, које се држи· опет~ ј~два 
srpuдa, тако да ул:iзаu врата остају на ј,у-жноме зиду. Реко 
би да је сазидана у XIV в. Она је порощщс ШоФрава. Како 
је била у трошном стаљу, није се у њој служила у nош,љ-едњој 
четврти npomлoru вијщш, но је црква скоро оnрављо!:!а, .,.а .тиме 

и t.'лужба обновљена. Тада је ук.доњеп старино~в, красно ~з,р_а .. 
iЈени иноu:остзс, са поз:rаhениы рсзбаријам:а. Знатна је_-:оџа црква 
по томе што је сва уr-tрашсна живописом, израда .ког~ пo~.ojehu 
на ону у цркви св. Нииоле у Пединову, ~и је очеввдво· сrа
рија, а yтnuajeM в.1аrе веhма је покварена. Изнад/ ул:азннх. 
в1·аТа је прt-стављен, 11 Гроб Богоматереu:, а ва своду. духовне 

слике па по ст,,аuм«а ,светиrељскn .1икови. 

Зваменuт )е натnnс нu пр~Јскомиди,iи, у н.ом се опомињ~ 

архнјеписноn Арсеније, владика Висарион. м.ит(ЏЈIIОлиr Герас101, 
дt~ље свештеници те цркве: јеро:ыонах Сава, поп Byr.u, поn 
Map 1io, ~tовахиње Ру~и~Iа н Авас'!'асија и Је.1ис:.ще·1·u, јеро~о-
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наоњ Вуче та .и Василије; затим ктиторu и прил.ожници 11 тv
то_рн: те спо.анrње само њихова имена 1). Рождсство Богоро.ци~е. 
О в. о. ЈО црнва при куhа:ма ЛатховиЬа. Пред црквом је препратаt 
liOJOJ улаэнэ врата остају с јужне стране. 

Ако је истина, као што нарс•дно предање тврди, да је 
uрнва св. Мина огра~ена у IX а и у ;vпr в а истина је да 
се ·ту_ ваЈiаае развале n:Крстин !'рада«, који је бе3 двојбе од 

св. Мине још отарuји. тад значи, да је ј~ш тад био поставак· 
?вог села. А н јер и данас овдје има старосједuоца- Шофрап-ц,. 
13ураповuћ.и~ Сладовиhи п Вл.атковиhи. добрн)Ј је до"аэом, да је 
поотавак овог села Bf1.'10 стар. Овдје су старосјодиоци Влатко~ 
виtlн или ЛатковиЬ.и, којu славе св. Симеона. Из овог _су пле
мена: протопоп Стеван В.1атковић. парох св. Мино (1708-1722)t 
протопоп Петар, парох св. Мине {1769-1776) и исте цркве 
парох, пn п Иво ( t 776- 1 793). - Споменути прото поп Ст<..·Фав 
_бuјаше син npoтonona By~ta, u благослова~ ми'l'ропо.1ита Да
нила Петровиhа-ЈЬеrоша, дао м.у је синђелију пећ 1ш патријарх 
Rали~ин I. 1708 г. Од њега со сач.)'Вала једна србуља. nисана 
).[Инезским словима, а 'храни се у библиотеци :манастира Савипе 
~ 1534 Из ње су неки историјс1ш од;Ј.омцв штамflави у Шем~ 
Enap. Вонон. эа 1885., а _и у монограФнји манастира Саване од 
Младена Црногорчевиhа. Протопоп Петар Влатков11Ь кaitu је 
писао, најбоље сведочи ови. sрштевица, коју је издао 1760: 

1793 Ji ~5 Agosto 8. v. Zuppa. 

T.ratta dal LiЬro de Batterati d~lla Chiesa S. S . .Мartiгi Menna, 
Victor е Vicblentie Zuppa de me sotto scritto Parroco. 

1769 li ~ Marzo. Zuppa. 

Batterai ad Sacram Unctionem io Protopopa Pietro LatCovich Par
~o v~ ~еНа Chiesa 8. 8. Martiri Menna, Victol- е Vichientie in Zuppa 
Il F1glю del .S.ig. Со. Marco GJiubanovich, е sue le~ittime Consorte
Sig · Со4 Zuanna ambl della mia Parrochia di Zuppa del Ritto 
Grocco, е fu реГ compare· al Sacro Fonte ii Яig. Со, Triffon Vu
racchion da Cattцro. 

ProtopopO Zuanne VJatcovich Parroco della detta Cblesa ho 
tratto dal LiЬro con giuramento. 

Antonio Battuta canc. della Communit3. di Zuppa fedelincnte 
ad Litteram ho tradotto dall' Idioma Slavo ut supra. 

1
) Црк11е У Грбљу сд МАадена Црноrорqевнћа (ГА. Дu, Цр:кве за 1902~ 

стр. 29). 
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Др~·rо је пле:ме }fuл.uuuhu, :који су нето старосједиоци, 

<Ј. с:tаве Мратин-дан (Св. Стевана Дечанског). Под и:иено:м 0 село 
Шиши:Ь«, !te:i)y ктиторо и приложнике Щ>ttве св. Нююле- у Пе- _ 
ли.вову юш натпис из год. 1718., Гдје се И3\tеђу других спо

:uин.о: Вучета, Милија и Стијспо Милiиь, а то с Ј· дједови да

нашњих: М:илини:hа, који се тад звали Милин - Милина, од 

којiЈх се неки одавде дреселиmе у ПрчаЊ., ка:<1о и nревје.р~;:ше, 
а одgтдо се преселиmе у Котор~ - Братство llu:кo .. ьeвufi.u, дo
Ш.'Ill из Црне Горе има 350 Год., а славе Мратин-дан. - Pг

шкoвttfiu,- старосједиоци, а славе св. Симеона. - Антовнћ.и, 

старосједиоци, а славе с~. Си:м:уна. Читула ,Ћуре Антовиi.а 

налази се у Савини у По:м:енику грбаЉ;ском. Сnо)'dињс се овај 

Ћуро- Антовиh и ј. натпису цркве_ св. Николе у Пелинову" као 
прнл.ожнпs. - кадија, ови су ОД :Каднhа из Црно Горе, a-c:!aue 
св. Си:муна. '---- Дон.ковuli.и, ово су отаросјодиоuн, а зову се и 

Дuнковнhи. Славе Мратин-дав. Читула Митра Донковиt)а Налази 

се у· Савивu у Помевику rрбаљском, а Пијеро Дон:кОв СПО3-IИЊе 

се ',/ натnису у црь:ви св. Николе у Полинову год. 1718. -
'Бypauoвufi,u, старосједиоци, а ~лаве св. Васи.:шју. - Вец, дошли 

l13 ЦР.!=f8 Горе има ~оо год. на·дома8ество. Један C.'IUBИ св. Луl~у, 

а други_ св. Василију. - Kpacufi:u или Крашнhи ~~3 Луштице 

ила 300 год., а славе св.- Василију. Вуно Крашиh сnамиње се 

нао пр.иложник цркво св._ Hиito;Le у Пелинову, 1;ао ш:ru се вили 

nэ ватпuса у истој цркви из 1718. године. - Шофрани, они 
с~· старосјс.Ј.иоци, славе Мратин-:-дан. Из овог су пде:м:ена били 

свештеници при цркви св. ГеорГија у Псдивову, 1-юју су и огра

дили. Читула попа Пера ШоФраuа из XVIII 1::. налази се у 

Савинп, у По:uе!ЈИК.У грбаљсь:оя, у којој се us;ueђy других: 

сllомињу: презвптер · Стијеао, јеро.монаси l\iapкo и Виоарион, 

:-.юнахиња. Марија и· .\IOB&X МитроФан. - Ropдuti.u, дщnли у 

XV n. из Херц~говине, славе св. Георгија. Ћуро Rордиh г. i 718. 
сnомињо се у натпц.~у св. Никоде у Пе.линову, ltau при.з:оЖнин. 
- Мшошевиhи~ ·,из 3а::паза н:»а 400 год., а с:1аво .МЈ.tатив дан. 
- Ј~јашковиfi.и, aony их 11 ВујашковиЪи, и~ Црне Горе има 

300 год., а славе Мратю1-да·н. Pttдe ByjaШrNtf сnожање <.:О у 
ватtiнсу cn. Николе у Пелинову год. 1718. као nридuЖНИii. -

.Гpuвut-iu, старосједиоци, а слuве св. Симеона Стотиика. - C..ta
дoвuhu, по Сладу Радоnу, но ји се 1718. спо.д~иње &ао nриложник 
св. НикоЈiu у Пелинову, старосједпоц11, слане <.:в. Симеовu. -
.Yчuheвuhu или Byкufi.eвv.fi.u, из Херцсгоt~ине нма :lSO год., а 

сдаве св. Мр~тЈ. - ,i\tluтpoвuhu, и.s ЗЈrбаца има. 200 ruд., с:1аве 
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св. Мрату. Оџе, из Арбаније у XVI 
Још били Мршуље, . в., а cnane 

НОЈИ се иселили у Котор. Мратин-..;ан. 

21. Сутвара и дуб. 
Налазе се у коси планинсRо' н 

при страни, а у доњем дијеЈЈ С .;~ ад .морем 2-640- ~r. K,yhc 
нездр1!ВО је и гроэничаво Поук ~ Саре, Јер вода тешка п лсис.и 

• раЈ JTna ' .'Јожуњ. који се б.'Јизу Превл . ре дОfыэ н~о nоток Ко-
Ри· . ане СЛ ИЈ ова у мо 3 Jf'tia, но;и извире више О ре. атим ј~ поток 
твиц . дољена, Пију вод . б 

,\' а има и живих изворn, који ·са Ј' са унара мр-
по.тъевац н изво,џ nод Троютом зову Јанкова вода, Пн-
Ту · ..., · · на коме су м б 

зе и nотон десница П б . лини - рашнени 
· · • одне ље :ма11о • • 

СЈевера и буре; сније г ако и . . omтpr,Je, страда од . 
Земља IIM је радна п • ~ане, одржи се 5-6 дана. 

од ну:hа далсnо Т pN .. o пута у Мрчеву пољу по сат 
. - о СЈ' орапице (82 ) а 

а вртови (5·01 х.) су оно , х. и впногр•ди (1·75) 
купа. - Паrоња (69 ' 

далеко_ оу од куЬа 3/ сат Цl-f Ј и шуме (8·891 
· -'- а, а налазе со n Ц ' 
Је номуница. Земље се зову. М рама рв:Рј Гори. То 
ливада, Rримаљ, Лпвадо 11 Во~о РЧt>Во nоље, Одољен, Ц:~р~ва 

с . њивс. 
утварп. со днјели на Сутв~ • в 

се_ зове Горн-а, и в:иже државног р~ т·оше .државноr лутп, nojn 
НОЈој је парохијални УЈ16д у а, КОЈа се зове Доња. v 
по и народна шпола Ј ~ 

сата удаљена. а Ду· б Ј· е С . една од- друге је 
]·е . ' . оо утваре Горњ 
дно по сата удаљен Ry... е nрама ТроЈ'ици 

100 . nc cv свудu р 
-500 корака, а појединих n;e аст,уреяе у растојаљу 

ова братства: ВукшиЬи, Н:оваче:ие:: нешто збиј·~~ије. Станј-'ју 
ловиhи, Маровиhи, В,укотиhи Б ' Мачи:Ь(Ј, Тујl\ОВИЬи, Ву-
Све, · ' укидице Пер ' 

Ј а Је домова б5 {ку:Ьа 70) ' Иnn и Магуди 
с ' n душа 254 • 
утвара јо добила ·име по itв . 

СушЬ.еnан у опћинн херцсгновсв:ц~Ј. и св. Варваре (Варе), в:ао 
Доња, nрама nолож."а.Ј·у Ј еда о ' по св. СЬеnан,у. Горња и 

. . • н се н..он дио в Т 
НИЈе ло~нато. Дуб јер ie ту д б вао ител, а зашто 

С В , .' .. оста ду ова - храстова , 
в. арвара Је црt~ва средње вer.r • 

диже се округло хубе а зв . . ичиве. Над средином 
о . . . ' < онн« Је на пресл . 
во Је ]едина црква ". Грбљ"· . ици са три охв:а. 

о~ ,; rюЈа 11ма хор 
зенама. Близу је црнвнца св Г . ' а у_нрашсна је :Је .. 
с ·- еоргиЈа а Оiю љ 
тарнвск€ гробнице. Cn. Ва ва n . , е су многобројне 

старе дрRвс 1847. Главни р р Је обновљена на основitма 
в Ј н:титор ноnој ј 
yкruиn. Ин о постао је у . с цркви био Ћуро 

'а · , ј · дрRви св. Гсорги1·а р· '" 
, И~'IOBI1n :2. :нарта !R25 Пре С - . адио ;и.аокал Ра-
вада Н · · · .'\Ја .Утвари стсре се Ц 

· а ЊО.Ј .то nостојала нула на .. . . арсва ли~ 
< i,ЈаВЈЈЦЈЈ, I",!QC СО судИЈЈО За 
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турс.Ко доба. У народу живи ~редање, да 1~ад би се кi)стп дu

гл.u о Арханђелскоя свецу, дуга би пруга се протезала од Брда 

до ове ливаде, јер осим народа из :крајева доњо-зетскпх, сле

гзо би се ва свечаност и много Цр:мниЧапа ·и Rа~уњана; преко 
врх&. А Нумав: ·паша Ћ.уприлиh~ поШто по хара Црну Гору ·н 
цетињс:ки манастир 17~4 г., многе црногорсв.е обитРљ~r nребјегну 

с дјецом у rрбаљсв:о nриморје под власт млетачху. Ћупри.::шt1 

присили Млечиhе Да му предаду бјеГунце које он исјсче до 

једног на Царевој ливади 1714., а затнЈ~ крене преко Вудвu 

на С:кадар. Св. Јован. Ово ј о црRва n-taлa у Дубу, која је у XVI н. 
саграђена. Ниже Тројице је камен й мјесто Одољев, гдје Дру

шв:у, који отрова себе и превлачке налуђерс, муке одољеше. 

Отуда је камену име. 

СеЈЈо је постало много прије него што је св. Варварн 

Qграђена, и тада се звало, неки веле Тител. Цр:ква је као и ова 

у Дубу ограђева у XVI в., те од тада и ЊАиа околиuа· до· 

бива име Оутвара, а старо име Тител се губи. Дуб пак врло 

је раног пос'fанв.а, што ·иэводим по тому, јер Тујковиhи и Ма

чиhи сматрају себе старосједиоцима. 

О nоријеклу став:овништва эва оо:· Вукшuћ.u, старосједиоцн, 

а славе св. Варвару. Раде ВуЈЈов Вукшиh опомиње с.е у нат

пису у цркви св. Николе у Пелпнову као nриложник. Читула 

Стнјеnа Вукова Вукшиhа, из год. 1789.,. као и читула Ниюi, 
сина кнеза Пер3:- Вукшића, надаэе се у Савини у Помени&у гр

баљском. У њима се између других- спомињу: монаси Петар 

и Ма:ксим, јеромонах Данило и монахиња МарТа, Меэ:етија н 

Авастасија. Друго је братство Тујковић.и, Rојц. оу такођер; ста6 

росједиоци, а славе Ђурђев~дав. Кнез Нино Тујк_овиh спомиње 

-се као главни nplfЛOЖUИI~ цркви св. Николе у Пелшшву. Читул•: 

А-ндрије Тујн.овиhа, кнеза Ника Тујковиhа_ из XVIII в. -'налазе 
-се у Помеп:икУ ГР;баљском: у Савнни. Као и остали -кнежев11 

грбаљски, тако и Туј•~вићи, имали су писаних опомевИЈса из 
.доба владо :мЈiетачке, али их. је нестало, а неки тврде да су 

на Цетиље однеmени. У једном продај1:1ом ·уговору од 1679 спо
мпње се nоп Фщхип Тујковиh с ннезом Јовом Тујковиhем l! 

-сердаро:м: Вуном Мирковиhем. Кнез Перо ТујtiовиЬ. onollшњo се 

1722 г. nнеэ Hиtto Туј1ювиh 1776, а rшеэ .Јово 1802. На једноме 
.спи·оу из XVIII в. сачуван је отисаы, печата :кнеза Ника Туј

ковиhа, на .к?ме се разазнаје nружена рука десна, нао да држ11 

мач, а уоколо натпис; 

кнtэ Нико ТS'iкокиt W. Гt{НЫ.АЈ., 
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Вупотић.и, дошли с Чева (Црна· Гора) има 190 год. а славе 
'Вурђев-дан, - Вуки..tица., из Црне Горе, има 260 год., снаве 

Никољ-дан. - Пepufiu и Маrуди, у XVI в. из Црне горе; тако 
и ВуловиЬ.и и МаровуЬи, н:оји славо Јовањ-дан. - Ma"Чuii.u, С'l'а

росједиоциt а: слав_е Ј овањ-дан. Читула Рада Стијепова Мачи.hа 

иu X.VIII в. налази се у поменику rрбаљсном у Оавини. -
Rова.чевиfiи~ с Граова има 300 год. а славе ·Јовањ-дан. Како со. 
из овог види, досељивање рано је заврщеНо, а има и старосје

дu:оца. Сеоске су сла:ве св. Варвара и св: Јован. 

22. Наљежиh. 
На.зази се западно од граниџе црногорске, испод брда 

Пождријело, над морем t19-372 м. Главни је _извор Понинве,_ 

који извире у Залазу, а други оиањи зову се именима. дотичних 

братстава, који с њих пију воду. Има и мањих пото:ка, в:ој:и с& 
слијевају у ·IСоложуњ. Не наносе :куЬ.ама mтете, јер су оне прк 

страни. Поднебље, вјетро:вп и. о.аијег као у Сутвари. 

Од радних земаља оранице {109 х~нтара) оу им у Мрчеву 
пољу, по ~ата од куЪ.а далеко, а вртови (8·87) око вуhа. Паш
њаци (168) и шуме' (43) то је прама граници црногорсној RО.мЈ'
ница, Rojaje од нуЪ.а гдје по сата, а г.дје и сат пуни удаљена. 

КуЬе су груписаве ао племенима, у скупове, без реда и 
ј'ЛЈ:Ща. Скупови су 5-10 минута у растојаљу, а ·у њима нуЪ.е 
2-100 м. У Наљежиhу станују: Тујковићи, Мари.hи, Mpmyљet 
Ја.н.sовић.и, Вукшиhи, Вучг.овиhи и Маривовићи. Свега је кућа 

58, а душа 209. Ту су им и црква св. Госпођа, св. Димитрије 
и св. Илија. Заједно са Сутваром и Дубом састављају сутвар

С!~У даро~еију, а дјеца п?лаэе шкоЈiу у Сутвари. 

Добило је име, јер стоји над- лежи· н:ад Мрчевим пољем. 
Св. Димитрије. То је мала црнва, с препратом дужом од 

цриве. И~оностас је радио ХристиФор РаФаиловиh 1842. Оiю 
црнве св. Госпође има. трагова старинсв:их гробница, '!'ако н 
ОЈ.:о цркве св. Илије хоји као и св. Димитрије има препрату. 

Село је раНо постало, а о лоријенлу схановп:И.штва зна се: 
Bynшufiu и Tyjnoвu_tiu старосјодиоци, сла~е Ћурl)ев-дав. 

)lгpufiu и Мршуље дошли из Црне Горе има 200 год., а славе 

св. Димитриј у, као и l}yчuoвufiu, а JIЭ.puнoвu"liu дошли у XVI в. 
вз Црне Горе,· n с:.1аве св. Ћорђа. Ћуро Маринов спомиње се 

I>ao при.'Iожнин цркве св. Николе у Пелинову 1718. год.- Јгн-

ковиhu, из Црне Горе има 280 год" а славе св. Ћорђа. Читула 
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Вука Ћуровn. Ј анковиhri. нала"r.tи се у Савийu у Помевику Гр
баљском. Сеоол:а је слава св. Димитрије. 

XIV. Опt.ииа будваисRа. 
Нахази се иэхеl)у Црне Горе и Јадранског мора, и измеi,,у 

опhиве грбаљсн.е и па.mтровсн.е. Има у површиви 5140 хектара 
а становника 2840. Састоји се од града. Будве и внежива: По
бори, Маиве и БраиЬи. 

1. Будва. 
Овај се град налази на уз-аноме руиаву земље, одасвудu. 

опасан тврдим бедемима, који га некад брањах.у од ·ryoapu. 
морских хајдУка, а д,.~нас га чувају од валова морских, јер га 
море плаче са три стране, а о четврте држи со :коnна. До скора 
је град имао само једну живу воду ·»веља Вода« прама Па
шоrровиЬима, а сад је доведен извор Топли ш, те је град довољно 

оnскрбљев водо31. У близу је бујица Грђеiшt:а, која је до скора 
nемилосрдво пустошила земље маnог будвааског поља,. а и оне 
што су досад .пщптеђеве висине су о дnа.ци, ј ор њиви власници 

очекивали ·су о~· дана у дан да Ь.е та бујица, ил ва«о је оuи 
зову .. Ријека«, промијенити свој ток ц уништити их, као што 
је, ва жалост, до сад пЈiодве в-инограде и ораввце увиm<rавал:а. 

С друге страно, рад ове рије.ке, Будва је в:ездрава, гроэв:ичава .. 
Во веh се је влада одлучила и речену Граt,евицу настоји да 
уреди. Тако извор Топлиш у Будву је доведев:t о чему се много 
старао Оilдаmњи хdвистар пољодјелства гроФ Видаоу, а и ова ћ•э 
се бујица брзо, обихатом владином припом:оhи, уредити. И тано 
се исnуњују два ·жи.вотна питања Будве. Овдје је поднебље 
врл.о благо, али . .мјесто страда много од бијесног југа. Свије.га 
желе, јер ријет.кОст га у Будви видјети. · 

Будва· има ра~ве земље у пољу будвавско:и, а. то су ора

нице (64 х.), врrови (46), вииогради (7·15); - а ту су и паш
њаци (116), а при страни шуме (97). Те се земље зову: ·Бабин 
до, Бјелин дО,- Вхатоt Каблаt Госпошrина, _Могревt Комаm њива, 
.Стражница, Веља вода, Више Будве и от-ок св. Никола. 

Ово јо град право!' далматинско-млетачког типа: куhе 
абијепе, у.п.ице тИјесне, - а трг само гдје је nравославна 11 

римокатоличха uрв.ва. 

У Будви главне су улице: »Улица Пизави« и »Вернардо
випа«, а главна ШI·Ј је mетња »испод Мурава«, како се излази 



404 ПОП САВА НАКИЋЕНОВИЋ 

од· Вељнх врата до Веље воде. То је један од најљепшпх по
ложаја эа шстњу, што би и за м:воrо веhе градове· прелије по 

било. Град опасаЈЈ зидовюш, а из њега се излази на двоје nрата, 
на Веља вра't'а пра~а Спасу, ·иза нојих је одмах na;;~ap, и друга 
нџата, која се зову »Пизани« од мора. Град има 222 кућ.с, а 

становника 883. Скоро сџа.ка је иуhа и посебно Племе. Мвло је 
и.1емона да имају по више куЪа. 

У Бј•дви је м.јеспо заповједништво, четна болница, војпИчRо 
складиште за живеж, војарн:а, војвичиа стрељана, nоли~ичпа 
r:кспозитура, порезни уред, :вижи царинарски I нот. уред Фи

нансијско страже, депутација луке и поморсиог 9драв.ъа, ш у мени 

ч;увар, иотароии суд, ·љеиарва, православни и римокатолички па

рохијални уред, поштарски и брвојавви уред, народна mв:ола, 

пристаниште парних л~а, лучки Фењер, а воани пут један је 

за Котор, а други из БудвО за Паштровиhе. Пред Бу дво м· је 
оток св. Никола. 

Будва добила имо no старом граду Будви, за ког вели 

Филов од Библа да му долази име од волова (buoi). који поте
заху Rадмова кола; - други-, као Стеван Визавтинац, да је 

Будва д9била име пО Вопt.О, првој домовини њевих првих ва .. 
сељсвика. 

Осим. ових које у опhем дије;'lу спо:мевух, имају још ове 
старине: Св.. Сава Освеrптеви (S. Saba АЬЬаs). Ова је црква 

дуга 5, а широка до 3 м. Засвођена је, а эвоник·а нема. Још је на 
CdOMe мјесту плоv чегдашње проскомидије. Цркву данас"запрема 

;-.Iноги војвички прибор, а ва њевом· тлу, које је поплочано, по

дигнут 'је под од дасака. За НемавиЬа и Балmиhа православни 

су Будвани у њој служили. У њој је Послуживао и овај "Вуд

ванпн поп Бјеладин (( 1 који се сnо:миње у повељи, којом Баоmа III 
Балшиh оснива манастир ·св, Ниволе у Прасквици 141$. Свеште
ник оно Ј~ркве пре-авитер Марко, по народу и језику Слоri~в

\Србив) а по обреду лативин, премноге је православне у Вуд~и 
обратио у римсв:у вјеру t537. г. На њеrа бјеху уСтади Фратри 
.ьравцискани, који послије његове смрти 1550 г. цркву присвоје. 
iiозвије опет уэ ·извјесне увјете бuјаше допуштено да слуЖе 
;у њој п_равославни. Неки поп Крсто имао је поново неnрилиfСа 

с Фравцисканима; ни заузимање митрополита Дани ха Петро

нића- Ње-rоша није :м: о гл о да поможе- православним будвавским 
'.~rаноннищt.ма, од којих ::\fВОГИ 111:0радоше измијенити са вјером 
и пмона. 
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У законику будвавском (Statuta et leges civitatis Buduao ), 
донесени су из XV в. спо:ме_ни о будванс:ким rосп~дарима: 

Баоmи I, Ћурl,у Стр_аци.:каровиhу Бi:t.лmићу, Радичу ЦрвојевиЬу 
и Ћорђу ВравховиЬу, као и др. У том истом законику види се 

која су срества МлечиЬи Јшзн:ије уnотребљаваЈiи: да истријебе 
српс:в:о ... православви елемонат. На пр.: 

» brdinemo, che ogni padre е madro possa desgradar li ·suoi 
figlioli delli suoi beni per queste cause. Jnprima se il figliola battesьe 
il padrc е la madre . . • . . . о se il figliolo diventasse heretico ~ 
scismatico dolla fedc romana (Сар. CXI...VIII)«. 

»Ordinemo, che ciascbedun nostro cittadino si debbl guaitar. 
Et se alcun nostro cittadino sentisso venir Sta.vi co_ntro- di noi che 
ogn' uno debbl ajutar l"un l'altro. (Сар. C"CXIX)«, До данас по

знати свештеници цркве св, Саве, осим поаа Вјеладива из прве 

четврти XV в., попа Марка, из XVI в .. о но м је Кодети сачувао 
важно биљеmке (ЈШr. Sacr. Vol. VII. с. 2t 1 -222) и попа Крста, 
бијаху: nоп Марко Љубиша 1714, поп Нико Давидовиh, са попом 
Ивом Невадовиђ.ем, попом Петром КраповиЬем и попом Ан .. 
дријом Греrовиhсм тан:о~ер из XVIII в. Ова се црква налази 

врај бедема са западне стране, а њој ва истоку, на једној уэ
висiщИ издизала се црква св. Марије (8. Maria do Castello}. 
Око 1888. порушев:а је до темеља у војничке сврхе. Пострадала 
је од потреса 1667. 

У овој је цркви срnс1щ деспот Ћурађ Браввовnh издао по

вељу, којом се јо зачела племство ъшив:ске породице БубиЬа 
14-12. r. Још hемо да спо)!ене.Мо сусједне острво св. Николе. 

rpje јо негда опстојма правџслав:в:а црква истога и~1ена. Тамо 
је, нако причају, љетовао св. Сава, и у односу са тиме спомиње 

се ьТуња«, која под морском површиво:м спаја острво с копном, 

па изгледа каu подморски друм, који се особито добро истиче 

кад се мотри са С'I'-рма пута, који испод план:ин~ Хође води У 
Враиhе. У Будви ·је некад била и EпиcROIInja. Римокатоличка 

црква св. Ј о ваНа КрС"i'.итеља ограђена ја по свој прилици У 

VII в., много f!.утапоправљана,- а задњом 1902.1 - Св. Трепца . 
Аустрија је правое.ttавним Вудвавима дQ3волИЈlа да је граде 

(17\t7). З'!"очеmе је 1798., а довршите 1804. Сличи оуоједвој 
цркви св, Госаоl,е у Подострогу, звоник је на пресnицу _са три 

окна. Лијеп је простор око цркве, а эаовружев: овисовим зидоrtf. 

У том је простоџу гробница: Стевана М. Љуб.и.mе. ЦрRва св. 

1) Schematismus Dioecesis CathaL·enзis за 1909. стр. 33. 
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Архангела на гробљу је ограђена 11348, а освештана 1849. Ту су 
дивне гробнице: РађеновиЬа, Ћуде, Зеновића~ НовавовиЬ.а, Ву

ниЬевнhа - Сарапа, Ћ. ВЈЈТ, Маџареви:Ь.а, Дарию;е Митровиhа, 

а ту је и пок.:tопшща ноја је затвара;щ освсштану гробницу 

мnтропоЛFiта Данила Петроt).иhа Његоша, а овалrо је била пре

нешона из подземне Rапеле манастира Подострога. Њу је Rynиo 

и ОВа.)ю прснио О. By:ronиh -Будванин. с којим се је истрачи.1а 

његова nopoдtщn у Б) двн .. Он је на њој несмотрево уре зао: 

гробница Сава B,y:rouиba 

1868. 

Што се доnустило да ue nоrшопница nренесе, то је дје;Iо 
за вјечиту ос~· ду. Прп гращы1 пркве св. Ар;авгеда налаэnло се 

интересних nлоча 11 з~м.ъапих сасуда. што је нехајством уви

штоно. liaa,\·jy, да је негдјс оно Блата опстајао стари град, ког, 
ло казиnан,.у ПорФирородног, Сар.1цени разорише. На једноме 

вису nовише Блата а испод Сnзса је т. зв.- вВилино ГЈЋНо«, 
на .;шjeno:ti полvжэју, rдје с~· Будванн кола водИ.Пi, ходеhи о 

Спасову две .на upx. Спаса. Ta)lo .СУ и данас развале црю~е св. 
Спаса, а при стр"а3u npaмet. сјеверу one св. Пџтра. На гробљу 
римокато;Јиqном је црква св. Лупе, ограl)ена 1874., а па МогренЈ' 
је }.IИ:'IЈОШtтоличха црква св. Антун, I->Oja је ограђена 1900. 

Стару Будnу основали Февичани, н тад била врло знаме .. 
нито мјеото. Цослије пада ВltзантијG бнла под Расијским. вла

дарима, nсжк срnсюt:и, кад је они и населпли. ·у IX. ра.Эорuли је 
Сарацени. Одтад се по мало опет придиже. Отхад је 1398. Ба.1'
шиЋ устуш10 Mлeql1hИ.3Ia, од тад је она пуна била· млетачк11Х 

илемића и нонта. Сви они ишqез()Ше, а и за нмена једва и:м се 

знаде. као AntonioШ, Pra.udi, Pa_squaligo n др. 

Дnнашње. naft стан(lнништво ј о из BoRe и Црне Горе. а 

нешто и из Да..'I.:'IIације. То су: Митрови11и, дош.ли из Црне Горе, 

а с.1аве св. ·Николу~ а ови ноји дошли из Паштроnиhа, св. Дн

митрију. Из оних првп'х .:\~итровића је .данашњи вл:адиr~:~ остропнш 

Rириз ~iитроuиh. На..лис. римокатоли:к, из Корчуле, не:'!Iа_ крсног 

и:мепа. Patjeuoвиlf.1 из -Тудоровиhа, слави св. Ди:митрпјЈ-·· - Ра
чета, из Маина., слави Ншюљ-дан. - Срэехтuћ., 11З ПаштроnиЪ.а, 

св. Николу слави. - Beн.oaufi, нз Паштровнhа, слави св. Арх. 

СтеФана. - Ћуда, из Пан.трuвића, СЛй.ВIЈ t~.в. НиRОЛЈ. -· Пe
тpoaufi, нз Цряо- Горе, c.'JaBit cn. Ћор~а. - Лухетнhи, из Паш

тро1mhа, славе c.D.. Нпnол;у. - ::ьубише~ ЈIЗ Паr.uчюви:hа, едаве 

св. Дп:~штрнја. - К.иааи, из Паштровпt~а, c.:taвil св. Hnrto:т~·. 
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- ДавидОвиfiи, из Паmтровиhrt, славе св. И.1ију. ·- liaжa:нel.pa. 
из Паrnтровиhа, славе cR, Николу. - Даб.ивиftи, из Пвштро
вића, славе св. Дпмитрију. _:._ ГечиЈtи. пэ Паштрови~а, славе ен. 
Ниi~оПу. - Pa.дy..toвutiu, из Маина, славе Rлимањ·дап. Вец, из 
ПОбора, слави Ј овањ-д:ш. - Ра.ди.:к~ри, из Доброте, на"о и ТрiiП
ковиh, славе св. Крст. - Сииобвд, из Книна, слави Ј овањмдан. 
- .dаээари, из Прчања, славе св. Госnу. - Новап:ови'li, из Паш
тровиhа, слави св. Димитрију. -- Перазиfi, из Паштровиhа. сла~и 
св. Стефана. Сва оу ова племена дошла кроз эадњих 80 год. 
А од скора су: Иидuаиовиh, из Далмације, Cetapuf{, из Пага, 
Је.д.ушиfi, из Богомоља (Хвар), који но славе крсног и::'4ена. 

Старија су братства: Аитон:uо.д.u, Мику..tг, оотатци :млетаqiШ, 

који славе Никољ-дан. -. Пран.ди, из Италије, тако n Па-сква..tu~о. 
Старосједиоци су били ЋмовиЛ: и ltojoвuii.. Од Којовиhа. се спо
миље. др. Којовпh, који је напИсао Оудванов:у хронику. Мгдuнu, 
ив ПаШтровиhа, славе св. Луну. - Вучковиfi, у XVI в. из Мар
в:ов.иве. Слави Ивањ-дап. - Anэy..toвu1iu, старосјсдиоци, с;н.t.ве 

Никољ .. дан. За Ћурђа Бранковића спомињу се у Сяедереву два 
..Sрата из ове породице: А.~rимпаша: Анђеловиh и Михаил Богом 
јев.и.h .. Rоявен - Анђеловиh. Мисли ое да је Михап;х био отац 
Дривоставсвих Авђеховића иnи Шпанића, RОји су се nоэвије 
селипи у Црну Гору, Италију и др. {Српски Компеви, Глас XI. 
Др. Срп. Слов.). - Энаменити су старосједиоци будвански Ва.
иовиftи. од којих је знаменита лично ст Стеван Заиовиh, који је 
живио у· XVIII в., а био личност позната на· свим дворови:.~а 
и код првих евроnских лиqноСТи. Њеrово је најнаж~пје дјело~ 

Le fameux Pjerre III. empereur de Russie ov Stiepan - Mali~ 
' -qui parut dans Ie dache de Montenegro есе. 1784. -Било ораr-
ство Ива.иовџfi - МеЈ)гуд, које се истрачило, а славило Никољ
дан. у нуlаи неКог Нив:оле Ивановиhа - Мергуда стајао .. је св. 
Петар. - Било братст.ао Cre{/Ja:noвut:.a, које се ту из СкадЈ?а до· 
с·елп.по било, <:'- из ·ву две со иселили у Ко'!' ор има 80 год. Славе 

. С.iз. Арх. Михаила. - Пило братство Мархичгвиh, па и племиhи 
млстачки: t.'yaxuc, Да.бутовић., Де Мабис. рмафуэа:, као и Шuа· 
дијер, МИАосховиЯ~ Hiuвxoвuli, Joвoвuft, Цу'Ца. и Maтeшult, Rоји со 
свн- ~д давна истрача.п:и. Тако је било и братсrво Вубнhа. By
бufia се племство зaqeno за Ћурi)а Вравковиhа, како свјеодочи 
~егова повеља 1412., у цркви <"В. Госпође у Будви нздана, а 

потврдио н:и је 1421., nад је Будву предао Млечиhу. Им.а'.IИ с;у 
Бубиhи :као и ~едини' од Млечиhа сјајне и широке ловластпц~ 
рад јунаштва под Кандпјv:н. Бyбttfiи оу старино:н нз i\Iauнa -
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Лучиhи. аа Бранхов»hа, нако peiiOX, били српска ВЈЈаотола, а за. 
:Млечпhа, пошто вјеро):[ прсвјериmе, млетачка. Такови бијаху: 

Нпкола БуОић! друге половине· XVI в. и Марно Антоније Вубиht 
кој1t је у XVIJ R. надrледао Ма~ше, Поборо и Брапhе. МарКо 
Буб11h у М.::rеткама. је велик упщ1в имао, да је човјека с вјеmала 

;щЈ,п яогао. 

2. Подострог. 
Назазn се једно по сата сјеверво од Ву две, - в:ад морем 

1-208 )I. Прије Овог је села будванско nоље. Rуће при "страни; 
сс:.ю има изворе Калудрак ·п· Толиљак, а нроs .село иде Грђе

вица. Поднебље благо, дувају сва четttри вјетра, највише југ и 

сјевер. Снијег, ако и нане, мало се одржи. 

Село има радних земаља, а то су орающе (t09 х.) у буд

.завском ПОЉЈ, вртови (5i) и виноrради (7·28) око пуЬа, .а паm
њаци (260) и шуме (175), које су ком~ нице, у брду, од куЬа по 

сата јтдаљено. Ове се аемље зову: Вабплонија, Борековина, Бо

жовиЬ, Лаsе, Rнежовиh, ЉешовиЬ. Прибиловиli, Вучи !\ад 11 

Подмајне. 

Село nри страви, а по дну поља. Сеоске куЬе по брат .. 
ствима, у снуnовиr.tа, који су међусобно удаљови 2-15 1\оiИНута; 
KJ:he су у скуповима без реда и нема улица! сво у блиэиви 

пута, у Nеђусобаом растојаљу t-40 )1, Ту станују: Прибило

нићи (i), Вожовиhи (12),· Кнежевиhи (7}, Пиљатовиhи (2}, ВР.рон 

(2), Рацановићи (4). Руцовиhи {4), ВукиhсвиЬи (6), Але~оиhи \:2), 
Тановићи (4) и Лучиhи {3). Црква им је i лавна св. Јован, -- а 
cn~ra. јо душа 349, а домова· 52 (в:уЬа 85). 

Подострог добило име, јер се налази nод rором Ост_рог. 
То је манастир Подострог, који је на дивном положају. 

Пред љим се шири будванско поље, па проt.:траво жало, које 
зап,учэју два узахвп рукава земље Будва н Завала, а међу њи:м:а 

као н:rин Острово св. Николе. По сјеверној и западној страни 

яанастира остају горе Острог и Дубовица. По го'ри Острог :ма
нас'l'ИР назват Подострt;:н·. 

Црквене t:љИге,. које је из Русије бно.довио поп Ф. Та
новиЬ, као и оне из доба митрополита Данила, и друге :књ.иrе 

све uзrорјеше 1860. Манастир је дрјтом изrор110 1869, а по
nрављеи је 1872. 

Манастирске куhе држи се убави заравњак, лијеnо nQnлo

qeн. а aa.:t њимс од р н нu, која се ст ере на гвозденим шипкама. 

Сазид<:sо ra је митропо.1ит Сава Петровиh ~еrош, а знатно 
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у.ъспшао вitадика Раде. Ту је энаменит эдеаац, на коме оу ре

зан н високо. оокочени црногорсни двоглави орлови с крунама. 
На виткој отражарвици, поред _овога. эараnњака, вио се је цр ... 
ногорсщи вроташ кадгод је који владина био у манастиру. Вла::. 
дика Раде понајрџдије се овдје бавио у сл:ободаим ~асовима. Пјес· 
ничку му душу за цијело да су плијевиле ~ри.родве красоте 

овога чаробног краја. Заслужује овдје достојан сnомен и соба 
владике Рада. и ова, његова ро:ђаrса Ћорl,а Савова Петровиhа. 

Соба владике Рада, т. вв. »Владичина соба• у источној је 
страни :манастира, са два прозора, с којих се ужива величав

ств€3в погnед на витњасте крајеве, који се nовијају у полукругу 

од Будве до Паштровиhа. » Ћорђијева соба« је у западној страни 
:~iанастира. У сјевера -западној страни манастира ј о капела св. 

Госпођа, која се сматра подземном капелом, јер јој је сјевернИ 

з11д по~ ае.мљом, а остали под здаљем :м::авастирсrш.u. Њу је 
зидао :.tитрололит Дани-·1.0 Петровиh Његош Om1 ju црква у жа· 
л:освом стаљу. Она је живоnисаеа. Пред .љом је било гробље. 

Кад се недавно дошзо на несротву. мисао да се тn.яu озида 

рибник, нађени су под земљом поломљени чувкови од камења 

и големо Rости под помоnнипама, које бијаху тан:U веnино као 

и гРобови. У овом манастиру представио се и сахраљен родо· 
uачолпин династије ПетЈ.tовиh-Њогоща ::~-:rиrроnолит Данил 1735. 
Њеrова је гроб-ница била у засвођеном простору при јужноме 

зиду капеле. Кад су лозније пОсмртни му остатци били прене~ 
сеин у. велику цркву овог м_анастира, у гробници је нађен и 

tсрст од слонове кости. Голема= покло.пница,. која је затварала 

првобитну митрополнтову грQбвиuу nри капели, састојала со од 

двије pyбm.r заоквирове поле. У доњој се поли св~Јја хружница 

велнчине саме nлоче, а у средини гвоздена летља. У горњој је 
полн био резав црногорски. државни грб са оь:руњени~1 дво

глави.м: орло:м, с лаво:u и натnисом, Та је поклопнцца, како ронох, 

би.1а 1868. nренесена у Блато, на будвавоко гробље. 
ОвепиRа мааастирока црква нам:вјоњсва је св •. Госпођи, 

која је зидана од nасова црвеног и б иј слог то сави ка. У њој 
нема ни иконос~аса, ви књиrа, ни утвари. У цркви су двије г~об· 
виц~; У. једп~· од којих су били, :како рекох, преяјоштеви нз 

мале капеле ПосмртНи остатци митрополита Данила, а одав;ю 
су прснесени на Цетиње. 1856 r. цркву су зидали митрополдт 
Сави. и Васи.nије Потровиh Њесоw 1747., а појединости су иэ

раt,иване до 1756 г., кад је митрополит Василије, вративши се 

из Русије, исшrатио за љу 64 7 дуката. 
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Није стално, је ли на овЬ)I мјесту би.:1а она ,црква, ~оју 

је послуживао у почетку XVI в. подострошки свештеник ШЬс
пан Руцовић (Ше><. Еп. Вок.·за 1886). Год. 1768. Карло барон 
Вирцбу'рг, эаповједниR у :rtrлетачкьј војсци, слао је в:апетана Ф. 

Ц:витановиhа да освоји Подострог и куhу Тановиh0ву. ~т исто 

су доба наортали на СтањевиЪе (Convento di Stagnevich) Андр:Ија 
МаЦедонија и 11.нсв Марко ЉубановиЪ.: све проти Ш:Ь.епану Ма
ломе {per unnedire" tanto 1' avanzamento del rihele Steffano quanto 
per а forza riconduгe quei vicini oomuni di Pobori, Maini е Braich 
а riprofessare la dovuta sudditanza al Serenis. Nostro Principe 
essendosi di giВ. datti sotto.Ia subordinanza del sudotto Steffano). 
Док је у 1769. г. Цвитановиh васртао на ман. Подос'l'роr и 

село Вазе, Мацодонија и Љубановиh јуришали су на Стањевиh, 

што со nонављапо и 1786 (Comuni di Pobori, Maina е Braich 
che dimostrano tutta 1' alleanza oolli Montenegrini ~Bull. Arcb. 
Spalato 1889. Ј\\12 Trassunto Gliubanovich - Venezia 1796). По
што Штопаи Мали продигне из Маина, nшетачка војска издај

ством оnколи главаре маиноне, поборсно и браиhснс, ноји се 

бијаху са:купили у црнви св. Госnође по налогу генерала Ивана 
Ћустинијана, који сједијаше над галијом прод Будвом. Од нве .. 
живе браиhсве. бијаху: нвеэ Ника.ц МартиновиЬ., Жмуро Стоја
новиh и један Рајковиh ј од П обор а: кв.ев Марно, Васо и Ћунан, 

сва три Зеца; а од Rв:еживе маивске: Марно КнежевиЪ., Оавиh 

Борета и Андрија Дулетиh, а пред свима калуђер ЈосиФ Вуки

hевиh. Осим Дулетиhа :који сретно ума:кне, ови бијаху повезани, 
па пред Котором објешени. Тад Млечиh кроз све три кнежине 

поnали ку:hе. Још издајице ЉубановиЬу, квежеви1 суђе и старци 
ових трију ннежина ло наредби владе млстачке морадоЈПе ·на ... 
писати 1795. ј едно nисмо· као энак признаЊа эа њеrова недјел-'1. 
ва Стањевиhима и Подостро1·у. Год, 1808. Француски генерал 

Мармон молио је митрополита Петра I. да му дозволи смје· 

стити војсКу у Подострог, што о в одбије. Аустрија је купила 

Маино у Црне Горе 1838, за 17·000 Фиринтn, а за регулисање 
границе између Црне Горе и Аустрије код :Маина и Стањевиhа 

nотрошила 30•000 Форинти:, 
Манастир Подмаиве (св. Петка) близу ~r.ав:ас'I'ира Подоотроrа. 

Црнва је средње величипе, иМа звоник ва лреслпцу са три звона. 
Иноноота.с је радња Аспиоти-а. 

До данаmње цркве св. Петке nостојао је стари :~-шнастпр 
11 ~tанастирска црнва_ св. Мариа, Овај је ианастир постање"t 

старији од Поьострога! а.1п се нн за њеrа ~"Право незна. кад 
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је основан. Као Подострог и Стањевиhи, тано је и он изrорио 

1869., и тад је пре_стао бити манастиром. Манастирски зидови_ 

зја."lи су тако до 1885., кад је ту подигнута данашња ш-кола, 

3аиадАо од манастира била јо црква св. Марва, по којој јо и 

:\-IаВастир негда тако. називан. 

Кад Шhепан Мали и Василије Вр1шh oвar .. to дођоше, први 
пэ бпјелог свијета, други из nchcкo nатријаршије, Млечиhи 

разорише hуснијама олтар ове црнве, а истим махом уrлове 

(hошке) нвежевоких :куЬа у Маивама, Побори:ма и Враи:huма~ 
Како веле, тад јо сазидана данашња црква св. Пет:ке, а то је 

nоrрјешво јер је она постојала нао и прије. МогуЬе да је тад 

била ош:иhена, пан со поправљала. И ова је :щзгорила 1869_ 
Исту је живописао Даска:r РаФаИЈiовиh, ноји се родио у 

у Рисву око 1700. 
Има један тас, на :каму је резан потпис, с nоменом јеро

монаха Саве и Максима Милощевца 1720. г. Панагија владике 
Маною~tа данас је у .Радониhа. Два сребрна нандила nрилози 

су rенера.да Рэда КраповиhЭ. реченог Мажиhа (Маини). У овом 

је :манастиру састављено 12 марта 1732. даровно писмо, војим 
Станliо .. Мпковиh из Ластве rрбаљске nоклонио је Данилу Пе

тровиhу - Његошу не:колин.о снојих земаља. У другој половини 

XVII в. nосЛуживао је манастирску црнву поп Вуко Милиhевиht 
а прве nоловине XVIII в. игумцн ~саија Јововиh Ришњанин 

и јеро:монаси: Сава и Максим Милешевац. 

У Овом-е јо манастиру провео јесен и эи:му 1754 r. Доси
тије Обрадовић, н.оји спо:миње игумана »из св. Петке из Маинаtt, 

а 1768. г. архимавдрит Георг.Ије Гаговиh лијеnо је дочекао neh
noгa nатријарха Василија Вркиhа, што је Млечиhе уэне.м:ирило. 

Год. 1782 и 1787. амо се је бавио мајор Петар Живв.овиh о :којим 
је водио преписку сордар Мојсије Пла~tевац. Вун вит. Вј)чевиh, 

на позив и у наэо.чности Петра П. Петровиhа Његоша, овдје је 

преписивао за 27 дана. без nрестанка његову Слободијаду, нюю 
то исти Врчевиh наэује у »О granicama za istoriju Crne Gore« 
(Dubrov. Zab. 1871). Год. 1858. ама је хтио доЬи Ћура ЈакшиЬ 
с nопом Филиnом ТановиЬе:м:, али није ю.rао путнога троmка 

(Де.•а Ћуро ЈакшиЬа. књ. VII). 
При цркви је равница од 1.-:анова три рада земље, ноја је 

и данас оnасана зидовиi~Iа, а спадаше манастиру Подостроту. 

То су »Царине« при т. зв. ВабилQнији: негдашњи »Виноград 

~ладине Рада«, Ту су бпизу и будва.нсва стара Сол:ила (Лаго..;. 

штиuа),, за :која Ко то рани бадава мољаху Млочиhе да их за 
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себе прпсвоје 1406 r. - Св. Јован. Ово је парохвјалиа црква, 
која је обновљена 1866., а ут-вари јој по.крадене t 898. Пр :и овој 
цркви јо црвва св. Нихоло, обје у близини манастира Пода

строга. Оно њих има· трагова старинс:ких гробница. При странп 

эјаје »В11лина пеhина«, из које сукти вода о нсли:киnr кишама, 

нао год и Сопот код Рисна. 

Село ос зове Подострог, а добило је име nn- томе, што 
се, Као и манз('тир наnази под Остроrом. Сел:о .је, предањо 
вслн, nостало у Viii в. кад се Срби овамо доселише. Прве 
четврти XVIII в. било је" у свим Маииама 120 домова и 300 
љущr, сnособвнх оружју, и био им је г.'Iавар Ћуро ГиговиЬ, 
кано вели- Н:оторанин Велица (Rel, et closcriz. del Sang, di Scu
tari t6t4. Star. knj. XII). АПодострогје:rреЬи дио Маиыа, дакле 
тад је им·uо по прщнщи 40 до:мова, Јtз чега произлази, да је 
Зl1 три вијсна напредовао ток за Једну четвртлну. Од старпх 
српских породица ноје c.v о.да;ьде, зна се за Вубнh.е, 1,:ojn су 
оrарином Лј•чиh·и, и· Gтаросједиоuи~ Лучиhа и данас l:IZ'<Ia у Пu

дострогу. О Вубцhим:а, СТlЈрином Лучиh11ма, ја Cll}I neh говорио. 
Овдје истиче::и, да је" Петар Вубиh због неке распре у трrо
винсном nослу с митрополитом Висnрiюном Вајицо::~Ј. јсднu rд;ЏI.IJC 

године np11 концу ХVП n., t..:ад је од cyme род био .изгин,уо. 

nодмптио .Миине, Поборс и Враиће, Угњаре и Вјелоше. да со 

М_:Јечиhу продаду. Они rдадни слакоме се и ПQТПишу предај~:. 

БЈслоши и Угњи, те!i им жито роди, поврате се митроп~ Ш!Тј'· 
а Т!ЈИ RHeЖIHJe остану силом nод Млечићима, дон се та оти

мачина поэаttови на Пожаревач.ком миру договором султано11ю1 
1717 г, То је млетачка т. эв. најновија течевива (Linca Mщ:cnigu 

Acquisto nuoYissjmo). Ово је важно, јер од тад ма.1о се на
-ссљују Црногорци у оне .кнежине, и ако исте остају под јурю~
диЈщијом црнvгvрсиих МИТјЈОПо;шта дu 1808., над Наполеон 1. 
установи nравославну Enиcz~onиj,}' у Далмацији. Лучнћи славе 

Јовањ-дан: - Знамеюјто је братство Мрковufi.ц, које с.е истра
чало, а У ово се~о дошло из Ба.ра у XV в. 3па:менит је игуман 
Теодосијс Мрzювиh, Rorje 1789. одао митрополит Пе·.гар I. Пе
тровиh - Његош да прегледа манастирске земље, ноје ju под
маинсном. манастиру опоручво оставио Станко Миховиh нз 

Ластве грбаљсн:е. 3а митрополита Саве Овај је Теодосијо c[t 
про~о.м Аврамо~ићем и др. вод.ио сво свјетовне ствари у Црној 
Гори~ - РуцовuЋ.и, славе св. Јована Еванi'ел:истV. Одм:их по
слије .катастроФе носоnске, четири брата Руцовиhа дol)owe из 
Старе Србије и вастанише се у Подостроr. Прије него што С)' 
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.Подострог за своју нову nостојбину Јtза6ра.'Јн, покушавали С)т 

да со на три мјеvта OR)'he: На Руцову Лuкву, на Попов Кам~н 
(оба мјеста у граници црногорској) и на Врх Леза, на rtодвоЖЈУ 
-средњих Маива. _с овог )!јеста разrледијуhи гдјо би се куhили, 
двu помаr.:ну се мало к Ј,сток.у у село Мажиће, а друr.9; двоица 
нuссле Подостроr, 11 од uвих nроизлазе РуцовиЬи, 1ијџ дадоше 
t8 православних свештениsа. Год. 1519. Chenaн Руцовић чинио 
је своју опоруку. (Шем. Бокок. зu 1886). Из ове- је породьце 
Р_уцоввh, гдумац у Београду. - Eoжo8ufiu; Rueжeвufiu и Пи
њатовиhu, из Црве Горе u:ца 300 год~ а славе Петко в-дан. Бо
жовиЬи су огранак. Ма.vтиноRиhа. - Верени~ с.1аве Петков-дан, 
а Byкuheвufiu и ААексић.и св. Јована Евавrелиста. Дошли 11 они 
y.XVI в. из Црне Горе. Калуђера ЈосиФа Вукићевиhа Млочнhи 
су у XVIII в.. иэдајство:м у Подострогу ухватили и nред Ко
тором га по губили. - Та.н.овиhи, дошли у XV:I в. из Подгорице. 
ВИЈШ су Турцu, пак се покрет или, славе св. Јована Евангелиста. 
Пdп Ф11дип Тановиh n:м:ао је собом довести на повратку У до• 
мов 11 ну Ћура Јакmиhа. - Прибиловиi\и, из оближњих Побора, 
има 2.~0 год., ·а славе,.Јоnањ-дан. - Рацановиhи~ славо НИI{ОЉ~ 
дан. Ово оу потомци неког Црногорца, који јо у XVII в. сл,.,·жио 
у РЈцuвиhа, те се с једном дјевојко:м vјаvанио и рацу ~учини~, 
те ~еrов nоро-д назваше Рацановиh.и. КаБо се види t1асељо )е 

овдu старо, а процес досељивања врло рано завршсн. 

3. Маини Средњи (горњи). 
Сјеворо-источно Подострогу у страни, а грапиЧо га: од 

југо-истока: Браиhи и Маини Кратњи, а од сјевсро-запада: 
П обори. У висини је Над морем 27-588 м. Повиm~ њих подиже 
се врх, 1.оји re зове 11 Маипи Врх(\' (1315 м.), а коз~ I'ранх-:чи са 
Црном Гором. Гдавни је поток Маински nоток, IШ)И се У -~ољу 
б~·двапском слијева- ·у море. Има поред д~ста 0)1ањих ~ Један 
Овоhи извор, 1tоји зову Чосма. Поднебље, вЈетрови и снпЈеr као 

у Подострогу. . 
Радне су земљ·е оравице (10Ј хеь:тара) у будванском. ,пољ~'· 

вртови (2·06) и виногради \0·27) око куhа, а пашњаци ('t44) : 
m:уме {58) nрама граници црногорској, uд к,уhа три четврт 
сUта удаљене.- Го су комунице хоје се зову »Маини врх«. Земље 
се зову~ Црвчани, Лапчиh, Врбица· и Сушњак. 

Маиви Оредњи нмазе се nри страва)tа, у косама -планин

ским вао и к;УЪ.е, а дијеле се на Ове одломке: Лази, Цр_н•IаВи, 
Врбице и Лапчиhи (~лн Лавчаhи). Прама nодострошкоЈ •·ори 
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Острогу диже ое у Средљим Маива:rr:а гора Сушњака, ВОЈОЈ 110 

једној страни остају ЛаичиЬ.и, а по другој Црвчан~. мјеста 
гдје је започео своју акцију ШЬ.спан Мали )' 1767. год. Т:џtо 

се је. у Ву11а Вулова ЛапчиЬ.а и у Вуха МарновиЬа бавио 
Шhепан, доR с маинским капетавом Марном Таповиhем из 
Подост:Рога УI'лавио бјеше да се прогласи царем:. Молом би
љем Обилује маинсRа околица. Да1ше овдје су одломци Лап
чиЬ.и, у којима ста_нују .Радонић:и. {14 :к.), ФрЭ:ноте (12) и Бје
зице (2), а у_· Црвчани:ма: Марновиh.в: {15) и Радуловиhи {10). 
Још о~тају одломци Лази, који су јужно од Црвчана, и ту 
станују: Лавови:Ьп (51 и Гиговпhи (2), а у одло~щу Врбице, 

који је више t'ope Острог, а сјеверне Црпчавииа станују Ду
лсти:hи (8). Ови су одломци у ~еlјусобном растојаљу један 
четврт сата, а куhе су- у н.има снупно без реда, а са непра .. 
вилним кривим улицама. Свег_а имаде домова 68 (куhа 70;, -а 
душа 322. 

Маини добили Име, јер се на:~азо ucnoд Маuнског врха. 
а врх је добио и.ме, јер с~ спушта постепено tmainнre). Зову 
их Средњи (Сротњи, di Mezzo), јер се налазе ме~у ПuдостроrЬм 
н Маинама Кр9-тњим; а Горњи, јер се налазе nовише Маина 
Rратњих {Maini inferiore). 

Св. Илија, мала је то црква- у Дупетиhима, изntoi 1y Ма11на 
11 Побора. Око црнве расту стоrодишњи грабо~и и храст;.~ви. 
По више цркве остаје обла главица, а за _њом рушевинu старо
древне цркве ов. Лу.ке, која је била саборна црква села Вйшко

виhа. Одатле се види Шiанива Расновица с аnугом бiкава, за 
.којом се шири Rомсно ил.цти Коњскоnоље, тако названо, што 
су по њему плавдовtЈли. ноњи владю{а nрев:Јачкијех. Друга. је 

црква св. Спас, према којој уздижу се горо Острог и Сушњаr>а. 
Око ње су гробнице у врло nримитивном стању. 

Ово је село постало над и Подострог, а о поријеклу ста
новништва зна се: Лaзoeuhtt; дошли из Пипера {Црна Гора) има 

,jQU год., а слав~ Климањ-дал.- Гщ.овић.и, исто из Црне Гореt 
и.на 480 год., а славе Климањ-дан. Из овог је братства поп 
Јово Гигонић, .који ј~ с ненюш другима митрополиту Сави 
Петровиhу-Његошу 1774 даровао дио земље од Коложуња, дио 
Франета итд. (Шематизаl\-r Бококот. за t885 г.), I>ao и архи
мандрит Георrије Гиговнh, ноји је 1768. год. лијепо дочонао 
пећRоr патријарха В_асю1ија Брниhа, што је· Млечиће узнеми
~и:ю. У првој чотврти Х VII в. биu је главар r.raиilcки Ћуро 
lш·овиh. - Братство Марковнt;.u, доселили се из: l{рне Горе 
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има 400_ год~, n., с.'Iав~ Кnи"мањ-дан. Код Вуна Марковиhа Оио 

се Cf:t~ORИQ_ Шhеnан . Мuи. - Раду~овuhи, дошли JIS јужве 

Хсрцег_овиве има 400 Год., славе К.ц.имањ-дан. - Дyлeтufi:u1 
старооједроци, а, славе св. Арх.ангела Михаила. - Братство 

Paдoнuhu, :које зову и Ла.вчиhи -и Лапчиhп1 . славе . Јовањ-дан. 
Они .су старосједиоци. Код Ву.ка Вулова ЛапчuЬа бавио се 

Шhешш М:uи. ~ Фpauf!re~ ст_е..росједиоци, а св.аво Јовањ-дав 

по- Bomиhy као и ВјеАице, који се овамо досели~и из Вјелица 

има 280_ год. Било је још братство Виш~овuhи, ноји се исrра

чи:хи, а ставовап:и .код: развала неrдашње цркве св. Лупе. 

Насеље је и овдје с~аро! а досељивање рано эаврmено .. 

4, Маини Rратњи (Дољи). 
НЗЈlази се прам~:t- Подострогу, а nовише Будве над мороы 

1-469 м. С једне је Маивски поток~ а с друге »Гркова вода«. 
Има још -иввор »Три студенца«, :који изви.ре на врх· Церовице, 
ноја ое на:д:аеи у планини Хоџи. Вишо села је гора Маино.ка 

rредииа. Подаебље, вјетрови и с;нијеr вао у Подострогу. 

Р~две оу ·земље Оравице (97 х.), вртови (24) и виноград11 
{1·22.), ноје су све близу куhа, а nрама Враиhима, једн.о. по сат;:~ 
удаљено, вanaso се паш~Јоаци (373) и шуме (16). То.је комувиц.а. 

Зову_ се::. Маинска -гредина, Кошљун, Стражнице, Ива.новиh и 
Мажиhи. 

Село. со налази при страва ојеверо-источв.ој поља будван

-сиог, а на :коси плааинсRој, кој& се од Враиhа n~степено спу

шта. Дијели се ва одломке, ;које они зову села: Борето при 

:мору гдје живо Ворете (15 к.), и Кошљун, · гдјс живе Стани
.шиhи (3). Повипlе. Ворете су Ивавовиhи (10), а прама Кошљув~' 
а више њих с)·. Отанишиhи (12), а· ва подаожју планине ~Хоџо 

је ОЈ!;ЛОмак Мв.жвhи, гдје живе Луmhи (2), Вукотиhи {4), Кра

повиhи t3) и Квежов:~Ј_hи (3). У Мажиhима је uрква св._ Павла и 
св. ·петра, а друге су. цркве св. Јован Претfча и св. Госпође. 
Свега је· у ceny домова 52 (нуhа 70), а душа 304. Ови оу од

·.ломця један од другог удаљени 5-10 миНута, а у љима .оу 
нуhе Збијеног типаt боз реда и са-неправилним улицама. Црква 

.с;в. Павла у одломку 1\fажиЬи:ма, на подвож.ју nланине. Хоџе. 

Поред ње је црttва св. Петра, а обје заонружено з.идом, у ко :му 

је гробље. И.ко:востао је лијепа радња. а анти мине израда Хри

·СtиФора ЖеФаровиhа, познатог илирско-рашиог зограФа. Близу 

цркве- ]е куhа у троmаоме стању жаркоrа родољуба из XVIII в. 
генерала Рада Краповиhа, основаоца о.ве црнве. У овој се цркви 
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храни Продог, на ко.'\fу је биљешЈса архимандрята СтеФца Вуче
тиhа од -1800 год.; Јевав~еље mтам:пано у Москвн 1751., а даровала 
Ј·а руска царица Јелисавета Петровва црногор(·ком матропОЈrиту 

Василији Петровиhу-Његоmу 1753.; и Авто:погион, -шта:мпан у 
Москви 1816. г., који &оси ову власторучну биљешЈ{У Потра II. 
Петровиhа-Његоmа: »МНАОстнви ПОДd.Ј).АК од "lt.H-kroкd ИuшрА ~ 
торск.Аrо н цA-ptк.tro KfAHЧICT&d Ннкол.s."' 0dвло·кнt4 U1н1 111-

ТР!(' · П.трокнlil(. •••дици црноrорскоu. н RРд<коu• 1835. r.« 
И ово је ceJIO постало, кад и остало Макне, otto VIII -в 

О поријеклу становвиштва ана се ово: -чyч.uiiu, старосједиоциt 
а славе св. Јована јесевсног. Од њих су Бyduhu, стара cpncJ>a 
властела п млетачна. - Byкoтuli:u., с Њсгуша има 400 год., 

славе Јовањ-дан. - Kpa.aoвuhu, СЈiаве Јовањ-дан, а огранак су 
nородице Руцовиhа, која је одмах иза натастроФе fюсовсюэ· 
овамо доmла и то четири брата, од којих од једног јесу :Кра

ловиhи, који се зову и МашиЬи (МажиЬ.и), па и МаиВиhи. Из 
овог је братства знамевит Раде КраповиЬ., осиивач цркве св. 

Пе'l'ра ·у МажиhИма, који је у војсци млетачкој Допро до части 
генерала. Он је у парници, ноја се води~а између Срба и Грн:а. 
1764-1776. год., успјешно бранио правощrавво богослужење· 
на слоненском језику у цркв!'I задарсаој; а год. 1787. био ј& 
главни ктитор и бранилац права на црквицу св. Саве Осве
ш:rевог у Будви, којом су се служили правос.павни Будвави у 

доба државво власти НемавиЬа и Балшиhа. У једво.м спису· 

ос.трошког игумана Максима спом.иње се каnетан Луаа Маина 

из породице Rраповиhа 1761. год. Овај исти сnомиње се у

једвој нњнзи, ноја се храни у библиотеци .ман. Савив:е {.М 154,) 
гдје има биљешка Ф господина квеза·Лухе RраповиЪа(l оц 1760. г., 
којом се обвезује давати манастиру Савини неки годишњи при

ход. Евавђеље, штампаво у Москви 1753., које се чува у црк'=lи. 
св. Петра у Маивама, а даровала га русха царица Ј елисавет& 

ПетрОвна црногорском митрополиту Василији Петровиhу-Ње
rошу 1753., носи биљеmку, како је била влаСтитост презвихера 
Петра Краповиь.·а, који је познат и као парох будвански. На 
једном .кандилу у подмаивском манастиру, што је прпложио. 

генерал Раде КраповиЬ, натпис је од_ 1747., и ту су ови·Кра.
повиhи (Мажиhи) ва италијанском језину споменути: 

Zuanne Musich Collo di Montenegro. Rade Masich Саро 
di Montenegro. Giovanna Masich Conso di. detto Collo. 
Bastian Masich fig0 di detto Collo. Pisana· -Masich figa di 

detto Col!o. Anno 1747. · 
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- Братство Cтa.1tuшuft1.t, славе Јовањ-дан, а потомци су нсхоr, 

Ставише, који се дооедио из Црне Горо има 380 год. - ТакО 1 
н Ива:н.овиhи~ који славе св. Димитрију. - Братство· Боретt! 

су старосједиоци, а славе Јовањ-дан. Из овог је братствэ~ 

СавиЪ. Борета, ког су Млечпhи у XVIII в. ухватили и у Котор.)'· 
објесили. - Кн.ежсвиfi.и се исто из Цр :ie Горе доселили, а славе~ 
Петков-дан. Из овог је- братсТва Мар.ко Кнежевиh, .кОг су У· 

XVIII в. Млечиhи ва превару у:хватuли и уби.'lИ. И овдје Н<:t

сељивање рано завршено. Ово село са Подостроrом: и Маинама 

Горњи:м сачињава једну парохију, а у прошдi!СТII су познати 

као »квсжина Маини«. 

5. Браиhи. 

Браиhи се надаэе. на висоравни, нао село Ж:шјеби у оn

hшш херцегвовској. Из виwр њих су ко~с планивске, хојо их 

.:щје:н~ од црноrорских. еола, а исnод Враиhа су Маине и Па

штровиhи. Налазо се у висини над мopel'"I 728-1219 м. Извора 
има доста, и то: :Мрtвица, ноја је на граници паштровско_ј ·у 

УrљеШиhима _nрама Црној Гори ua путу; Студевац у Марти
нuвиhима; Гр-кова вода код школе; Afiдpиjci~a вода у Преuто

виhима; Солиоmица код СтојановиЪа;. Бабина noдu у одломку 

Прентовиh; Ко.:uарда и Три студенца nрама Поборима. И~а 

потон Древовштица. Село је једно од вајстуденијнх села у Бu1ш, 

Clllljeг често пада ОД Нии.ољ-дана ДО Сретенија 11 uдржи се по 
2-3 мјесеца. Дува југ, сјевер и ьсто~њак. 

. Селu у простору и:маде 1683 хектара, а од тог порезу 

подлu'RНО 166Ј, Од тог су оранице ( 160), вртови (5·40), пашњади 
{872) и шума, која је иомуница, далеко је по сата прам,а i·ра
в:ици црногоршюј. Те се земље зову: У ништа, Брдо, 'Гатиuбро, 

Више Паmтровиhа, ... Триов ва граници црногорској, ЖщЈиједо 

~л.изу Озовице извоРа, куда се иде у Црну Гору и Воље Поље. 

Село се налази на висоравни, куhе све испод косе лла ... 
винске а при висор.авни, а главни је пу-Т по дну села. Kyhe 
се Вал.азе у три скуnа, и то: Мартиновиhи, гдјо живе Марти

новиhи (Ј3 It.), Прентовиhи (19), Јовичнhи (4), Жиuановиh (1) и 
Пљоште ~4). Овдје су nyhe св" у сn·упу, из:rrхе-ђ~· њих улице 

крувудаве, просте, стрме, неправилно, а при страни, а ј~дно 

5 минута далеко од главног пута. Овај је о.Јдо:мuн, rдје живе 

и Сhеnанq6виhи {2 к.) з .nадно, а њему опет засrадно су К:IаЬи. 
(5 н.), Алексиhи (2 R.). пак одломаr~ Стојановиhа (19 к.), гдје 
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жини истои.:uено пле::uе. И ту оу н:ућ.е у ск_уп;у, а _улице ве· 

правилне. До СтојаповиЬа су једв:о 200 1iорака далеко Ра_ачкu
виhlt (6 к.). Треhи је одломак Угљошиhи, исrочно . .Мартивони
Ьи>zа, у растојању 5 м. Ту живе: ПопоnиЬи (10), Даблевићи (10) 
и Иванчевиhи (9). Свеr·а јо у Bpaиhиnra домова 125 (куhа 152), 
а д.У ша 736. И.n,шју своје _цркве св. Нщюлу и св. Двмитрију, 
народну wколу и щtрохију. Постоји тврђава Rосмач, која је 

на Ј'uлом хаменитоl'lt брежуљку ва АНу поља. Биhо да ј~· са
граqона прије јодно 50 Ј'од. Ту је заnовједништво тврђаве. 

Браиhи оу, веле, добили · име од братства Враиhа, .које 
нсi.:ад Тј' живјело, 

Цркве. Св. Ниkола, који се налази мспс.д сурих кршева 
Јанског ждријела и Вјетрннка. Црква има .мален звоник на 

прсс.дицу с једним sвоно:и, Иконостас је радио Н. АспиОти. 

Црква св. Димитрије налази се в8. ;"ЈИјепом подножјv исnод 

Веље стране прама тврђави Космачу. При цркви је ~ови па ... 
рохијални дом. Црква је сази.а:ана онако како данас изгледа 
од 1871-75. год. на основи:м:а цркве старинске, која бијаше 
без кубета, По основи је лађа, као и све цркве у будвавској 
околици. Продање вем1, да је првобитну цркву св. Димитрија 
градиu-»Цар Шhепан«, и да је 11Стим махом саграђена При 
црквu једно rувно н млин на Студенцу, што обоје опстаје и 

данас. Кад је nатријарх Васолије Бркиh из Врчела предиrао н:1 
Нраи.ће, BJI!Iдa :млетачки. хтјсде да га издајнич:ки добаВи, р:tдiт 
чега је :властелин млетачки бу двавин Марко Бубиh уэаnуд на
говарао неког Браи.ћа. Тај интересни догађај сачувао нам је 

С. М. Љубиша у приповијести »Продаја латријара Вр:киhа({. 
Близу границе побu}1СКе. поотојл вода »Ко:марда«, која је на
:звата зато јер се ту ()Трагу 100 год. поојекли чобани поборсни 
и црногорсни, 

Село је nостало, 1~ако предање вели, пр:ије Х в. Позна.то 
је у прошлости на.о »киежина Браиhи«, О порt1јеклу отавов. 

ништва. з.на се ово: Mapтuнoвufiu, дошли из Снадра има 4~0 год. 

Од њих се спомиље: НиRола Мартиновиh, ког оу иэдајств".м у 
XVII в. МлечиЬи објесили. - Пpeuтoвu;liu~ Пљоште. Сћеnаичевџfi.,. 
из Црне Горе у XV в.; Стојан..овић.u, .из Црв е Горе ~· XVI ·в. 
Из овог је братства Жмуро СтојановиЬ, кога је Млечиh изда .. 
јом у XVIII в. објесно. Јови-чuhи, из Црпе Горе у XVI в. -
Да.бковиfiи, К{•ј"е зову и Дапчовиhи, у ХVП в. пз Паштровиhа. 
- ).Кuвa.н.oвuli.ti., Пoaoвuti:u и Иван.чевu.fi.и, у XVI в, из Црне Го !Је. 
Сви слав(". cu. Дюштрију. 
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6. Побори. 
Побори се дијеп:е на Горње и Доње. Доњи Побори налазе 

ое при страни, в:оја почиње од Мрчева nоља (Грбаљ), па се пружа 

до границе црногороие. Доње од Горњих Побора дијели г,лавица 

Ћур!)евац, 1юја се nружа у· облику самар а,· re брани видјети 
једне другима, а чиви да се Горљи Побори а особито Ћако· 

в:овиh налазе у рупи. Доњи Побори граниче: на сјеверу Црном 

Горо:о.t; на југу Грбљем; на исТоку: Маипама; на заПаду Гор-: 
њих П обор има; а Горњи П обори гравиче: на сјеверу Црном 

Горем; на југу Доњим П обор има i па заnаду Црном Гором и 

Грбљем; и на истону'. ДоњпМ Поборима. У Доњпм Поборим.а на 

дну стране налазе се Прибиловиhи (село). ноје од :Мрчева iioЉa 

диј"ели главцца Дубавица и чи ви да се они у руnи налазе ... При
биловиЬе од ВожоВ11Ьа (села) дијеnи потон Дреновmтица, а једно 

од другог су удаљени четврт uата. Од П"рибиловиhа ступајући 

вавише по сата, долази се на 3ечево село, од којег До Капи ... 
сода нема 10 :минута. У Горњим Поборима с~· ЋахоновиЬи, у 
рупи,. а од Ћахоновиhа идуЬи четврт сата сјеверо-запад_у покрај 

куЬе Шкањатине и Бевењиве, долази се у село Rнежсвиh.е. 

Исто је при. страни. И"дуЬи тим истим путем једно четврт сата 

долази со у Ш у маре. -'Ьаконовиh пала <Ји· се у средини Ш умара 

и Rнежеsиhа тако, да је иста ствар отиlйr.. из Ћа:коновиhа у 

Кпежеnиhе или Ш ума ре. Ву летиЪ. налази се при с-rрэ.ни, у .ср·е
д.ини међу Ћаконовиhима, п'r'кбв-ловвhим:а и 3ечевИ:.\t оедом. 
Ту је и. етарина Шкањетиноr iiJie1Weвa. Од Зечева села и Капи

сода до Ћа.коН:овиhа има три четврти сата, а.до ill,}'Mapa и Кне
жевиhа један сат. Од Прибиловића и Вожовиhа до Љаконовиhа 

и остмих Горњопоборана исто је толико. Свако село, односно 

племе, -има свој. извор~ одакле пије и стоку вапаја. П обори су 

изворима бо1-ати, Rqдa боља јадна од друге. Ови су извори 

главни и никад на пре·сушују: Вељак, Чесма, Црни Студснац, 

Рашковина, Корита, Мичетића вода, Добра вода, Студенац, Кра
nи~а, Паловив:а, Роrаљевива, Каменица И Гол_убињак. Поток је 
Дреновmт.ица, у коју се слива сliлесија малих безимених поТо

чиhа, који у вријеме кише од црвогорсв.их врлети ло поборској 
стрмени у њу хи-rају. Она· набуја и ·наноси велип:е mтете Мр

чев)-~ пољу {Грбаљ), а Побори:ма не 1 јер т~ че нроз корито од 

љутог намена. Сила њена траје колиttо 11 киша. Љети је ипак 
богата водом. Снијеr чешhе мете него н .. пр. nри мору, а над 



420 ПОП САВА НАКИЋЕНОВИЋ 

ньјвише п аве, потраје 7-8 :д,ана. П обори су изложени св 1н.t 
вјетровп:~-rа. Има ријеч: 1,nyxa.· хао у Поб'-'t:IС". 

Побори у nовршинп имају t 325 хсвтара, а од тог порезу 
подложно 1290. То су оранице (215), вртовЈI (2•92) J.l вивогради 
(1·92) све близу "yha, а шуме (562) и nашњацн (507) nрама цр
ногорској граници, Грбљу и Маинама, један сат удаљено. То СЈ" 
ь:о:'<fуницс. 

Сеоске су ь:уЬе по плеr.Iевиыа груписане, таnо, да се по 
њима оддомци (села) називају. Ryhc су свих одло:о.Јюtа у rрупн, 
збнјенс, без рода и улица. Није тешно распознати у сваком од .. 
ЛO.\IRY (селу ј матшlу, јер она најстарија изГледа, па до њо, или 
сасвим близу ње, грађене оу остале нуhе, према тому .КаЈ{О су 
се браhа дијелилд. О удаљености појединих група речено -је 
горе. Kyhe нијесу поред никаквог пута особите важноети. Зе
чево село налазп се покрај ПЈ.•та, који води пз Маина и Црпе 

Горе, алп не11Ја жив-ог прола:'\а. Исти Пј'Т, који је од Маина до 
Зечева села води и у Ћаконовиhе, па nокрај њих и Шумара 

иде у веrщ села Горњег Грбља. П<шрај Вожовића n Прибило ... 
вића ВОIЈИ nут за века села :наuнсна, и то ахо идеш из Лаотве 
грUаљске. У Доњи1\-t ПоUорима став уј у ова племена: Зец (20 -к.1, 
.Каписода (4), БраиЬ (3), Rузмановић {1), Вулетић (1), Вожовић 
{1), Прибиловиh (i) и Ивановиh (1); а у Горњим Поборнма: Ћа
sоновиЬ.(5), Rнежевиh (4), Шу.•ар (4), Шовран (1) и Шsањата (1), 
Свега је до:о.-tова 5i,. а душа 193. 

Ово се сел:о од давна овяко зове. Вук Дојчевцћ потnиси .. 
вао се »Ву п Дојчевrth Поборанин«. Данас нико п-еhе себе вазват~ 

llоборанино:.1 веh Побор~м. Зато nрло ла~tо, да llоборн долазе 
од »поборник«. 

Ту оу црнnе св, Неђеља. св. Јован Претеча .и св. Георt·ијо, 
хоје су Од давна ограђеае. Манастир Стањевпh. Налази се и 
сада~ an у раэвалама. Црква је у манастир узидапа, а и данво 
је У добрuм стању. Могло би се с мало трошка пОправитп. Ко
лико црква толнко и манастир лијепа је грађа. Ни једва нн 

друго нијеСу ог рађени по ка:квом стилу. Раsвале су ВЛ.!iСТитоот 
министарства војног. Зидови су саЧувани у добром стању, само 

звоник порушен, гдје топ на:~о1јеwтен, као и други па олтару. 

Црtша псnробијана з рни~а. Ово:u мапас'l'иру оа западне стране 
налази -се извор Стањевић, по кому и име добио. Цр~ву св. 
Троице у СтаiьовиЬима сазидао је митрополит Сава Петровиh 
- Његош ! i36., пошто веh Ј 733 г. illhenaц· Ј·овов Каuнсода 
бијишо продао митrополитима Сави и Данилу I\~јеето да ограде 
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велику куhу и црRву. Год. 1741. Јово Станишин. Ћуро Радов, 
Перо Радов и Саво Вујов предадоше опет .митрополиту Сави 
своју баштину и Лазину _гору и в.~ду. Та је два ~товора писао 

поп Марио .МрR6виh. Год. 1744. Марко Јовов даде истоме МЈЈ
'Жропо.lитУ дио од аоложуња и Фрав:етив дио. Ову· је исправ~· 
писао ttaJiyl,ep Исаија од св.- Петке (Ше:м. бок. за 1885 г.). Ми
трополит Сава бавио се ва Стањевиhи:ма беs претрга од аавла· 

дичења владиво Василија 1750-74 г. Он је уредио књигу, У 

којој јо до nедесет Roje опорука које дароввих И- куповних 

исnрава ва ман. Стањевиhе. По смрти- Шhеnава Maxora дође 
опет на владу, а и престани се на СтањевиЬима 1782 г. и би
јаше сахраљен у ман. црRви,. ода.RЈЈе су му посмртни остатци 

nренесени ва Цетиље за владике Рада, дaRJie прије 1851 г. За 
њега је свјетовв.о стВари води_о наголо Теодооије Мр:ковић, ка
луђер, родом из· Маина, а старином Варапин, пак уз њега прото 

Абрамовоћ, сердар Ћурашковиh, Лазар Богдаповиh и Пда:менац. 
И Петар I. Петровиh - Његош тамо се понајвиmе бавио Rao :; 

својој резиДенцији. Млетачна је војс.ка 1768, 1769 и 1786. јурп.· 
шала -.ва овај :манастир под водством .Андрије Мацедопија , Jt 

:кнеза MapRa ЉубаиовиЬа; а и Французи 1808. су јурипiали на 
овај манастир, эаробивши. попа Андрију Угљеinиhа. У овом је 
манастиру прим:но свещтепични чин и наш nрви ФИЈIОЗОФ Др
оит.ије Обрадовиh. Rao дјакон с митрополитом: Ваоилијем 1764. 
год. служио је .JiliTypгиjy. вла-!t~Rа га је Раде, кад се рад честих 
пограничних разяирица ограничавао с Аустријом, истој продао 
1838. за 17.000 Форинти. Аустрија га претворила у тврђаву, 
коју устанком 1869 Побори дјеломичво поруше. По свој nрti
дици је па сусједвом Ћурl,евцу оnстојала црква, эамак и утврде 

веh у XV в., што се спомиње и у XVI в. {Juriev.az che si-·chiamи 
ohiesa). 

Село је врло· ·р<щрг постанка, а о nopиjeiUiy со;rавовништва 

зна се: Најстарија су племена у Доњим l1обори111а Kalfu.coO~ и 
Бо:ж:овиh~ који су се nрије (те-н се памти) звали Мартив;овиЬи)Јu. 
Вощовиh слави Св .. Јована (7. јануара), а· Кадисода св. Јована 
Дрститеља. Karzucoдe су се пријо звали Стањевиhи; На эеъЈ
љишту од њих вупљевом оградили С}' :митрополити црногорсiщ 

манастир Стањевић. Ова два братства дошли у XV в. из Сюз.· 
дра. Братство Бpau/iu, воје саави 3ачеће св. Јована :Крститељ~; 
Пpudv.Aoвuhu, СЈiаве св. Јовааа, по Божиhу и By..teтuii.u. козн 
с.1аво, св. Архангола Мих.З.ила, дошли у XVI в. из Црне Г_оре. 
За· ПрибИЈ.(.Qnиhе се .nрича, да су најприје живјолп У Мрчеву 
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пољу при страни Доњег Гrбља. Мноштво з~шја, које _су ту 

биле, а од којих не могли- ништа пuдњивитИ, присили их да 

с.е·-преселе гдје су и данас. На питање: гдје ст-авујето? од

говорили су: прибшш смо се при овом .потон:у {Дрено:Вштицн). 

О.п;атле Прибиловићи~ њихово име. а кано се прије звалИ но зпа 

· с~:~. Племе Шхањата., то је огранак Rаписода, који се прије зsа.'lп 
Стањевпћи, а слави Јовањ-дан (по Boжithy). ·- Вратство-R'уз.м.ч-

1Ю6Нfiи~ дошли .из Црне Горе има 30 год., ·а славе св. Јована 
{23. септембра); он је узео одиву 3ечеву, riu ту живи. - Иea.

noвufi., дош-ао из ШишиЬа (Грбаљ} има 20 год., -па живи·в~- жс

нино у Каписода. Слави Мратин-дан.- Братство 8~чевtt, до'iщiИ 

у XVII в. из Љеmаноке Нахије, те се овамо настанили юt Враи

Ь.ево и ·каnисодиво, оженив со њиховим.одивама (на:к.о сС пРича). 
Славе Јовањ-:n:ан ~23 септембра). Из овог је братства Мар:ко, 

Васо и Ћукан, сва три 3еца, noje је МлечnЬ издЭ.јство:м у ХV'П~ 
в. пред Котором објесио. Најстарије племе у Горљим Побо:.. 
ри~ма јесу_ Шум.ари, :који су се nрије друкчије звали, можд'а 
ДојЧевиЯи {Дохч'еви-ћи), јер се прича да је Вук Дојчевиh из m·у

м:ара; из Iiyhe у «ојој живи једв_а удовица са кliери. R.yha је 
обиЧНа сеоска, .:о.rало повиша, а по њој се _видИ да је веliОЈiи:ко 

вје-нова претурила. Славе Петков-дан.·- Ша.вра'ХU1 доm.ли"ИЗ 

Црне Горе има- 80 год. а славе Сабор св. Јована. - Ћa.кono

вuhtt и Rneжeвuhu, у XVI в.; од R~Ви пребјегли овамО пз Црне 
Горе, а славе Ј овањ-д'ав (по Божићу).· 

Послије задње буне (1882) :м:~оrи се Побори не смјеЛИ 

Шt.траr: повратити, -И ТО ОНИ, КОјИ су у буRп учествовадИ. Q-RИ 
су сматрани, а и данас се сматрају усташама. Ти усташе живе 

манас у Улцињу, јер Им је Rња.з подијелио тамошља тypcRR 
напуmтена {_1878) и:м:ања.. Тамо је в:·ајвише Ћаконовf!ћа, -па Кне-
жевиhа, а има и 3ечева, ВраиЬ.а, Кап_исода, Приби:nовића, ··во

жовиl}а и Вевења. Не_ни од Каписода {3 х.) живе -на Цетињу. 

У Горњим· hобори:ма била_ је једна куhа Чалмак, кuја је давао 
у УлциЊу. ·с тога је горе међу племенима нојесам именовао. 
као што не им:еновах ни племе Бевења (Бевењиh). јер њих оВдје 

:више нема, него у Улцињу, на:м:о је данас преко 30 куЬ.а ·но
,)ор·ских (устаmа). 

XV. Опl.ииа. паштровсв:а.. 

То је засебна Qnћ_ина, нојој је оједиште у Св. СтеФану .. Про
теже се од рта Эавале (по оата источно од Будве) до У)IИљеве 

уЈ.rице и дубраве Дубовице, сјеверо~источво од_Спича. ПашТро-
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вИћи се дијеле на ове nарохије: БечиЬ (капелав:ија), Тудоро
вић, .Кастел.п:аства, Дуљево 1 Градиште,. Пежевић и Прасквица. 

У поврmиии .имају 6537 хектара, а 2862 становника. Свега је 
1315 xyha. Паrriтровићи се дијеле на ова г.1авна мјеста: 

1. Бечић. 
Ово прво паштровсRо сел.о и кащ;давија проrеже се од 

рта Завме, источно од Вудво једво по сата, те обала морска 
од Завале до бечићких кућа иде источвим: правцем, а одатле 

све јуrо-источви:м: правц*"м; а rраничи од југо-запада: морем·; 

од сјевера-запада: опћином будванском; и од истока: паштров

ским селима. Село со БечИh вэ.лази покрај потока Бечић, иоји 

земљама бечиh:киМ неке штете наноси, као п куhама. На њему 

су од старина били житни или ни, ла и дан ао. На љему _је имао 
житни :млин и Стеван Штиљана:вић, срnски деспот, r~ог се ру• 

шевине и данас виде. Главни извор с ког Бс•шhн nију воду 

јест Осоје, налази се на државној цасти од ист.ока. Поднебље 

благо, дува.јужњав. сјеВер и йсточњак; свијег ријетко nане и 

:мало· се о држи, како у Бечиhима та-ко у свим паmтровоким 

седим а. 

Радне земље то су орани:це (57 к,) 1 вртови {11) и вино
гради {0·26).- Ьвс су оно куЬа, а по сата од куhа далено налазе 
се сео.ске .ком;уиицс. То су·-пашњаци {183) и шуме (3·52). 3еиље 
се зову: О соје, Ви то в до, l1одбабац, Чучу-не, Вријес и Лунање. 
Сви су газде, као у свој. паштровокој оnhини. . 

, Сео.ске uy ку:hе :,• четири с&упа: Бечиh, В.итов до, Подбабац 
и Луиање бро. Скупови су 8-10 :мив:ут.а 'у м.еђј·собном ра.сто
јању. Ви~ов До је nри мору, н.уће су у с1~упу, без реда и улица, 

а иэмеqу мора и државне цесте. Ту живо РаФаилов-иЬ.И {2.4 к.). 
БечиЬ, то је Одломак - эaceott од сјеверо-заџада Витов-дола, 

на висоравви; ту- Жцви племе ВечиЬ.и (14) и Давидовићи {2}. 
Ту су, испод св. Николе; при страни и Чучуки (4). Сви). скупу, 
·без реда. Овцје је родно :мјест<Ј Стевана Штиљавовића, по
шљедњеr паrптровскоr кнеза {и српског .десnота). Родна му је 
куЬа бил.а па дну овог оДЈЈомка~ између св. То:ме и Видов-дола 
{Витов-до). Испод кућо био је пут, којим се ходило при~е него 
се· нови државви направио. На једној висоравни нод св. Томе, 

према Витову Долу, по савјету б.паженопочившег Епископа Ге
расим.а., од запада Паmтровиhи су оградили цркву ов. Стевану 
Шти:ьановиhу, :којега тијело nочива у Шишатовач:ком српском 

манастиру. Дана 4 ·октобра слави се сВане године успомена 
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љегова. Сво Српство га славЈ;!, особито .Фрушка Гора, а у Ши

mатовац тог се дана слеже народа из Сријема, Баната, Бачве, 

Славоније и Србије, да се побожно поклоне светим .моhима. Више 

Чј·чуr-tа је парохиј8.л:на uр:ква св. Нинола, а у Витов долу н&
родца школа. ТреЬџ је одломак Лукање бр о; налази се прама 

Калађурђеви:Ьима, о_д источне страве. Kyhc су лри страни, цо
Rрај сеоског пута који ~оди у Дашюви:Ье, у растојаљу 10-30 
корака. Ту живо ·Војииhи (3 к.). Четврти је одломак Подбабац, 

вог обично зову Калађурђевиhи. Налази се источно, више Ве

чиhа. Гравичи са Враиhи:ма. Све ну:Ье у снупу, при страни, у 

растојаљу. једно 200 корака:, без реда и улица, а у близини 

сеоског пута. Овдје живе Калађ:урђевиhи ( 14). · Овдје је рођен 

Стеван Rап:ађурi,евиh, сестриЪ. Стеваа~ Штиљавовиhа, а нама 
позв:а-з; из Љубишиве "Скочидјевојке«. Свега је домова 61, а 

душа 298. 
Вечиh добили. име по. племену Бечиhима, Ватов до (Видов 

до), по истоименој ораници, Лукање брдо, по истоиМеном брду, 
а Подбабац, јер се налази под планином Бабац; зову га и .Кала

ђурђевиhи, по истоименом братству ноје у њему станује. 

Виде се развале нуЬ.е Стевана Штиљановиhа из XV в~ А 
старе оу и цркве св. Николе и Преображење 3' Витов-долу. 

Да је овдјс село од давна било ве .ма сУмље, још и 
пр-ије Стевана ШтиЉановиhа, Данашње становништво је још ва 

VIII в. се овдје наставило, као и веЬвна Паштровиl..а из Старе 
Србије. - PaфaUJtoeulit.i, славе св. Димитрију; Rигбур9евиhи, 
св. Нинолу; Bojuuli.u Митров-дан; Чучуки, Никољ ... дан; Бвчиliи, 
прије ое звали Лушиhи, _славе Никољ-дан; и Давидовиliu. схавс 
Илин-дан. 

2. Дуљево. 
Ова nарохија, која ос састоји од одломаtса :Куљаче п Дап

кови.hи, наЛази се више Лукањег брда, а граничи са Црном 
Гором. У висиаи је над морем orio 468 м. Пију изворску воду 
са Врела и Шипице; потона ђ:ије, а поднебље ма.'!о оштро, јер 
мјесто сјеверу изложево. 

Свега Је у Нуљачама зе_мље 341 хектар, од чега поре&)' 
подл.ожно 335, и то оранице 48 х •• вртова 0•38, пашњака 162, 
а шу:ма 125 хе~тара;· а у Дапковиhима површuне је 1:?8 хев
тара, а 126 пореЗ ј' потхожно; од тога отnада на .оранице 35, 
врте 0·21, nашњав:е 78 и шуме 13. Све· су ·ове зе:о.1ље блиЗу 
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вуhа, изузев шуме и nашња:ке, који су t{омуница од се.1а пра:.ш 

Црној Гори, по сата удаљена. Г.'Тавна је шуnщ Липова глав1щn. 

д~'"љево се дијелц па :Кј·љаче и Дапковпhе. - Дапн:овиhп 
-<;у више Лукање"г брда, те граниче са Црном Гором. - До љега 
је источно .у растојаЉу 10 минута Rуљачс. - Kyhe оу при 
-стр'ави паблиз,\· покрај nута, који кроз село иде. Посебвн је 
-скуп xyha за од.'lомак Дапr{овићи, · гдје живе Дапковиhи · (8 н.}, 

а у другом у Куљачама, живе "Куљачо (24: R.). И у једном и ~· 
другом :куhе су -:,· скупу без реда и без улица, Манастир Ду

љево лежи у једном јазу над брдом. То је sаи.уЖбина цара 
Душава. У љему је Арсевпје III, орпс:ки патри]арх, родо:~-t Па
штровиh, ис:кушавао се и закалуђ~рИо. - Овај је манастир 

био Филијала Деча:ва. Црква је посвсћена св. СтеФану. - Овдје 
је један диО кuyl)epa vs савинског чардака послао свршетком 
XVII в. владиха Саватпје ЈЪубибрат-ић. Махмут паша Вуmатлија 
га је 1785. изгорио, п тад је манастир Савпна одмах послала 
-огољелом: манастиру м:воfе ;шј€ле прилоге те п њенолино бо-

-гатих оасуда. 

· Дуљево је назвато по нстоимено,_1 манастиру, а одло:.щи 

Ц3·љаче и Дапковиhи по братствама који у њ1:1ма станују. 

Ту је .маваотирсиа цр1сва св. Стеван, а о :нанастиру сам 

веh говорио. У ДапковиЬнма налази се у добром стању куhа 

Арсснија III српског nатријарха. Његови се стари доселили liЗ 
Црне Горе, из Брда. Старо цр~зиме с н:ојп:м су дош.п.и У Па
штрОвиhе било је Чврпи, Цр-н.чи и Цpnoxyfi.ithи~· како је кому 
милије биз:о. Кад их Млечиh није мога() д~ полатини, он им 

по.nатини презиме, преводом Ка.жапв-:ро (Casanegro), вао што 

-се и данас њихови nотомци вазивљу. У неним старим писми:.~а 

аз XVII в. назива:ш со п Црнци, а у појединим и ЦрЊак, а 

в:С Црво~ућ.ићи· И· Црнојевиhи. Арсенвју је световно име- б:шхо 
Алексије. Он јЈЭдвом: ~ао патријарх по једном овом сродюшу, 

хОји му је ишао на виl)еЊе, пошаље новаца те се је ова куhа 
поправила тако да и давао одваја свuјом спољашњо.м љ.:шото'-1 

и. )"Нутрашњим распоредом. 

Соло је давноr постанка, нао и пор~екло становв:иштва; 

:о.вдје ое у VIIJ в. из Пипера доселиwе Дгакови!i.и, који су 
из:.~еl,у оних главнuх 1'2 nлемена. - Rу.љгче су исто Дапховиhи~ 
те по па.:шмку се прозвахи Куљаче. Славе Никољ-дан. 
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3. Прасквица. 
Ова парохија, ноја се састој11 из шест oдлolltiOia, и то: 

Чезобрдо, Ћенаши, св. СтеФан, Праtно, Подлнчак и Близик;уhе,. 
на::z::цт се nрама Rуљачама исnод Илина брда - испод t·ope 
Оrра-ђенице. Сеосне .«yhe при страни, а и nри мору и то иза 
Витов-дола, одломка Вечиhа. Село је у впс11ни над морем 

10-755 м. Им~ мањих безимених потока, хојн не напосе штете. 
а извори су у qелобрду: Вредо и Муwув:;_ ''i 'Љенашима: Шу~ 
Ј-tет, а у Чесмипову: Врба; испод села једно 5 минута: Граб, 
а близу БлиэикуЂа: Р1-1јека; и у св. ~теФаву: Топли ш. Под

небље, снијег и вјетрови nao у Бечиhу. 

Челобрдо има површин.е 387 хектара, а од тога Порезу 

подложво 378, од чега је оравице 54, вртова $•59 х., винограда 
9•97, паmњаRа 253 и шу.:w:а 61 :с. Ћенаши 11мају у поврщин~ 

2'Ј4 хектара, а порезу подложвих 279, од којих су 56 оранице, 
19 врти, 0·51 вицогради, 105 nашњаци и 98 шyl\-te. Св. СтеФан 

има свега 2 хеытара. Пржно има плохе 294 хехтцра, . од нојнх 
281 порез.)-' nоддожно. Од тога отпада 38 на орапице, 22 на 
В[!ТОВе, 0·51 ва винограде, Н39 на пашњаке и 31 на шуме. 

Под.шчаi' и Влианкуhе ИМ<Ј.ју у ловршини 2-95 хектара, од који'х 
292 nорезу nодложних. Од тога отпада на оравицо 54, вртове 
4·94, винограде- 0·7.6, пашњанс .ј 65 и шуме 67 х:. Шy-:.tt;, и па
шња.ци то је номуница од куhа_ по сата па и читав сат уда~ 

љене. Зову се Огра-ђеница, :Илина Главица и П1rавина ,nа

штровска. Друге су зсмљ,: у непосредној близиви Ryha, а ;!ову 
со: :Ииришта, Јаабива, Испод Јазбине, Жабљак, Вураве, По

д;шчак, Пржно и Св. СтеФан. 

Праснвица се дvјели на одломка: Чел:обрдо, Ћонаши, Св. 

СтеФан, Пржн:, Подличак и Влизикуhе. Они су у ::uсђусобн!.)м 
р~стојltњу један четврт сата, а лореданп с~· овако: Прама Ку

ља чама долази Рустово, дио Челобрда пак Челобрд-о са иэворои 

Врело. R,yhe при страни, покрај сеоцког nута. који води за 

Ћенаше, све у скупу без реда. и са неправилним улицама. У, 

Челобрду је Праснвица манастир са храмом св. Николе, за

дужбино3-t Балше III и Паштровиhаиа. Овај ·.манастир 1812. 
Французи похарају, а калуђере Димит_рију Љуб.ишу и Петро~ 

нија МиновиЬа )1УШRетају. Ту је извор Прас:квице; Прас·.свица 

:о.tанастир било· је эборно ;uјесто uаштровске баннаде. У Чело

брду станују: Миковиhи {19 к.), Мнтроuиh:и (5), Круте (4), Гра
тtун (Ј), Франовиh ;:1) и К1апавt1ца (3:. !Ipa)la Чедобрду испод 
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И:шва брда долазе Ћеваши, «ог су S:Jbe Irpи страни n_~.~paj 
пута у два екупа. један од др}'Гоr 100 норана ~удаљени. Ту 
живе: Ва.пиhи (61 и Ав~уои (1 t н.). Ћоваmани иr.tajy своју nркву 
св. Саву, а Челобрђави Успевијо Богородичиво. Иза Витов-дола 

пр:-1 мору је Пржво. ког се вуhе налазо понрај мора, а испод 

државног .н~•та, боз реда н растурене {у растојаљу 2-200 :ко
Р"''")· Ту живе: МитровиЬИ (5), Кажавегра (11), Дивавовиь (4) 
u НовановиЬ (2). Оддо:м.ци Пржва јес.у Бријесво и Дивановић. 
Пuвише Пржва је Поддl:IЧnк, ttor_ су- куЬе при страни у скупу 

бео реда и улица. Ту станују Митровп!.и ( 12) и Кажанегра (2). 
Бди:Ју. Пржна јо св. СтеФан. Ов је у сјевернијем дијелу Па
штровilhа (Castel San Steffano). То је стара 3аједюща Паштро
вnhана. ·данас је ту сијело опhине паштровско и главно sборно 
мјес•Ј'О~ Вuзује га с коnном ситна пјешчина у облику језика, 

те з:ими кад со вјетрови морем играју, саставе море прено 

пијеона. Гџадиh је ва кршевитој висоравни, која се са свога 

простора и nосве особитоr значаја може назвати хиоторичком 

ријеткuстд1). ГрадиЪ. је опкољен тврдо саграђеним бедем-зидом, 

по ~Q_џе се виде пушварице, да се кроз њих гађа uenpиjao:r-cљ. 
у њertty је бил..> саграђена 12 кула эа 12 паштровоквх племена. 
Градиh и~1а тврда врата, а пред њима лијепо поп.'Iочану тврдЈ· 

п~јацу. На врху градиЬа бијсли ue мала црквица св. nрвомуч. 
СтеФан, кој& се врwњачи са поставком градиhа. Дu ње је исто
имена нова Црква, која се оградила 18Н5., а почела 1880. У 
градићу се ниде развале Преdбра.женс1-tе цркв.е .св. Сnиридова 
и св. Госпође~ Овај су градиh са_sида.'Iи П~штровиhи веrдје ј' 

XV в. uнјеном:, што су га отели Турцима на солиоцком nољу, 
а при повратну са .которс&е одбране. Мањег града нома -можда 

усвије-rу: ао ДOMOiia (69Icyha), а 117 душа. у њему жи·ве: Ми~ 
тровИ!.и (4), Кевтера (12), Љубиша (2), Ћурашевић (3), Рађе
ноnи!. (31, Кажанегро (31, Дапковић (1) и Живковић (2). Иза св. 
СтеФана су Влизик~t~о. Ryhc без реда у растојању 1·0-200 r.r .• 
а llЭ:>teђy мора и државвог n,хта. Ту сr:авују: Ншtnавоnиhн 
(17 к.) и Љ убише (5). - Од ових Љубише приnадају прэсквичкој 

nаџОхији, а Тудоџовичкој - Никлановиhи. Свега је у праскви

чкој .парохији домова 1·2.6, а душа 6!:.i3. 
ПрасввичRа парохија наэвата по манастиру Праснви Щl. 

Њена села: Св, СтеФан по истоименој црнвици; Пржно по 

прживи; Влизикуhе, јер се ту у Xl в.- два брата бл:пзаrщи п з 

1) Gelcich, La Zedb?oo стр. :~9. 
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Херцеговине с крај Љубишвице доеелщш, По љима· село дiЈбил.о 

:и:ие, а њихово потомство Љу.бвше. Чело-брдо по својој Форм:и, 

јер оличи челу: а Ћенаши ваљда по то31у што је ту неко го

ворио неком приликом Ј)rдје наши 11 • Подличак, јер се налази 

. под зе11-1ЉО:-.1, која се а-ове Личакi а маuаотир Праскпица, 110 
нстщtменом: извору, а он по прас:квама наават. С;ои оу ови 

називи врло стари. 

Ту је манастир Прасквица. 

Бал.шn. III основао је у Приморју зад,ужбвну {1413), са

rрадивmи манастир св. Николе у Прасiшици. Српски ориРивал: 

дотичве повеље није се сачувао, али проФ. Јириqек у архиву 

с~·да которсв:оl' нашао је превод ва талијавском. :М-еђу свједо ... 
Ltима је и по-клисар војводе Сандаља. Пропис те- повеље је У 

Српс:ним Споменицима (Веоrрад, 1892. стр. 66-68}. 
Еftатерина II. одредила је Праск.впци редовну noм:oh од 

1·00 дуната, ш:rо се nослије пов1tсило на 150 и добило ондашњс 
потврде од царева Павла{1796-1801) и А>ександра {1801-1825). 
·- Друга вна:м:ен~тост је Друљ у Прасквици, ноји је дуг 5 км., 
а аоди од :Манаст11ра до СушЬеnана и Луке с једне, а с друге 

до n:Iанине Ограђенице. Ово је поплочао ру<жи кам~вар Јегор 

Сrрогонов (Рус). Тад је у ПраСв.вици био и :калуђер Је:'Јисеј, 

моме је Jerop био уј~:к. Све се ово эб11ЈЈо о изману XVПI в., 

а занимљnву приповијеот о том сачувао је Вук В~чевиh под 

натпнсо:и »Жена I~алуђер((, 

Из оногu. што сам досад ре.ь:ао ПlЈасквица је пocra.'la У 

XV в .. а сва- њеэина села такођер врло рано, а многа и n~нје 

ње. Тако село Влизинуhе постало јо у XI в. 'l'y данас; живе 
<Ј ва племена: Љу6ише. Ово је иэмеt1у дванајест племена у Llа
штровиhима. Поријен:лом је из Херцеrов1пtо скрај ријеке Љ,у .. 
6ишнице, откле се noчeтiiQM XI в. два брата близапца дoce
.:IIIШC- и .смјестишс усред Паштровића и ту удариmе темељ селу 

Б;шзикуhа;на, .гдје и данас станују. Због тога што ПаштровиЬи 

Млечиhима помогоше да осв~је Котор, предање в·оли да је 
Људецит УгарскИ посјекао 1343. г. около 1400 Паштровиhа, а 
ивмеђу њих ._120- Љубиша, ·за голијс11-1 врхом Трианом. Када се 

1423. Паштровиhи nредали Млоцима, који се од пропасти срп ... 
ског царства неодвисно ;управљали у уговору Ciiлoпљeнoli-I и::~:

:.Iеђу војводе nоморског Фрања Бехба и главара паштровских, 

налазио се потпис и Вдизюtа Вазате, од нуд се видИ да 

Блн·зикуhе 1-.ао и Љубпшо у почеl'RУ звало се »Влизан.«, а Љу

UншG. се племе наречо стога, јер. до}эоше с Љубишюще. Ово је 
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племе овеmте-вичко п поморске. Знамените су личво~ти: архи

маадрити праоквички В&сплије и- Сава и цетињски митрополиоr 

Висарион~ Најзнаменитији је Стеван "Митров Љубиша, књи

жев:виk и бивши бокешви эастущшR, који је рођен у Будви 

1824., а умро· у Бечу.!878. Љубиwе славе Митров-дан. - Яи
ша.н:овиliи. Ово је огранак Љубишина племена, а по неком 

НиRЛаву прозвати _Никлановиhи. Славе Митров-дан. 

У Челобрду станују. -МииовиКи. Они припадају племену 

ДавидовИ:h:it:ма, а славе· Ил:ив:-дав. Ови су дошли иэ Црмнице, 

и то најприје у планину паштровску. rдје бијаху некад селаt 

вао што су данас при :мору. Спо:миње се село Кула, које· ле
жаше у пољу, и ту стадо:Ваху Миковиhи и имаху своју цр.кву 

Успеније Воrо:м~тере. Црква је била дуга 8, а широка 2•50 м. 

Кад ое ово братство преоелило у приморје на qслобрдо, то 
је, њи:r:ово nребивалиште старо сасвим порушено .као и сама 

црквица. Ова цривица би ван ово подиr.вута 1897-98. - Бa

.:tuhu, дошли у IX. в. из Црне .Горе, а припадају племену Даа ... 
новиЪ.. Ilресели.11и се у Влашну~ а славе Митров-дан. - Круте~ 

при.падају племену ЉубиmИну, а и држе се много са ~им пле
меноМ. Славе Митров-дан. -. Митровиfi.ц~ дош3и ив МитровиЦе 
у VIII в., а славе Митров-дан. Ово је засебно племе. - Грац-ун~ 

засебно племе, а дошли у VIII -в. из Старе Србије. Славе Никољ
дан. - lttarzaвuцe, nDипадеју племенима Вечић.и:ма, а славе 

Ни:кољ-дан. 

У Ћеваmима станују : БВ.Аи!i.и, Rоји су дОЏЈЛR у IX. в. из 

Црне Горе, а славе -св. Димитрија. Припадају п.пемову ДапковиЬ. 

- Anбycu, дошли у VIII в. из Митровице, _а припадају пле

мену Митровиhима. Славе св. Дпмитрију. 

У Пржву станују: Muтpoвufiu, који се доссли:~и иs Старе 

Србије (Митровица) у VIII в. ОВо је t=tасебно племо, а славе 
св. Димитрију. - Ка.жа,кеz.ра. припадају племену ДапковИhи:м.а, 
а доwхи у. VIII в. из Врца {Црва Гора). Славе Никољ-дан. -
Дива.новиhи~ припадају племену Митровиhима, а с.п:аве св. Сте

вана Дечаноког. - НоваховиЯи, старосјед~оци, а славе . Митров
дан. - Фраиови!i.и, славе Митров-д-ан. а припа.аају Љубиmиву 

племену. 

У Подпич~у станују: -митрови!i.и, .који славе Митров-дан, 

а дошли у VIII в. из Митровице i и Rа.жа.н:вz.ра, који славе 

св. Николу, дошли яз Брда, а припадају племену Дап-ковиh. 

У св. СтеФану станују: Muтpoвufiu, славе Митров-дан, а 
у VIII в. дошли из Митровице. - Rен:тера, припадају племену 
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· Дапховићима, а славе Митров-дан. - Љуdище, 'ИВ Љубишнице 
у· XI в., славе Митров-дан. ':"""" DурашевиЯи, дошли у VIII в. 
из Митровице, а припадају ПЛЕ'мену' :Митровићима. Славе Ми
тров-дан. - Pa.Qenoвufi.u. у VIII в. из Митровице, маве Мит-ров
дан. Припадају племе:з:у Митровиhима. - Дааковufi.и,-_ засебно 
пломе, дошло -у VIII в. иэ Пипера. Славе Мвтров-дав. - Ка
.жан:~zре, из Брда (Црв а Гора) Ј IX в. Славе Ни:ко.ъ-дав, а при
падаЈу nлемену Дап:ковиhима. - Живковиfi:ц, цришцају племену 
Режсвuhима, а славе св. СтеФана. Ова ова села славе Никољ
дан, храм манастирски. У Прасквици свахо пле~е има свој гроб. 

4. Тудоровић. 
Налазn се између Праокввце и св. СтеФана, Г1>аничи се 

?д исто&а: nарохија Режевић; од заnада: капе_ланија Бечић; од 
Југа: св. СтеФан; и од сјевера; Пра·сквица. У Тудороваhу су 
свн иsвори: Јовановиi1а точак, ва д-ну села, Граб и Шумет 
доњи. Са ових извора пију воду, преяда имају и бунара. Има 
само сп~ачвих потоаа од воде аишнице, а вјетрови а поднебље 
као у Бечиhу. 

Радне су земље оранице н вртови, иоји су око liyЬa, а 
остило су лаmњацп и шуме, који су од куhа трн четврти са7а 
У дDљови. То су комуницс. Тудоровиhи у поврmини имају f 239 
хекrзра, и од тога је '!. &о:мунице. Земље се зовv Планина и 
Игшrо. ~ 

Тудоровиh се двје.:и на: ТудороnЈЈh, Врбу и Вщ,э 111;:уЬе. 
Према Ђенашима, прасквичком селу, а иза во до Ш у мета, 

валаэи се Чссмнвово, одлома-к Врбе. Ту је помоhва· шкuла а 
им ад е извор Граб, испод. Врбе. Одмах дt> Чесминuва је В~б11 
.а до В~бе Тудоровиhи. У Врби и Чесмивову :куhе су при отраю: 
ПОЈtраЈ сеоског пута, нијесу у реду нит у скупу, веh растурев:е 

У, разма.у .од 10-300 м. Ту је црква св. Димитрије. Куће у 
'Iу~оровићима налазе се у скуn.у no&paj ceoc1~or ny!I'a, лоредане 
за ЈОдно 800 и. који им је пут и улица. Ту је и парохијална 
црi,ва св. ~икола, · па и паро1.ија.лна куЪа. У Врби .и Тудорови
ћима стануЈу: Раt,евовиьи (37 к.), ЋурашевиЬи (12/, Анt,уси (9), 

Јовановићи (6) Кентера (8), СавковиЬи (5) и Дапковиh (1). ИспоД 
одломка Тудоро~иh налазе Се Близикуhе, г.цје -станују Никда
вовиЪи (14 к.). ~во се село налази више државноr пута, а куhе 
су У скупу без реда на једној раввици. Свеrа је домова 92 
а дуща ~78. ноји су сви као уопhе у Паштр_оnиhима право~ 
славне ВЈGрв. 
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П-о чему је ТудоровиЪ. добило име, ве зна се. Село Врба, 
по врба.ма; Чес:м:ивово, по Чесмиву; а ВлизИRуhе, ло Никла

иови:Ьима, воји припадају бра'I'ству Љубиmинои Близикуhама 

Блвэацима. 

Старине Су цркве које су вр:rо старе. 

Ова села су постала :иад и остала паmтровска села у 

VIII в. и даље. О порнје.к.пу отавовниmтва зна се: Paбenoвutiu, 
дошли у VIII в. ив ·Митровице. Припадају племену Митрови

. hима, а славе Митров-дан. - Апбуси, Припадају племену Ми

тровиhима, славе Митров-дан. - Ћурашввuliи, припадају Ми

трови:Ьи:ма, славо Митров-дан. Оба .ова плем~на дошла оу у 

VIII в. из Старе Србије. -. Кептере, :који припадају племену 

Митровићвма, а дошли из Црваца: из Пипера, има 400 год. 
Славили Никољ-дан, а сад славе Митров-.nан. Биhе, да су 

у6ројеви у п-леме .Митровиhа; ваљда .се који са одивом Ми

тровиhа ожеНио. - Дaaкoвutiu славе ~итров-даu, а доiШiи у 
VIIJ в. ив Пипера. Ово је засебно племе. - Барок. Ово је 

.биЈiо између двавајеот племена, ноја у VIII в. Паштровић.е ва
_сеnище. Пло·мо се иотрача.t'IQ а сnавиnо Никољ-дан. 

5. Режевић. 

Ова се парохија и манастир. налазе југо-источно Тудора .. 
виhима. ~равиче га: од југо-запада: море и Кастио i од сјевера
запада: св. СтеФан; и од сјевера: Тудоровиh. Налази се-и село 

и :куhе испод планине Воmтан_ице. Има поток Режевиh, :који не 

наноси штете. Н.а тоМ пОтоку или ријеци иМа пеsолино браш .. 
вених :мл:ива паmrровсиих, као и један манастирски. У Режс

виhима има доста жавих иsвQра, а главни су: РежевиЪ ·У Дроб

виhу; ЖукQваца у Катуну ; Грабовица и Оооје у Брдима и 

'!tраотавац код М.ан:~стира. РежевиЬ од сјевера sапоњево, те 
подв:еб~е бnаже во У "ОRопини. Дува југ. 

У Режевиhи:м;а им:аде JUJjenиx маслињ"!-ха и винограда, а и 

друге радне з_емље, као и пашњака и шума. Те се земље зо.ву: 

. Воmfав:ица, Краставац; Павловина, ИвавчевiНа, До, -Раич: њива, 
Миришта, Дробви пијесах, БрчеЈI, Брда, Смоквица, Вреотовни~. 

Чамив до, Грабовица и Вовосеље. Од ових је знаменит .Дробни 
пијеоак•, који је у Дробниhу, између Тудоровиhа и Kamhe.n:a, 
rдје се је састајала пашrровска банкада на вбор о Видову две. 

И Врестоввин је зв8менит. Ту су земље и извор више Чамин 

дола у Режевиhима, источно од манастира, далеко по сата 
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хода. Ерестовник је ДуШан дао у прњаворство Датајиу 'да.'\fја
нову Медину 1355t а уз БрGСтовпи.к :кв:ежину Ластовс~у у Па
штровиhи!l!а с брдо м Ј оњајевљем. Ту је -исту земљу -дао Ban:ma 
3еЬанив својој унуци Авђелији, :кhери Срацимировој, хад се 

заручи с Дамјаном Мсдином, .сином Меда Радославова.1) Село 

режев·иhRо Дробниh имаде у -површини 235 хектара, од којих 
nореву подложно 230, и .то орааице 18, вртова 14, винограда 

0·50, лашњана 105 и шума 98. Крстац и:ма- 313, а од тога· по

резу подлож.во 307. То се дијели на оравице 28, вртове 27, 
виноl'раде 1·88, пашња.ке 193 в шуме 57. Катув:, Жукавица и 

Брда имају 370 хевтара, од којих nорезу nодЛ-Ожпо 361. То 

отпада на оранице 44, врrово 16, винограде 0•55, nашњако 227 
и шуме 73. Новосеље 11ма 330 хектара, од чега 32.5 порезу 

под:южно, штu отпада ва оранице 45, вртове 0·32, паmњаке 17 4, 
винограде 0·51 и шуме 105. Паmњаци и шуме то је :комувица, 
од куhа један сат уда,~ена, а радне су земље у близини куhа. 

Реже.ви:ћ састав љај у шест села: Дробнић, КрС'I·ац, IСа.тун, 

Жуковица, Брда н Новосеље. Једно од другог у растојању 

четврт сата. Иза Вло:эинуhа од мора једно по сата налази ое 

Дробниh са Дробним пијосном, зборним мјестом Паштровиhа. 

Ryhc П:оi,рај цута растуреае у растојању 5-100 м. Ту је извор 
Ријека, У Дробниhу жин~: Радови}ш {17 к.) и Скендери (6 к.). 

Иза извора Ријеке долази R.рстац, RОји је при стр~ни. Нене 

куhе nри страни, а неке при мору растуренс. Ту ·станују: 3е

новиhи · {17), Павловиhи (18); Ј>а•оновиьи (6), Калоштро (5) и 
ВуЈ.;овиЬи {3). Овдје је и црква св. Сава. 

Иза Креца источно долазИ Ка т ун. Он је. прИ стрп.ни испод 
Воштанице, са Ћа:мин-долом, у ·zю:му живе Вукоnиhи (9) и Ме
дин (1). У Катуву лак живе: ПеразиЬи {8), Босниhи (3) и Фра
вовиhи {6). Kyhe ту растуреве у растојаљу 100-200 м. У 

Н.атуну је манастир· Режевиh. Иза Катуна д"онази Жуnовица, 
и то при -страни гдје станују МедиговиЬи {25), у скупу,_ војих 
су иућ.е тапо р~споређеве да чине између себе правилне улице. 

Ива ЖуковИце долазе Брда, nак Новосеље са Грабовицо:м. :И 
овдје су куhе при ·страни груписане без ред·а, по племенима, 

са неправилним улицама. У Брдима живе Срз~нтиhи (15 :к.) и 

Павловиhи (2), а у Новосељу Греговиhи {29) и Вукотиhи {2). 
Свега је домова 186 {вуhа 278), а душа 1036. 

1) Ввди npeuиc дот~чпе повеље у Будви:, и а чеrа се nид.и А& је 'повеља 
IШC&'I:a у Бару, а да је шiсар био Н:в:в:ола Урощевnћ. Из1шо је :Мдаден Цр
иоrорч:ев:вћ. у Шем. Вохох. за 1897. стр. 44. 
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Режевиh нающто по племену РежевиЪ, које је између два
нај ест nаштровских племена. По њему је добио и манастир име, 
.као и извор н. рн.јева. Вростовник добио име по бријесту, Жу
новица. По .истоименом uввору, а извор .по жуни; Дробниh, по 
дробном п_ијеокУ; Крстац по обли«_У; Брда исто по облИRу, 
Новосеље, јер ново ваоељење, а Катуи по катуву. 

Главни је манастир Режевић. Он је био за српског цар
ства угодна гостиовица, а над нестало путника, становници 

начине од ње црквицу и :манастир. Овај т_ихи :манастир дижо 

се. у лијепој раввици, на подвожју. планине Воmтанице •. У око
лини су вивогради, :маслвtьаци ~ ливаде. Источно· једно. 10 ми
нута извире извор » Краставац «, Простор око :м:анаств.ра зао

круже н је ведиквм зидом. У манастиру су цркве: Усnеније, 
nарохијалва и Филвјална св. Троица. Усnенијо је у основи: Jiat,a, 
с nолуr{ружном апси дом. звоник ом ва преслицу с једним окном. 
Црква је украmена лезенама, које прелазе у зи.дане лукове, с 

:корнижом и сва је живописапа. Напоредо овој цркви бвла је 
пома.ња а староја, св. СтеФан, која је опстојала до претпроmлог 

вијека и nри којој се разазнају зидови при старом ::-.Јанаотир

ско~[ ·дому. Сва. је била жив.оппсава. То је онај храм што· спо

миње Максим· Косијеревач. 1714. Између једве и друге биле 
с:.' hелије .• веh давно порушене, .али су им трагови с~чувави ·У 
те:мељни:u: зидnвима. Оне оу онстојале стално у XV в.t а можда 

и при:је. Филија.ша цpiiBa .св. Троице у Режевићuма основана 
је ·За Никодима Вувовиhа~Ренюовиhа1 архимандрита, 1770, а об
новљена 1814. У манастиру . .се чувају 'два .крсТа јсромонаха 
Маиси~а Кооијеревца. 

Близу манастира је народна школа. 

Средишљи хорияонтални натпис од јодаааест редака гдаси: 

, GYdl ЦlрК0К"' .й .uнс-r•нр• Р•ж•кнчкн 0CH0Bd с< при •Р;(ЩМН
мнтt HнK0AHU'k Rtis0RHЧ'k 3RdH01.1'k PIЖIRHЧ'k 1870. Г0Дd •• 

'0CRIIJid Cl 1814. Г0Дd ПРН HdCTOdiTIA'k CIДIШH'kl.l ГДНI 'dp;(I!UdH· 
мнтt Днuнтрнl Љр•знчt .... П0UOШICT.RHIU... КТН'1'0рок• й 
GЛАr$1рАсnоложеннt Pocci1 ctif НАТПис"h. cдfA4H"h. по козврАIЈIIНН_н 
UO.fU IIOCAfДHfU"h. С ... ПfHCHOU ... 0\'ПO'J'flfGI\fHOU"'t. 34 ПОМIL4 OGHTIAH 

1856. rод•·" 
Побочпи други а.атпас од ше.с:r редака гласи .како_ је икона 

св. Троице nоновљена. А треh!Ј. нм·пис од четири ретха спомиље 

да су иконе БurоматерiЭ и св. Васидија приложили 1856. Нико 
Ст. РадовиЬ и Ниво Ил. 3еновић. У 1·робљу највеђ.и број гроб-
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ница припада Перавиhuма. Многе је старе исправе преnисао и 

вјеmто прибрао f 809. архим. Димитрије Пераз.Иh у једну IСњиrу 
Што одатле, што из друr~х извора, дознаје се да је 1423. 
живи о у РежевиЪ.има игуман НИЈtоди:м Режевиh, а г. 1714. игуман 
Максим~ па Исаија, в:алуђер Никодим и Милутин. Год. t 787. 
спомиље се архимавдрит Режевски- Никодим уз калуђера Саву, 

а 1751.архииав. Никола, а 1759. калуl,ер Тодор ит.д. Јеромовах 
в: игуман овог манастира био _је Никодим, живописац ив ~V в. 

Живопиоао је једну инону 1423., исте године кад су Паштро
вићи потпапи под Млечиhе. Инова је бюtа у :м:анас'I'иру до 1860., 
али јој веh нема трага. Њен је запИс донио Сабљар и Куку

·љевиђ .. Санцивсни.1) Год. 1714. доЈЈазио је у ма:иастир проигума:н 
Маkсим, и ту нашао двије цркве пусте: Рождесrво Богородице 

и св. Арх. СтеФана. То тврди ~Те месуЪ. Максима с-Режевићима«, 
то јест погодба, :која је између њега и РежевиЪ.а учиљена у 

децембру (atдt).2} По пошљедњем завјеmтају игумана Максима 
Косијеревца оставио је Режевиhима овој :крст, који ое и данас 

ту чува. До паше Махмут Вуmатлије :манасжир је претрпио штеже 

{Ј705) а теже :му би sa Француза 1812., кад му pasвecome :ивоrе 
хњвго и утвари. Зато је управ ва :молбу архим. Димитрија Пера

виЪа цар .Александар 1. даровао цркви много требних књиrа и 
утвари. Два преписа односно rрамате Александра 1. од 27. Х 
f816., храно се у мавастярској ризници. Исти му је i.I.epaзиh 
1816. израдио од руског двора гедишњу припо:м:оh 35 рубаља. 
У Грабовици П3.R постоји куЪ.а rдје се међу собом свадишс и 

погивуmе сватови, који је догађај описао Вук Врчевиh.·Још оу 

старине: Св. Сава (Крсrац), св. Василије и св. Никола (Катун), · 
св. Тома (Жуковица), св. Ср~ (Брда) и св. Крст (Новосоље). 

По· тому што је овдје sa српског царства била угодна го
стиовица, а и по имену Р~жевиh ноје је било једно од главних 

двавајест племена паштровских која се око VIII в. овамо в:а

селиmе, · ов;а села ста.ttно су тад постала, а и скоро ова братства 
се доселила, као што се види ив слиједеhеr: 

У Дробниliу станују: Радови!tи, дошпу у VIII в. из Црне 
Горе, а припадају племену Режевић. Славе Рождество Богоро

дице. - С1!ен.дери, у XII в. из Скадра7 а славе Рождество Бо
городице. Припадају пло:м:еву Режевиhима. 

У Катуну: 8ен.овиhи~ који припадају племену Режевиhпма, 

а у VIJ в. дОселили ·се ив Старе Србије. Славе св. СтеФана. 

l) Slov. nmjetn. jng. Zagreb 1858-1862. 
2) Срп. Дав. Маrааив. Задар. 1863. 
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3вамевита је личвост Милисап Зевовиh, који је био У депута
цији што је ход.вла у Париз рад уреl,ења . шrирске области. 
Ово је било оно 1809. - Лаионови~и. Старосједиоцп, а славе 

Рождеотво Вогорfнице. Припадају племену Режевиhима. - Rа.
..-tоштро, припадају племену Режевиhи:ма, а дошли иэ Старе 
Србије у VIII в. Славе Рождество Богородице. - Вуковић.u, 
припадају пле:м:еву Режевиhима, а дошли у XII в. из Подго
рице. Славе Рождеств.о Богородице и св. СтеФана. - Пав..tови!tи, 
припадају плеиеву РежЕџ1пhииа, а дошли у XIV в. ив Црне 
Горе. Славе РождесТво Богородице. -- Пераа_и~и, дошли из 
Годиња у Црној Гори у XIV_ в. Припадају племену Режовић.u:ма, 
а славе св. Арх. СтеФана. - Босниiiи. Веле да су. у незаnамhепо 
вријеме дошли из Босне, nрипадају плеяе:в:у Режевиhима, а 
славе св. Арх. СтеФана. - Фра.н.овuhи, припадају Љубишину 
племену, схаве св. Арх._ СтеФана. - Бezoвuftu, главно између 
12 п.11емена, дошли у VII в. из Старе Србије. Славе св. Арх. 
СтеФана. 

У Жуновици станују: MeOшoвuftu, :који дођОше иэ Лимљава 
из Црне Горе VJII в. Припадају племену Давядовиhима. Про
звали се по једном, што је лијечио. Славе И.rив-дав. 

У Брдима станују: Срзвн.тиftu~ пој и се од старине ЗВ!Ј..ЛИ 

Ћуда {ЋудиЪ.) .. И:м:а и данас :мјесто које се по њи:м:а зове Ћу
дива Продо. Славе Никољ-дан,_ Спо:м:ињу се за Ћурђа Вранко
виhа 1435. при мору на С:мо:квици, за пет :м:ивута даЈiе.ко од 
Скочидјевојне, гдје има како предаље казује нућа Ивав-беrа, 
којега је 400 Паштровиhа оrпратило одатле до Врчела, кад је 
бјежао пред Валшићима. Дошло ово братство у VII в, ИR Старе. 
Србије. - Пав".овиttи, дошли ив Црне Горе у XIV в., а при
падају братству Режевиhи.ма. Славе Рождество Богородице. 

У НовQсеЉу ··ота:Вују: Гpezoвufi.u, који припадају браТ<.'-тву 
Давид овиЪ има., а с.Паве-...илин-дан. - Byкoтufiu, дошли у XVII в. 
с Че~а, а славе св,_ Илију. 

У Ча)Јив-долу станује МвОип. :који је -~у дошао из оближње 
:R.астелластве, а слави То.м:ин-дав. 

6. Каетепаетва. 
Она је у в.ајјужвијем дијелу Паt::.Iтровиhа при :мору. Сунце 

јој Грањива пр~ко Ћурl)ова бр.да1 а залази Подвдрије:межом. Од 
сјевера јој брдо Бабац; од југа: море, од љутиве кога брани 
је Мало брдо. На подиви Подsдријемежа, пао да Је· при ње.му 
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.riрираста_о и уздигао се нрпrевит брежуљаn: Лазарет; који са 

запада брани Кастезшаству. од бијосниi вал ова. Кроз Кастел

ЈiаС?тВу нема noтoRa, а пију воду мртвицу .И:а бунара. Мјесто 

ј~ врло здраво, а и врло благо подиебље. Страда- од јужљана 
и_ сјевера. 

Rастелластва има површиве у хе.ктарима 225, о,-:: .sојнх 
nОрезу подложво 213. Од тога отпада ва ора:вице -~1, ливаде 

0•35, вртове 36,_ винограде 14, пашњаке и шуме- по 71 хехтар. 
Ра.две су земље охо ку.Ьа, а· шуме и пашња_ци, који су RОМЈ
ница, један четвр'I' сата удаљени. Те се земље зову: Мало брдо, 
Ћурi)ево брдо, Виноrради, -Катич, Врх Медина, ПодЗдријемож 
И на Болов камен. 

Rастелластва је село nри мору, које Има· облих 3-taJie 
вароruице. Kyhe се nоредале од Kamheлa до Малога брда {на 
броју 42), све на низ једна до друге, а више њих (22) друге 
лијепе куhе, међу. воје спада и мали скsп »Мединов крш. « 
Имају православно цркве св. Илије и св. Томо и б.ивша пра· 
восл. црttва св_ -Вида, сада ј о римокатоличfСа, али без ниједног 

припаднина Паmтровиhа. Село је nарохија, а парохијална је 
црква св. ·Илија, а коnалиm'l'е fiOД св. Томе. ·Рекох да се Ка
стелластва протеже од Лаsарета до Малоr брда. Ryhe су по
редане једна до ·друге, један дио између мора и .пута. а други 
више пута. Лаэарет ·од запада откле почвње Кастелластва 
јо бре-жуљак, на :кому некад паштровска Ванвада Млечиhу 
дозволи -да огради Лазарет (Lazzaretto). Пред њи:м постоји .l\о!ала 
али тврда граl,а Rаm-тио (Castellum), а у који се улази сухије:м, 
а из њега nрелази у Лазарет. дрв_~ни:м мостом. П рома Кастел

.п:астви, ва m.врокој морској пучини, nостоје два мала острвца; 

а· зову се Вељи .11 Мали Rотич. Ту је бјежt:':hи_ Пред Махмутом 
nреnливао Ћуро Грегов.аh. Од тад је на Котичу в:астолластванс:fiа 
православна црква -св. Неђељо. У Кастелластви _станују ова nле

мена: Вуховићи (2), ГреговиЬи (6), Зеиовиhи. (3), Медиговиlш (7), 
Поповпhи (;ј), Радаиовиhи (3), Маиииhи (3), Шољага (1), Пера
sиhи (6), Магуд (1) и Суi,иhи (9); а на Модинову хршу Мещiни 
(20 к.). У :Касте.тrластви је читаон.аца, поniтаiщки и- брз_ојавви 
уред, nарqх~)ални уред, а у ~азарету и КашЪ.еду војничка по .. 
сада. Свега је-'"у Кастелл.аотви доМова 80 {в. 144) а становнина 
446 (правосл. 350, римо:като.п:ичка 81., а других вјероисповеди 
15), .а између· ::гога војвиmтва. .73. . ,. 
'· Кастелластва добила је име по Kamheлy, испод Лазарета. 
Зато је и зову обично Кастио. Ластва је зову,. јер је мјосто 
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жупно и nрисојно. Мединов крш, јер нршеви ту, а Мединов 
јер ту Медини станују. 

То је Лазарет и Кас_тио {Catellum), ноје Млечиh У XVI в. 
огради~ А од њих су старије мале црквице св. Тома и св. Илије. 
На Катичу је црква св. Неђеље. Озидана је ва једној лити·ци 
међу греде, тако да је одасвуд onRoљyje гола стијена, само 

с јужне стране је зао:круж"ева зидом и ·то ниским, који служи 
за приступ у цркву. Мање цprrne неl!!а. у свој Боки. Предање 
вели да су је ·неки мрнари, спасавши се од потопа, оградали. 

Поправљена је 1897. 
Постанак Кастслластве и порија:кло становниmтва. Из nо

вјеспичних црта видједи смо, вано је R~_стелд:аства .тражила_ себи 
права, к.ад се ово .у XV в. МлечиЪ.у предала, и тад со звала 

Ластва, а тен за Млечића Кастелластва. Дакле љен поставак 

је по овој прилици кад· и остал:их Паштровиhа врло ран; а 
пошто је водила супарвиштво са ос1'8.лих Паштровиhима н 
одржала се осебво, као и постављала увјете приликом предаје 
м.Лечиhу", то све доводи да је у њој насеље ~ад било много .. 
број-ц-о, а с друrе и :материја;rно оnснрбљено, даrше И моhв:о i 
а ;о значи да је љен постанак много прије тога. За Млечйl1е 
није напријед ви:мало пошла веh назадовала, јер их и Паштро

виhи због њихових себичних мисли прогонили. Та познато је -
сво ј~ срnство сепаратвзмом задојено '"""""":"""" а то се особито у Бони 
иопољује. Треба да истакнем, да је стар~ Ластва била у Ћур
ђевубрду и Поздријемежу и ·на Медову .Кршу, ~тек сврmетном 

XVIII в., гдје је данас, ту се почеле куhе .. стојпе зидати, а 
дотле су ту :м:агазtпiи били. У то :му нас. увјерава_ чињеница, да 

год. 1785., кад је овдје Махмут паша Буmатnија починуо, био 
је овдје при обал.и само по :који магазин, гдје оу ота!lовници 

с Медова в:рща и из горљих .цаmтровских села искрцавали 

своје ствари. Од. т~- до данас овдје се данашња_ RаоrеЛластва 
оградила, бива преКо 1 ОО нуЬ.а; те добила облик мале варо-

шице, којој живот даје војништво које Т! станује. . 
У Касrелластви станују:· Meдuzoвufi'u, који припадаЈу пле

:м:е.Цу Давидовиhи:м:а, а дошли има 70 rод. и.з оближње парОхије __ 
Режевиh. Славе Илин-дан. - Вуховић:и~ славе св. СтеФана, а 
nрипадају племену Режеви~има. Дошли и они из Режевске 
парохије и:м:а 6.0 год. - Гpez_oвufiu, сл~ве Илин-да_~·- а припа
дају пл.емену Давидовиhима, Дошли из Новосеља има 1 ОО год. 
- 8enoвufi'u, славе Тоr.шв-дан, а припадају цле.м:а!!У Режеви
hииа •. Дошли из Rм·ува има 80 год. - Рада.ков'ЏI;u, старосје .. 
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диоци, славе Том:ин-дав. - Шоља.zе, олаве св. ИЈiију, а при

падају племену ДЗ.видовићима. - Пepaэufiu, славе св. СТеФана, 
дошли из Rатуна има 100 год., а nрипадају племену Режеви
hима. - Cy"ђuhu; измеђ)· главНих 12 племена, славе св. СтеФана. 
а дошли у VII в. из Ст~ре- Србије. - Ма:t.уд, дошао из Грбљ~ 
рад слу~бе има 20 год. Слави Илин-дан. На Медову н.ршу 

ста* уј у~ 

Медини. Ови славе Томин-дан, дошли у VП- в. из Старе 

Србије. Ова cpncRa пuродица .Медини цвјетала је за три вијека. 
Назва се таtсо, јер се најnрви дошља:к зВао Медо, а -неки веле 

да је старином из Мсдуна. Од ове nородице био је 1848. у 
Млеткама Датајко Медин, који је био присједа rpaдoltor збора. 

Медине су Млочи:Ь.и эаписапй у златној кљизи {libro d'oro) 28. 
августа 1791. бр. 58Ч. И давао п:м:а Медине у ВЈ-•дви, али с њи:м:а 
се многе придошлице ЈtЭ:мијешају, да се не з ва има ли у Будви 

Rоји потомак _старинског поријема. По Љубиши чита се у 

једној старој листини, Banma Зећаиив· даде у прћију својој 

унуци_ Ав~елији, ·:кhepw- Страцимировиh, &ад оо вјори с Да:мја .. 
ноU Медином, сипо:м: Меда Радославова, земљу Брестоввик, да 

му ови људи сЛуже и данак давају и да су м.у подложни 

Rнежеви Ластве п Подлуга. Оаа· је одлука дана у Бару 10. IL 
i361. Потписани оу овједоци Иван 3адРанин и Милоје Схадра .. 
вин, а потврдио и печатао Никола Вујошевиh, тајнив Ба.Л:mиil, 

Датајно Дамјанов (Медов) био је протовсстијар Дуmав:овi ·а по 

лиотив:и 17. децембра 1355., потпасаној од Јована Вобал.иhа, 

:Ь.есара и ·великог биљежника и Gмиљ-а, дворјавина, тајнива и 

нашљодвика Гацне бановине, Д,ушав дарује Датајху Медину, 

кад се овај стани блnэу града Бара, села Грађане, Утрг, Поље 

под сеоцо (у Црм:вици), град зетски са земљиштем, заповједив 

бану зетскоме да нар-еди овим људима да му давају давне и 

порезе в:ао господару .земље, Сувише дарује му кнежину да .. 
сто веку у Паштровцhима с градом Јањојевцем nри :мору, и 

земље Брестовник с ку:Ь.а:ма. Мартивовиhа, Доброслав11hа, Руцо .. 
внћа и Челевтовиhа~ в:оје he му служити до посљетна. Још :М:Ј'· 

дарује села Туђе-миле, Шестане, Шаљево и Поде {данас врх 

Вара), да буде кнез и бан, да зависи само· од ,цара. - Гласови т 
је и Гашпар Мед ин, који је живи о у Лаотви, ·у .rраду сазидаиу 

на станцу намену, :којега море одасвуд плаче, а виде му се и 
сад испунле Зидине. Имао је гласовите унуве: Миховюiа и 
Гашпара. МиХ<Јвил ·је ратовао за Макса цара, као што се види 

из Повеље царске издане у Вечу 25. Ii:I. 1576., којом је· био 
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признат иао угарс:ки n!teмиh, а други је одбио турску војсху 
·са црногорских врата Котора, .као што свједочи листи-ва Ивана 
Ло'редава, · :которсiюr провидвИка. С-rарог Гаmпара Медина о вј е .. 
ковјечио ·је ·Љубиша у Скочидјевојци. Медини за Млечиhа били 
превјериn:и-, 2бог. чег страшно их мрзили ПаштровИhи и ни У 
хн:кву их службу ве примали, а и забрану између себе ,угла .. 
вн.'ш, да се- нико не Cl'<tиje ни дружвти ни женити од Медина. 
Калуђер Мед:ин да nонаже да су му стари били nревјерщш, 
носио је једау вогавицу црну, а једну- црвену. Умро је 1874. 
Данас ови у Паш'l'ровиЬима с'у лравос_лавви, а они У Будви 

римокатолици. 

7. Градиmта. 
Иза :Кастслластве југо .. источво дод!}.-зи парохија Градиште, 

коју сачињавају сеха Калудерац и Буљарица. Протеже се до 
горе Дубовице и Цмиљеве улИце, односно до оп:Ь.иве спичанске. 

Имају воду и поток Бу.Љарицу с којих nијјт воду. Има и о:мањих 
безимснu:х извора. Поднебље, снијег и вјетрови вао и у оста

лим ПаштровиЬима. 

· Овдје је поље Надлуг, у но:му имаде земље за обрађивање. 
То су оравице (286 х.) и виногради {8•64 х.ј. Врто~а и.маде 
9·8~ хектара, .а пашњака 475 и шума 592. Ово су земље У Бу
љарицв, а у Калудерцу имаде вртова (6•05), винограда (1•07) .. 
орапице (60), пашњака (75) и шума (112). Свега у Калудерцу 
порезу ц:одложве земље '254 .хектара. :Колико у К8.л:удерц)1 
толикО у Буљарици; пашњаци и rпумо то је кОмуница, од куhа 
јодно по сата ,удаљена. а радне су земље у Надлуrу и у ве .. 
пооредњој близини куhама. Те се земљо зову: Глушице, Голу
бовиЬи, Ливаде, Вјэти, Ћуров~h, Градишта, Кањошо, Загра.z:иште\ 
Заградац, Ш~птива, ПресјеЈСа, Цопова њива, Миџори, Магазиви, 
:Крешево село, Rолач,- В~чвицо, Груда, Дубовица, Калуд·ерац 

Поч:м.ин ·и ПријевораЦ. 

Градиште се дијели ва Вуљарицу и Ка;пудерац, R_алудераr 
долази са сјеверо-исrочне стран~ надлушког поља, а иза овоЈ 

у ис"То:м правцу Буљарица .један саТ удаљено, а дијели ИI 
наддуmко поље. KaJI:y дерац од -мора дијели гора Дубовица, ~ 
голо брдо од nланине. У Каnудерцу_куЪ.е при страни растуревt 

око надлушitог поља у растојаљу једRа од друге 1-300 м.; ј 
Буљарици куhе у скупу покрај -Пута са неnравилним улицама 

У Вуљарицп је и манастир Градиште. У Вуљарици станују 



440 ПОП САВА НАКИЋЕНОВИЋ 

Авдрови!.и (16), Шо,.ага {4), МилутивовиЬ. [Ј), Вуновиli [2), Да
видови\,. (11), Рмевно (8), Миџор (9), Драшкови!. [2), Тодорица 
[1) и Грегови!. (5). Свега је домова 59 (150 к.ј, а Душа 253. 
Имају uрхве св. Николу, св. Саву и Успевије Боrородице 
(обновљено 1897), св. Врачеве у Голубовиhима св. муч. Мину, 
Виктора и Вихентија. у Грацу и св. Петку у Дубовици. у Кз
лудерцу станују: Авдри!.и [12), Оџи!.и [2), ПетновиЬ.и (\) и 
Шољага (3}. Свега је душа 144, а домова 18 (куhа 66). 

Градиште добило име по манастиру Градиmту, а м~ва
ст.ир јер ту бијаХу градње, здања ноја слуsаху за гостионице 
эа срnског царства, а то- бијашс Филијала Дечана. Буљарица, 
по истоименој води; Калудерац, јер било ненад калуђерс.ttо 

поље; Надлуг, јер над лу1·ом; Бошковић.а кула, јер ту становао 
и бавио се астрономијом Pyt,ep Вошн:овиh. 

Ту је Манастир Градиште, који је за срлоног царства· бИо 
Филијала Дочава, за путвив:е угодна rостионица. Ту је xpa}I 
св. Николе (описан r Шем. за 1897). Заузимањем паmтровске 
Ваннаде један је дио имовине Ма~астира Ротца у Спиqу при
nао Праснвици и ГрадИШ ТЈ'. »Десетина» пак, коју је Прасквица 
примала са тих земаља, обвозивала је. и Прасв:вицу да по 

једног ђака сnрема за н.алуl)ерСIШ чиil. Ради ове десетине било 
је сВађе И~.11еђу кnлуђера и ме!)аша тих земал;.а, као што се 
види из јодног писма од 9 септембра 1777, ког јо са латинс:ког 
превео Ав7о Вукота, кавцелијер будвавшш, а исто се чУва у 
браhе Г.реговиhа у Каотелластви. Арх:и:маЕrдрит Сава Љубиша 
У том се послу спомиње. Он је nет I'одина био одсутан из 

манастира Прасквице, јер на њ Млечиh nодозријевао, Врло 
лако да су у то вријеме Греговиhи загосПодарили, и манастиру 

)}десетину« не давали, а послије и-- nрисвојили; јер давао Пра

сквиuа ту нема никаква посједа. ·градиште не купи данас де
сетину, а~и најбоље и:м:ање има у пољу Надл)·r, а '1'0 је остатак 
од дијела имања :манасТира Р оца 1). 

. Зна:мените су старине и све цркве које од давва ограђене. 
Зв:амевито је Вјетрено гувно ва граници између Спича и Па
mтровиhа. На крају Голубовиhа,- а Олизу Цмиљеве улице, виде 
се високи зидови с велихи:м: прозорима од нуhе, из које је 

проучавао звијезде астроно:м: Руђ.ер БошковИh. Ово зову "нула 
Боmковиh:а« (Torre Boscovich). НиЖе ове :куле, по кило:м:е~ра 

Ч Просвјета. 1895, crp. 625-626. 
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даљuае, а при самој Дубовици, постоји кућа Кањоша Мацедо
вовиЬа, а ту сада живи породица оЏиhа 1). 

Ова· села постојала и прије српског царства, а Градиште 
било ФИЈЈИјала Дечана. Иста братстџа Itoja тад била скоро су 

и данас, као и f свим Паmтровиhима. 
У Буљарици станују-: AnOpoвuhu, кој и славе Илин-дан. 

Дошли из Старе Србије у VII в. У Калудерцу је родна x.~·ha 
попа Рада Авдровnhа, кога Љубиша ягодно назва nНови Оби ... 
лиh«, јер 15. јуна 1785 пође nод шатор Буmатлији. који бјеше 
у Н.астелластви с воЈском и почивуо и .хтједе да га убије. -
Шо..ьаtа, дио пnе:мена Давидовиhа, славе Илин-дан, а дошли 

из Спича и:ма. 400 rод. - М'I.М.утииовиhи. додати племену Да
видовиhима: дощли у Хvп в. из П иве, а славе· Иnин-да.н. -
Ву-ковиt\и, припадају племену Режовиhим:а, а славе св. СтеФана. 
Дошли у XII в. из Подгорице. - Да.виОовцhи, из Старе Србије. 
у VII в., а славе Илин-дь.в:. - Џо;иа.ње, из Црв.е Горе· у XIV в., 
славе Ил:ив:-дан. а пp:nttaдajy Давидовиhима. - Р.м:еюсо, иэме~у 
·гЛавних 12 пnемева, :који у VII в. дођоше из Старе Србије. 
Прије се звади ТомиЪи. Славе Нико.ъ-дан. - Миџор, између 
гЈЈ.аввих 12 племена, . који у Vll в. вз C>r:ape Србије дођоше. 
Славе Врачев-дав:. - Дра.ш-ковиft~ из llpвe Горе има 600 гоД. 
С.nаве Јовањ-дав. - ТоОорицв, припадају племену .Цавидови· 
hима, а ол-аве Илив-дав. - Гpewвuftu, славе Илин ... дан, а. при-. 

падају ДавидовиЪима. 
У Ка.л:удерцу, коr вову и Ћурnвиhи, станују: Оџи#Ш, хоји 

у XV в~· дошли из -црне .Горе, а славе Мали Гl:)спођиц-дав. -
Пет-ковuhи, у XVII в. иэ Црне Горе, а слаВе Ћурђев-дан. ·
Шо.љаtе, .славе Ћурђев-дан, а у XV в. из Спича доmnи. - '.Вy
poвuiiu, у XV в. из Црно Горе, а славе Ћурђев-дав. 

Као ш~о со· види, ниrдје у ј)•жном срnству није тако 
раао иасељење завр.шеао као у ПаштровиЬ.u:м:а, које се у Ilро

ш:пости држа:по све за један штап па и одржад:о. А тако тврди 

били у вјери, да римокажолициэиу м;еђу њима, као и мођу 
Грбљанима, никад вије било nута нит приступа, иако су увијек 
истом излuжени били. И данас у опЬ.инИ паштровској в rр
баљско1 то је махом. све правосЈiавви. 

Onllинa сnичанска. 

Она је ва.јјуа_tнији дио Бо:sе, односно Далмације, која је 

била турс:ко- земљиште до 1877., хад СветостеФавсним уговороъt 

1) Срђ аа 1905. rо11.иву. 
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би дата Аустро-Угарокој. То је пот-врl,еио послије и берлин
ским у1·овором. Има у оовршини 3835 хектара, од којих по

реЗЈ' подложно_ 3707. То су оранице (277), вртови (118), вИно
гради (40), пашњаци (2287) и шуме (985). Свега је у Спичу 491 
куhа, а становника 1415 {православних 505, а ри.мон:атолика 910ј. 
Сијело је опhине у Сутомору, а састоји се из десет од~омака: 
Врца, Ћеађивовиh, Ћурмани, Миљевци, Мйшић, Попови, Шушањ, 
.Сутоморе, Заграђе и Занковић. 

На.л:ааи се између горовите Дубовице и Цмиљово улице 
(граница паштровска) и бујице Жељевпице {граница црвогорска), 
- а попрјечно између Црне Горе и Јадранског мора. Суто
:моро је nри мору; а више Сутомора ,Миљевци. Од Сутомора 
идући прама Паmтро.вићияа, најприје се сусрета зграда, више 
ноје оу Папани и Ћенђиновиhи. Овако идуhи даље води пут 
све до Цмиљове ~·лица {паштровска граниЦа), а по.више њега 
су Ћурмани: и МиiпиЬи. Према Бару, идуhи од Сутомора, на
лазе се 3аграђе, ЗанковиЬ., Шуmањ и Врца. Сва су ов:а села 

при страни и испод rлавица. Спичавска област богата је изво-· 

рима, Главни су: Поцка Вода, ПодбабаЦ и П одоле, у Ћур)-rа
вима; Јавовик, за крт, Врело и Чањско ПоЉе, у :Мишићу; ЋеиR 
Бода, у Эаграђу; и извор(l у Миљевцима, _ Ћонt,иновићим:а, Зан-
1\ОВиЬ.у, Сутомору, Папанима, Bpuиl\fa и Суmању, Ii:Ojи се зову 
именИма истих села. Најве!:tи је noтoR бујица Жеiьеsница.. на 
граници аустријско-црногорској. ·Не наноси много ште'Ј;'е, Има 

у Ћурманииа ullотоцка вода« _и још неколико зиањих безиме
них поточиhа, ноји штете не наносе. Сав је Спич изложен сје
веру, а зна гn наћи и југ. па и западљак, као и источњак.. 

Поднебље доста благо, а снијсr кад папе ;,шоrо се не одржи. 

То оу највише пашњаци и шуМе, а мање оранице, вино
гради и вртuви. Још эемљишник није посве тачно уређен, По

врhо би врло добро у Спичу могло успијевати :као и вино
гради. Орани.це такођер би добро успијовале1 и &Ro их вије ~tвoro. 
Пашњаци и my"a и~r је ко:муница, од Ryha rдје ·четврт сата, 
а гдје и fl/2 сат удаљени. Налазе fiO према Црној Гори и. Па
шrровиhима. Нема кметова, а није их ни под Турчином билој 
- вииад Турчиву харача давали, нит ж.апдара турског у земљу 
припустили. 

Сва села нао и куЬе при страни. Тако: :Мишићи налазе 
се исnод Тлавице, .на којој је црква св. Стеван~ у висини над 
морем 124 м. Сво село у скупу. Rуће између себе имају ув:а .. 
крс~е улице. Ту је вазда било, а и данас ту (?тавују: Нов~ко-
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ви!.и (25 куt.а), Ћурашевиt.и (11) и Станиши!.и (12). Свега је 
48 домова, а становвиха 140, који-сви православно вјерЕ'. Имају 
аародву школу и засебну -парохију. Ћуряави налазе со при 

ПоповиЬа Глав:ици, а испод страве. при nотоку. ЋуL.е су зби
је-ног типа.. Свахо племе има ·свој скуn, а с1tупови су у међу
собном растојаЉу четврт сата. У скуповима су кућ.е без реда 
и улица. Сво се село налаЗи повише опhинског пута. У ЋУр
манима станују: Поповвt.и (20), Ћуриши!.и (6), Мирковић ( 1 ), 
ПикдаR (4), Вашићи (2), Радан (1) и Перочи (3). - Свега је до
мова 39 (вуt.а 40),:а душа 89 (правосл. 88, римокат. 1).- Имају 
своју З'llсебв:у парох111ју. - Парохијална им је црква св. Јован 
Претеча, а Филијалве св. Георгијо, св. Троице, св. ИЈiија u ~~брус 
Христов. - Село Ћеиђи:вовиhи: нал:ази се nри страни, а к'уЬе 
су беs реда, растуреве, у растојаљу 1-400 11-1. Ту живе: Ћен
t,ивовиt.и (11), Ћакар (2), Јели!.и (2), Маровиhи (5) и Швопеље 
(2). - Свега јо домова 22, а душа 206 (i2 прав. а 134 рИмо
натоли·ка), са одломком Зградом. - Одлома& Зграда над.ази се 

при страни, извишо поља, далеко од мора четврт сата. Ту куЬ.е 
у скупу, без реда и са неправилним улицама. Ту живе Згра
диhи, којих је 26 домова, а душа 62 {nрав. 40, а рим. 22). -
Дакле у Ћенђи:новиhима свега је домова 48, а душа 206.- ДруЈ:>& 
су села: Заграђе {Мали Миоир), који је nри страни при Вељем 
граду; Завковић, :Миљевцв, такођер при страни, -- а Сутоморо 

. при мору. у· свим њима. су куhе _растурене, - у растојаљу 1 
до 600 к9рака. - Ту станују ова братства: Вабиhи, Курто
виhи, ИЛиђи, Ћенђивовићи, Завковићи, Цар, Хрватице, Обрадо
виhи, Лукшиhи, Иличковиhи· и 3градиhи. - Свега домова 80 
{куhа 12-~), а душа 416, између -којих је војништва 83.- Ce.'Ia 
3авв:овиh, ЋенђиаовиЬ. са 3гра.цом1 Заrрађс, МИљевци и Сута
море саст&вЈЪајУ једну римокатол:ичку парохију, ~ојој је паро· 
хијаЈШа црква ов. Димитрије, а православни nотnадају -nод па
ро:х:ију Ћурмави. Сва ова сел.а имају заједничку в:ародну ЦЈ.Колv. 

Сепо Папави такођер је при страни, а куhе све растурсве. Ту 
станују: ВуваsиЬи, Ковачи, Шкопеље, ШкутиЬи и Брњаде. Свега 
19 Домова (куЪ.а 33), а душа 123, од којих 120 православRИХ, 
а ~ римокатоличка. Имају своју цркву св. Теклу, а Цара Кон
-стантина и Ј е-леве у Ртацу. ПОтпадају под парохију Ћурм:авску. 

Село Врца на:в:аsи се при страни. - ltyhe у скупов_ииа, 
·по братствима, које је једно од другог по један четврт сата 

удаљено. - Ово је мал.о село од парохије ЗанковиЬ. 1857. оди
јољено, те створена засебна парохија. Ту станују: Лукшиhи, 
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Иличковиhи Вукоановиhи. Свега је домова 40 (куhа 59} а душа 
248, од :којих fO православних, 138 рнмохатолика •. Задње је село 
Шушањ, :кој~ имаде 80 домова :(107 куhа), а дуШа 293, од tю
јих правосnавни 24, а 269 римон.атоЈIИци. Имају народну школу, 
рпмоRатолици своју засебну парохију, а православни подла

дају под Ћурмане. Kyhe су груписане, по племенима. 
Спич (Spizza) добио име, јер има облик шпице. Ту ста

нују: 3ав.nовић,: Ћенђинови.Ь, Палани, по братстви:м:а; Врца, 
по Брдима i Суто:море, ког зову и Сухоморе,- рад мора·; За .. 
грађе, јер за неки:м старим грађевинама било i Ћурмане и .Ми 
mиh, не зна се по чему добили .. И :\о! е; Зграда, по nлемену 3rра
диhим:а које ту станује. 

Црква св. Димитрије у тврt,ави Нехају саграђена је за Не
маниhа. Познаје су у њој римокатолици поставили овој олтар. 
За турско црноrо-рспог рата 186_2. цркву је турски паша пре .. 
творио за џебану. Заузимаљем римокатоличног епископа римо
натолици добише од Султана новац, ·-то оградише 1866.- нову, 

близу тврђаве Нехаје, а православни могоше тек 1879. у .овој 
у Нехај у служити. Друга је старива Манастир Ротац у Сп:цчу. 
Манастир овај- био је лавра, за.дужбива срnове Rраљице Ј елев;е, 
жене Милутин ове, а :кЬери Балдуина, пощљедњег. лати-аохог 
цара у Цариграду. - Манастир Градиште био је ·некад- мето~ 
овоr манастира. Пошто Ј;У Млечиhи бомбардовали и сруш.u:ли :ма

настир Ротац, не:ки љегови калуђера_ настане се у Гра;диш1·е,,и 
nроэову t•a манастиром. Силно ротачно имање МлечиЬи су н_а 

дар лодијелили. На мањи дво имаља, што је опадао у лащ:тров
сној граници, хтјела је република да настани језуита, како би 
ови могли лан_шс поткопаватп: православље у ПаштрnвиЬима. 

Паштровиhи су се томе ·противили и долазеЪ е језуите -прого_
нили, да ниједан ход њпх није мјеста згријао, а многи оу т:у 

и заглавил~ не само од свјетовне него -и од налуђерске руке. 

У ХVП. етољеhу, на молбу паштровсRих Посланик-а.1!ИтровиЬ.а 
и Мшtовића, Млечиh дозволи да могу ротач:ко имање .раздије~ 
лити Прасквици .и Градишту. Један дио од. ротачКо:г имања 
доnао је Гроговиhе, као што се види и:з писма .од -10 априла 
1762.

1
) - Знаиените fcy старине још тврђаве Хај п Нехај. _ 

У Шушњу држе цркву св. Маријd да је у XI в. ограђена. Исто-

1
) ПросвјеТа 1896. стр. 105-106 Орпrииа..tво је писмо у К. Греrовића 

у Кас:rе..а.аастви. 

БОКА 445 

имена је нова црква 1902. ограt,С.на. :s.ojy је дјелимично НЮ5. 
потрес уништио, те је опет 1907 nоправљена. - У Брци:ма је 
црква' св. Андрије {римокатолич:ка), која је у XVIJI n. ограђена. 
Год 1856. је обнов:љепа оби.:tатнм прилогом: пресвјетлог аустриј
ског надвојводе 'Фердинанда МаксИмилијана. - У Занковиhу је 
црква римонатоличка св. Димитрије. Itoja је 1895. ограђена, и 
црква св. Текла, која ве~tа.д правоСЈiавна· била. - Цркву св. 

Стевана Дечанског у Мишиhима оу саградили 1866. Цркве У 
Ћу_рмави:иа све су orpal)eвe эа Неманића, а и nослије (црква 
св. Ј о вана и св. Троица}. 

П останак Спича и поријекло ставовништва. - Сnич_близу 

Вара био, који видну улогу играо. У Спичу, за ~е.о~аниЬа nо

стојала је црква, којэ. ј~ н дав:аџ, св. Димитрија у Нсхају:, која 
је -саграђена за Не.мавиhа; а нраљица ЈоЈЈева српс:ка, Валду

ивова кЬер, оградила је српску лавру - манастир у Роцу 

(Цар Rостантин и царица .Телепа). ТО је доказ, да јо тад по-

станак Сnича, као и да је васељење многобројна било,· а· пре

:дање вели да је и много прије,, јер ШушањсRу стару цркву 

држе да је· у XI в. ограђена. Ово је насеље доста старо. -Јако 
је у1{оријењена крвна освета, вазда су били у пограпичпим. спо:· 

ровпма са Паmтровиhим:а, Црногорцима и ~урци.м.а. Мног.о их 

је и с. једне и с друге стр-ане погибало • ._. А. на ж;1лоет и 
сами се међусобно .крвавили. Оно је насоље н-окад било све 
nравославно, а за Млечиhа прек·о половице превјорвло. Ево 

што о тОм народ прича : Ри:мокатоличка страва остма без cвe
WT€fiRKa, а народ слабе изоб'раэбе. Дођу језуити, .који носили 
хаљине и браду, нао правоалавни1 а и служиЛИ ва црквено сла
венском у црквама.; - нАроду со нрикажи православнима, и 
тако превјори вас крај до Ryhe Каралиhеве и Шкопље у .Ћен ... 
ђивовиhима. И ту отпочивули на ко пак, и казал:и .. да оу 

свешто·ниЦи. На· то u:.м ови рею~и, да ени имају свешт!Звика, 

ј~р ове прелоэнали. Истјерали п, те наnријед остало-све чиото 

православно. И збиља ту је nреграда између православних и 

риыокатолюtа. , 
О поријехлу становпиштва зна се: 

У Мишиhима. : 
Три брата Ћуро, Ставиmа и -Новак, у XV в., од крви из 

Ниша побјеrли, те ое у Миmиhе настанили. - Од Новака по

·ЖјечУ данашљи -Hoвauoвuitu; од Ставише -- Стаииши!tи, а од 

·Љ.их неКи 'проэвати 36чеви; и од Ћура _:_ Ћурашевиhи. Ово је 
насеље у Спичу. СвQ._ слави ов. Стевана Дечанс:коr. Вили ве-
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диви јунаци. Махмут везир погубно је Васа Новаковиhа у Скадруј 

он је би-о члан оног друштва ноје је предводио Мирчета НиR

лан. За: М:еџида Султана многи Спичааи бипи нао што их је и 

данас вртари ·у Цариграду. Један од Н:оваковиЬа био :врховни 
шеФ су;п:тав:ова парка. Њему суЈrтан дао палачу и част намје

сника, ал да се једном туркињо:м ожени. Ов ве хтио, веЪ. по

вратио ·се :крадом у Cлuq, одатЈiе на Браку Rод Скадра, гдје 

му и данас син живи. 

У Ћурмавима станују: 

Пoaoвut;u. Из Старе Србије, послије косовске IСатастроФе у 

Зету, а одатле у XV в. у Ћурмане, и то вбог :крви* два брат:t, 

Дошли у мјесто Сел_о, дал-ен? од данашљих куhа једно 20 ми
нута; ту нашЈЈи двије удовице и њима се ожеввли. - Одат.11е 

прешли гдје и данас јесу; они су поправиm цркву св. Јована, 

али племе,11у Даn_чиhима није се свиi)ма та њихова радЉа •. Јед~ 
вог дана дошли код црRве •. Порјечкади ое, те Даnчиhи уби оба 
Поповиhа, а њи;хови о пот два Далчиhа. Тако пан и чежворица, а 

Дапчиhи баци проклетс:rво ва Поnовиhе. Удовице остале ·но

оеt~е,. изол:иране _од свијета, - нит Ко смије њима, вити оне 

каму, а врло добро жпвјеле. Једном дошао владика у ис~у 
цркву св. Јована. Хтио да служи, али не имао вина, нит имао 

но да дадве. Имые оне двије удовице, њима владика поручи, 

да вина донесу и дјецу. Оне то уради.пе. Он се о свему распи

тао, - љихову дјецу претио, а над видио да су невине, тЭд 

их благословио, говореhи: »Ко вао је проюrео~ био прохлет .и 
анатема, а од ваше нуЬе вазда бива.л:и свештеници«. - И прича. 

се да и јесу вазда од тад све до данас. Ова је нуhа дала до 

данас 12 свештеника. Много се бор·и.nа за православље. Попа 

Саву По-повиЬ.а у прошлом вијеку уб11ли Турци у Бару; ~ ~ 
кнеза Дол'rоруког ручним писмом царвца Екатерина П била, 

је ва ову кућу nрепоручи.nа. - Ов. се искрцао у луку Чаљ -
у Спичу. То се писмо и данас у куЬи Поповиhа хра.ни. Нев.о

лико се од ових Поповиhа иселило у Бар и у ЦаригРад. С:ви 
славе У сјеiщвање. - БашиКи. Ово су огранак Поповиhа. Прича 

се да је неки БЭ.шиh - иэ Црне Горе, у XVII в. у Поповиhа 
стужио, те узе једну њихову одиву. Неки се иселили у Бар. 

Славе У сјековање. - Рада~t, ови су огранак ПоповиЬа, а славе 

Усјековање. - Ншr:Ааиu, славе Усјевовање, - а у XV в, до

ш.nи из Зете. Знамснит је Мирчета Ниuав. Иоелиnи се у Бар 
и Цариград. На ::uјесто њих населио се неки Уи.иановuh, из 

Цр:м:вице, те слави Усјековање (по одиви) •. - $ypщuuhu, из 
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Црне Горе у XV в. Славе Усјековање, а неки се иселuи У Бар. 
_ Mupuoвuhu, старосједиоци, славе Усјековање. Исел:или се У 
Бар. - Перочи, старосједиОци, ол3ве Митров-дан. У. Ћепђиво
виhи:м:а ставу ју: ЪiенбиповиЯи и Зtрадић.и ~ отарос]едиоци, а 
Ћакар, Је.;с.uћ.и, Маровић.и и Шкоаеље, из Црне Горе У XVI в. 
Сви о.n:аве Митров-дан. 

у Заграђу с-rавују &бuЯu, Нуртовиf..и и ИЈtиhи, ови дошли 
у XVI в. из Црне Горе, а славе Митров~дав. У Врци:м:а ста
нују .Аун:iииhи, И..tuчxoвuliu и Вуисановић.и, који у XV в. дошли 
иэ Црв е Горе. Славе Нихољ-дан. У Сутомору станују: Aynшufiu, 
који славе НИRољ-дав, и Оdрадовић.и, 8анков~diи _и :Seuбwto~ 
вuliu, који сла~о Митров-дан. Сви се овдје им:а. 50 год. васе
лили иэ истог Споча, а досле· овдје били :маrазини. У Завко~ 
виЬ.у станују 8aнnoвuliu и ОdраЬовић.и, славе Митров-дан. 

У Папанима·: Пааани, који у XV в. из Дрве Горе дошли. 
а олаЋе Никољ-дан; Byкaзufr.u и Кова чи (Врежани) из Зете У 
XVI в., а славе Усјековање;. Шкоаеље, из Ћур:м:ана, СЈiаве Ни
кољ-дан; Шкутuћ.u, дошли у XV в. ив Зете, а иселили се 
у Бар. Славе Никољ-дан. Брњаде, који у XIX в. дошли из 
Спљеt<а, а славе Никољ·дан. У Миљевцима :· Цар и Хрваtине., 
не ~ва се. откле дошли. 

у Шуmању.. стаНују: .Јуuшић.и и Обрадовиfiи. Римокато
љици обичв~ славе _ св. Димитрија, а православни св. Стевана 
Дечансноr и ов. Јовава. 

Суторинц. 

Ус:ки номад земље на сјеверу, иза Ковавм:а и Витољине 
између дубровачкоr и которског _котара, ноји припада Хер~ 

цеrовини. 

Границе су јој:. од сјеверо~запада: Дебели бријеr; од југо
запада: Видов-врх и еола ~nћин_о херцегповске, Мојдеж и Мо• 
ирине; од југо-истока: Јадранско :море; од·југо-вапада: коса 
rорока Осој, која се протеже .од морсне'- обале све до Дебелог 
бријоrа, и дијели оуторинску· увалу од конавоске равнице. 

СутОрива по Форми сппчи језику, који раздваја дуброваЧ:ки 
кот8р од БОке. Ова.] се језик постепено спушта од сјоверо-эа
Пада пРама југо~истоку. те се изједвачујо са морском повр

. шивом. П рома сјевера-заnаду је најшири, а према југо-истопу 
све уЖи. Суторина је I·олим брдима- опкољена, а од југо~ истока 

отворена, гдј~ се с морем спаја. Она је nра:ма тому увала, У 
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ROJOJ се налази поља суторинско. Ryhc оу покрај поља и ва 

присојним и осојним странаn1а, Поље суторинсво, особи'rо· ва 

граници од Боае, усљед слабо урођене рјсчице кој~ се т-у у 

море слијева, грозвиЧаво јо; зато народ страда. Зими. ова рје

чицit набуја, те пољу и штоте доста наноси. 

Села суторинсна јесу: .Jyчu/i.u. Оно се простире ва сје

верној странИ, и·спод брда Острошца, изнад х~ог се олет Уздиже 
Видов врх (366 м.) - Има извор Т емина, око ког оу нућео -
Шћ.еауиiе'ви'Яи. Западно ЛучиЬима једно 300 м. ово се село ва

лаз~; пр'и ·страни·, испод брда. Пије воду са бунара. - Лријееор. 

Ш-ћепушевиhи"ма сје.ве'ро-з·ападпо, при страни, ово се се·ло ва

лази као Ћ Ryhe. - Има св_ој извор Пријевор. Испод Видова 

врха, а изнад- свих ових села, налази се село Коњеаић.и. Ово је 

село заједно с Пријовором. -Сјеверо-западно ПрИјевору налази 
се село Ма..tта, при страни, Iiao и нуhе. Има живи извор Грабовик. 

Сва ова села леже у приоојнрј страни, а са nијове стране 

ријеке {п~тою1. Суторино). - Чeн:ufi. ПротеЖе се испод брда 

Осоја, а са десно потоn-а Суторино. Има два извора: Шауље и 

Жвиње. Ова два 'села су једно до другога, у размаку једва 50 
1topaxa. Оба су југо-источно од ЧениЬ.а, а у страни. Изнад 

Шпуља уздиже се брдо »Кита св. Илијо« {432 м.). И Шпуље и 
Жвиње, јер немају живих извора, nију воду мртвИ:цу са _нро
вова, која се купи у 6унарима._ - Њивuце, Ово се село налази

при )tорсвој обали нао у једној малој њивици. 

ПОднебље јо у Суторини оштрлјс него ли у Игалу. Нај· 

више дува эаnадњан, и то љети, а југ зими. Штету доноси за

nадњаi~, јер суш.и. Снијег Dрло ријстrю -пада; и мало се ·одржи 

lf-2 дана). 
Суторинске радне земље џу у пољу (1/ 2 сата од -п,vЬа да

леко) и о:~щ nyha .. У пољу су оравице и вин огради, а ·око куhа 
цртови. ТО се з.емље зову: Солила, Бродовишто, Магазини, Су-. 

~орин«?КО поље, :Канаn,_ Грново nоље, Куnарица, Виногр.адина, 

Жабовина, Рубињан и Гајина. Пашњаци и шуме напазо -со --од 

~y_ha једно 3/ 4 с.ата удаљене, а sову се: Илина Itита, Ос.оје, Де

бели бријег, Видов _врх и 0Qтрожац. Суторnна ~;~нје кметија, нит 
њен_ народ Јtмети. Они су своји у рвому. 

Суторина· се дије~и на села: Лучиhи, ШЬепушевиЬр:, При ... 
је.в.о·р са Коњевпhима, Малта, ЧениЬ, Шпуље, Жвиње и Њивице. 

С~ а Qy-. она nод Херцеговином, до!t вр110 м зли и неэнатяи дио 
С_уrорине, звани »Магазин« лотnада под Аустрију, али пошто 
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ту но стануј_е нино, а и врло је мали, о њему. немам што ии 

говорити, ал по дужности ја ra опомиљем. Села су једна -~д 
другога удаљена 5-10 :минута, а сва Суторина има око 2. /'l 
ЧР-'IВОрв.е :миље. Узрок, због ког је Суторина подијељена на сел~. 

јесу сама племена, чији nретци над се доселиmо вастањиваху 

се у Суторини један од другог подаље, како би имали што више 
слободе и земље ово себе. Обично је веhи дио ових села опет 

доста близу пута. Kyhe скоро све ва странама, а ношто и по
крај поља. 

У селу ЛучиЬима станују Лучићи (27 кућа, а душа 148). 
Село је эбијеноr типа око воде и саборне црнве. Kyhe У ску.пу, 
-без реда, са неnравилним улицама. Испод овог села, а уз саму 
цесту, налази се основна школа, а ва ју~ној .страни, прама 

Школи јо жељевнична станица Габсла - Зелевика. Село Шhе
пушсвиЬ има 20 домова, а душа 126; Пријевор 27 домова, а 
дј" ш а 232; ceJio Мал-rа дом оn а 15 а душа 88. Сва со ова села 
налазе при осојви:м: стравn.ма, о десне страНе суторског пот-ока. 

Села. разбијеног типз, без реда и улица, али ипак nлеменске 
Ryhc·, јер свако је пле~~ и засебно село, јесу збијсније {у ра
стојању··1-200 м.). Село Чониh, IЈСПОд брда Осоја, с десне страно 
.руторсџ:ог nотока. ЕуЬ.е збијеног типа. са неправилним: улицама. 

Мало вижо, испод еола, проведена је жељезнич:в:а ста_вица. Ссзtа 
Ш пуље и Жtноье ј.уrоисточно Чениhу. Kyhe њих.ове у два сну:Па, 
са неправилним: улицама. Један од другог удаљени 50 норака. 
ЧениЬ има· 8 до~tова, а душа 53_; ,Шпуље 9 домова, а душа 66; · 
Жвињс 25 домова, а душа 133. Село Њивице :налази се уз ca1t1y 
морсиу обалу; његово Iiyhe збЈЈјсне у једној њивиuи. Има 7 
куЬа, а 47 .nуша, У ШhсnушевиЬим:а станују Катиi1и, имају за
~ебну црнву св. СтеФана·; У Пријевору - МравчевиЬи и Коње
виhи i у Мэлтп - Дериhи; у Чевиhу - РадановИhи; У Шnу
љама, Њивица:ма и Жвињама Чепрниhи, Гаврпловиhи п Јанчиhи. 
Свега је домова 131, а душа 846. Сви су Срби, nравославне 

вјере. Имају заједничку школ:у, парохију и саборну цр:в:_ву св. 
Николе, а свако село има своју засебну цркву. Била је . Суто
рива у_ XVIII в. у свим овојим уредба~а неовисна, само ј_е ~1~
tЭana имати доэвол:у шю би се која црква градила. Данас )О 
исПост8.ва требињског котара. 

у пољу суторинском има неколико куhерака, гдје nољари 

љети ноЬ.е и чувају грожi)е. Ти оу :куЬорци прости, од гра11а 

оrраi)ени' и шеваром nохривени. Велшщ су волиrю човјен У 

њима да стане. 
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Суторива добила је име по тому што Римљ-ани по околним 

странама бијаху тврђаве и _торње оградили, помоhу Јеојих бра

њаху караване и трговину од нападаја непријатељских; а 

крај, који је био под речевим тврђавама, назвао се »suЬtorre« 

»suьturrem «, По чему се назва. Оуторива. - Лучиhи, по пле
мену Лучиhима; Њивицо, јер је у једној њивици; ШhспуmевиЬи, 

јер иотои.мево братство :ненад ту стало; Пријсвор, јер се про

лази туда uрев.о, за друга села; Малта, јер ту ·некад била ца

рина (малта); Кољевиhи, по истоименом братству, које некад ту 
становало; Шпуље, јер mпуљав.щи {робиди), а Жвиње ве зна. 

се зашто добили то и:ме. 

Саборна црвва св. Николе у ЛучиЬима, хоја ј о f 889. об
новљена, а ограђена у XVI в., Rад Лучиhи овамо дођоше. У Лу
чиl:.има је мала црк~а Роащество св. Јована, која је 1842. об:. 
вовљена, а биhе да је ограђена 300 год, Још се у Лучиhииа. 
налази од старина јодна развала, коју народ зове »Ј.О!настирива«,_ 

Ту Веле за Не:маниhа била црава св. Срђа. У ЛучиЪ.има, повишсэ
жељезпичке станице, налази се »медвјођа ·пеhива•, :која Луки 

Вуналовиhу била магазин за ратну осnрому. У ШЬеп~·шевиЬима. 

је црква св. СтеФана, која је t904. обновљена, а' ограђена има 

200 година. У Пријевору је св, Госпођа, обновљена 18·75, а огра-
ђена и:ма t90 год. Пра.ма овој цркви, а мал:о ва уэвиситу мјесту,. 
виДе се развале турске карауле (стражариице}, ноја је служила. 

турској стражи да :може с ње мотрити сву Суториву, -Круmе
вице, па и боко которсви заљев {улаз). Ова је кула хасВије била. 
Вухаловићу мотриља. Њ~? је запалиО аустријсп:и генерал: РодиЪ.. 

У Ма.Јiти је црКва ов. Јовава, за коју предаље вели да јо са .. 
грађена у првим вјеновима хриmћанства. У ЧевиЬ.има је црвва. 

·св. Георгија, ограђена ·има 200 год. У' овом селу ва.пази се и 
једва турска запуmтона куда, која је у стара времена служила. 

као став јаоакџија, који порез побирали. У Шпуља:ма и Жвињу· 

је св. Гсор"гије, који је 1875. обвов.љен, а ограђев има једно 
250 год. На једном врху званом. :n Изrива RИ'l'a « је црива св. Ихије,. 
која је ограђена има 400 год. Одатле је воличавствон поглед, 
тахо да оставеm управ зачуl,ев гледајуЬи ва десно Суториву·· 

са љезиним пољем и ријеком, а ва л.ијево Ввтаљину све до Мо-

лунта и Груде КонавосRе. У Њивицама је св. Петка, а у поЉу 
суторипском Проображење; ноја је 1857. обновљена, а да је огра
ђена биЬ.е 220 год. Код свих ових цркава су гробља. Још_ је· 

била црквица Пренос мошти св. Николе, који је 1818 год. раз-
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руmев, за вријеме н.уrе. Мјесто, гдјо је. била црквица, зове се 

и данас· Никољ .. до. 
Из римског ВР.'емона су :м:оэаичне Иалдрм:е, одломци пе

пелвица, комади кипа Дијаве Ловв:иње, раке, :мјесто од камена, 

од опека ограђеве и истим покривене, ноје носе ьPensiona« име 
творнице, па и мједева новац, ва ко~ је о једне страве слика 

једног римског владаоца, а с друго митолоmво божанство Мерх~р. 
Мјесто, гдје је ри:м:сво бродовље sи:м:овuо, зове се и данас ьбР~
довиmте«. ~имљани су овдје имапи своја ьсоли-ла«,t- ПqслиЈе 

и Твр'!'ко: 
Суторива јо поста::~~а прије Христа. Тад у љој ставоваху 

Римља.ви. Год. 1451. и Тома Храни!. даде Дубровнику Драче
вицу са Суторивом, Морињ, градове Нови и Риоан.' Суторину 
особито су Дубровчави хтједи задобити, јер бијаmе важно :мјесто, 
особито јер ту бијаху соли::~~а, воја их о:м:етаху много У продаји 
њихове сохи_, а кОја Твртко оградио бијаше. И данас има мје~то 
при бопеmком заљеву у Суториви, које се sове .солила«. И 
·стеван Томашеви!. 1454. потврдио је Суториву Дубровнику. 
У XV в. Млечиhи вамјераваху кроз Суториву провести један 
яавал, ·али народ и техвичне :в:~при:дико не дозвол~mе им ту 

намјеру извести. Под републиком и под Турчиво:м биЈаmе- скоро 
везависва; имала је овој.у општинску слободу и самоупр~ву. 
Народ је бирао гхаваре, који би управљаnи сехом, побирали 
харач и предавал:и Турцима. Ти се харачи човјечки отоијеца.ли; 
то је било откад оу Суторину ·:Млечи!.и Цариграду 1718. пре
дали до 1852. За Француске револуције Суторина је била по-· 
приште војсци аустријс-кој, Француској t806., и тад припаде 
Фраипузу. Црногорци је_ с Русима освојите године 1807. До 
1М52. Суторива и.маше своју самоуправу, и бијаше са Зу-п
цима адружена. Ту-р';~ИВ их вије узимао у војвиштво, врло :мали 
данак су плаhали, а и њиж.ове просте уредбе Д.онаmаху~ им 
cpehe и :користи, а посредници ивмеђу њих. и власти, бијаху 
гаавари, које је бирао вародвик сиуп - збор. Сеоска и адми
нисТративна управа биЈiа је у- рукама rJiaщipa и _народ~· Гла
вара ;о само народ збацао, што је бивало врло рИЈетко, _Јер ови 
били човјечни људи -- нољеновиЬ.и. Освете и распре рЈеmавао 

t Nik. Gjoп~vi6-- Suttorlпa. Und die Rбmischen Funde 1906. -- Puk.o: 
slav Кrojinski :.Sutorinac Mostar 1904 и иэвјешЪ.е .љеsарввв.а Ћоиовића BeuOJ 

ЦеИ1р&.ШОј Ј:ОМВСијИ. 

'- Историја ~рпс:воr иародз. ОА Мај:вова, С}Р· 208. 
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је суд добрих људи, Rоји оу били из народа, поштени Људе, 
који~ се ријсчима морало вјеровати. ОНи су били неsаклетп. 
Год. 1852. Турци почеше аNишљ·ати нове реФорме, новtј давне, 
мјесто слободе -.роnство, све nротив народа, тано да нарОд 
падашо у све ве:Ье невоље. То је дово::rо до буне, до че"Fовања 

Луке Ву.кап:овиhа, поnа БОгдана Зимониhа и др. И тад је добро 
nОзната Суторива. Ту је Лука ВуЈншовиЬ. са Петковиhом. и 
осталом дружином эаметвуо бој 1857. са Арнаутима, 1юји су 

ту чували турсне нуле, и тад је Суторина под Луки.Ном управом 

била чиста од Турана.1 Опет се временом Турци -:,· Суторини 
наставиmе и оградише куло. Лука чувши зато, скупи неколико 

момчади, и Cl'a турс1щ куле трещњевим, а послије и гвозденим 
топовим.а тући, ал у тu дође Дервиш-паша на Зупце са 6001} 
војнющ; зато мораде Лука посЈzати Зупцо да браве иуhе и 
и:r.хања. У исти час nојави се под Њивuце nрама Суторини 
Џ~лади паша са турсrшм ратним бродом, те поче иэ тоnова 
га~ати Луку и њеrову војс:ку, али му ништа не ваудиа У то 
му дође глас, д~ му :rtpehe на Суторину и Мехмед паша преко 
Конавала, а и војска га поче издавати, јер Крушовчани не хтјо
доше not1и Зупци:ма у помоh. Луиа Петковиh узе Николу Де
рвhа и Шnира Лучиhа, суторивсttе главаре, те nође с ЊИЈI.Ја ва 
Дебе.11и Бријег., и јави Мехмед namи нако со Суторива сва раэ
бјегла, пак да га у има Суториве моли да не уљеэе- у њу 
прије но се Суторињав:и поврате из ауотријщ(е граница.- У то 
се појави Лука Вукаловиh са 600 Боsеза, а Мех.мод видјев их, 
побјеже главом без обзира. Кад то видје Лука, поврати војску 
на Rулу у Сутори:ви, освоји је, потјера Турке из њо, а кулу 
запали. Послије пође да поможе .Зупцима, а међутим генерад 
аустријски Гаврид РодИh оде с војском да удара Луки у Су.
торини. Ту доl)е Родиh, раз~зли Лукине стражаре, на r-еоји:м:а 
се срnска.эастава вијаше, и освоји Лукину тврђаву, па је сву· са 

земљом Qравни, и о ње однесе два гвоздена то па, којима је Лука 

Суторину бранио. Чувши Лу.ка за ово, похита да се освети 
Родиhу, али ов. веh одатле бијаmе отишао. Протестовао је и 
ход велесила ради тог непоштеНог ·Родиhева дјела, али врана 

врани. очију не вади. Суторину је Лука одредио био эа _мјесто 
договора између њеrа и Омер паше. Од 1875-1878. позната 
је Суторина као мјест-о устаmа, и тад се је вијапа зас'l'ава цр-

t Јlува Вухu.овић. од Јо:вава. Наsиliеиовића. у Детопвсу Матице Cptrcxe 
rод. 1874. . 
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ноrорска на зидипам:а раэваљеве :ку ло турске. Ту су биЈш хер

nеrовачки rлавари: Шимуновиh, Сочица, Поко Павловиh, дум 

Иван Мусиh и сердар Тамо To:м:amenиh. 3ати1'rt долази окупа

ција, која се 1908. претвара у анексију. 
Из ових краrких, летимичних: повјесвих цртица rт1ожемо за

:кључити, да у овој вели:кој мјешавинil тemRo је било ставов

ништву у Суторини. Сва стара насеља нестаwе да им се. ни 

за траг незна. Од српсних старих породица зна се да била 

РађеНЕtавићи, Павловиhи, Марновиhи и Голубинови, сви старо
оједиоци, а истрачали се 1818 од нуге. О даnашњим бра<rствима 
зна со: .Ay-чuli.u, дошли иЗ Дробњака у XVII в. Славе Никољ

да.в. Иэ овог су племена били до данас увијеrt свештенници и 

главари оуторивсв:и. - Ka.тufiu, из Попова у XVII в. Слаnе св. 
СтеФаnа. Ив овог је племена Ј око Катиh, в:оrа Францези убише1 ). 

- Дери~и, вз Орахо•ца (Херцего•ива) у XVIII в. Славо св, 

Петра. - Мравчевиhи, иs Босне у XYIII .в. Славе Петро"в-дан, 
- Paдanoвufiu, из Зубаца у XVII в. Славе Јовањ-дан. - Ко

њевиfiи~ из Мораче у XVII в. Славе Нинољ-дан. - Ја.п-чиhџ, из 

Вјелица 1687. Славе Илин-дан. - Чеарн.иhи, с Граова у XVIII в. 
Славе· Ил~н-дан. -- ГaвpUAoвuli.u, из Дибре (Стара Србија) у 
XVIII в. Славе св. Димитрија. 

Суторињани су здрави, nрости, виl)ени и јуначни. Одије;ю 

им је: напа са саруном, бјслача од домаhоr сукна, rahe ши
роке, до коље нице, чарапе и опанне. Женсио носе: ва глави 

бијелу :мараму, :мрчину, эубун, опреrљачу, ttapaue и опанке, э. 

дјевојне на глави но со каnу, а по више ње бијелу мараму. 

Храна им: јо обична~ нртола, купус, скоруп, млијоnо, сир, а 

:месо једу о благданnма и :м:еоојеђаяа. 

Суторива је некад била прави перивој пољоделства, вино

rр.i.даротва,- вртарс'I'ва, воhарства, особито јабуна, шипака и 
смокава, иэме:ђу и~јих оу познате оне до почетRа новембра 
под именом ози.мице. Ненад је Суторина била мјесто знамени

ТQГ духана~ али времена мутна и различито рсволуциiе, сео

бит~ нуга 1818 дали оrешки и смртни уДарац бдаrостању •. У 
селу Њивицама тако је бп:аrо поднебље, да расту гороотасво 

нараачо, увусно B'1he, и пристаниште тако је романтичпо, да 

су га Римљани изабрали .као зимсно пристаниmто за њихову 

војску и ·бродовљо. Некад је народ овог -краја радио дрвене 

1) Види ноју ~Сир'l- Јохана Rатиt..ас (Споменброј Срђа. 1908). 
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лулэ,. која су биле у обичају код ових оловевск~ парода, и 
Ш'l'~ Ј6 бма уз ВОЖИh, :МВЧ И јатаrап llотребцти ДИО нарОДНОГ· 
одизела. Ове_ су се дуле градипе од жила од врововиие, које 
обично туда расту . 

. Народ се данас эави:ма мање аемљорадњом и сточарсоrвом 
а аазвише эидарством и ·одхажењем у Аморику. 
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РЕГИСТАР": 

а) Преrлед rеоrрафских и етиолошких назива 

авлија, двор, двориште 49 
амић, в. рибе 40 
арбурет, в. рибе 40 
ашенац, в. љековито биље 39 

бабица, в. рак у рибе 40 
баrаш, мјера за жито, 15 кг 134 
бадањ, ДИО МЛИRii 34 
балестра, врста оружја 102 
"банак", .,банкада", збор nаштров~ 

ски 382 
барбир, в. рибе 40 
барбун, в. рибе 40 
бардак, суд 138 
барио, суд за воду 164 
.,барјак", дио братства или nлемена, 

или скуn, заједница 46 

.,баркиња'\ врста маслинке у Wки 33 
батоr лавица, в. рибе '39 
"баuа", дИмњак особите врсте 54 
баштине, њива 13 7 
бешика, колијевка ·135 
"бижице'', бачве 41 
биљежник, при суду 105 
биока, врста лозе у Боки 32 
бискавац, в. рибе 40 
бистијерна, за воду кишницу, 242 
бјелац паук, в. рибе 39 
бјелача, хаљина, гуњ 132 
"бјелипа", трешња 33 
,.бјелице", брескве 33 
бјечве, чарапе 133, 170, 
благо, мал, живо, стока З l 
"божура", божићно пециво 140 

*У реrистрима су извршене сљедеће измјене: а) Ауrорска објашњења уз одред· 

нице регистара су ијекавизирана (према основном тексту, који јС ијекавски). б) У пра

вопису тоnонима примијењене су савремене nравоnисне одредбе (нnр. Херцег Нови мј. 
Херцеrнови, Голи Бријег, микротопоним ___,. Голи бријег итд.). в} Исnразљени су ван 
реда означени бројеви страница. _г) Одреднице су преуазбучене по компјутерском програ

му (јер их је велики дио у оригиналу био ван азб)"'НОГ реда). д) Исnрављене су штампарске 

грешке из ориmнала. ђ) По принципу узорака провјерен је еквивалент страница у реги
стрима и у основном тексrу (исnрављено је више rpewaкa, као нnр. Пржно 694 мј. 604 
итд.- у оригинал)'; на снимљеном издању то су, иначе, друге странице, које су у Регистру 

nреnагиниране комnјутерски). Регистри нијесу у цјелини сравњивани са основним тек

стом, јер би то захrnјевало израду нових, те у том смислу редактор и к:оректор регистара 

не сноси одговорност за евентуалне _грешке из opиrnнana. е) ОдреДнице чија је исnравност 
била сумљива исnрављене су, на основу чега је макар дјепимично поnрављена а:Крибич:ност 
сриmнала (нпр. Вртова -+ Вртови, Вода Бјелич Kpw ___,. Вода по.Јi Бјелич-крщ и сл.). ж) 
Исnрављене су и уочене rpewxe аутора у објашњењима уз одреднице (нnр. у Богишићима 
а треба у Богишићу. у Богишићима а треба у Ђурщиевићuма и сл.). 
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