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Ili ja LA LO šE VIć 

UTVR ĐE NI OBJEK TI I AN SAM BLI MLE TAč KOg pE RI O dA 
U BO KI KO TOR SKOJ

Ključ ne ri je či: Bo ka Ko tor ska, Mle tač ka Re pu bli ka, utvr đe nja, la za-
re ti, utvr đe ni ma na sti ri, ku le, ljet nji kov ci

Po red be de ma ko ji okru žu ju gra do ve Ko tor i Her ceg-No vi, u Bo ki ne-
ma go to vo ni jed nog ve ćeg i sta ri jeg na se lja ko je ni je ima lo nеko utvr đe nje 
ili bar do bro utvr đe nu ku lu. Naj ve ći dio tih ma njih utvr đe nja da ti ra uglav-
nom iz pe ri o da od XV do XVI II vi je ka. Je di no su ko tor ska i ri san ska utvr đe-
nja sta ri ja. 

KotoriHercegNovi su je di ni, u pra vom smi slu utvr đe ni gra do vi. Či-
ta vo grad sko pod ruč je je srednjоvjekovni utvr đe ni grad, okru žen kon ti nu al-
nim si ste mom for ti fi ka ci ja, grad skim be de mom, pe ri me trom, mje sti mič no 
oja ča nim ku la ma i ba sti o nim tra sa ma, već pre ma raz vo ju oruž ja, rat ne vješ-
ti ne i eko nom skih mo guć no sti. 

Ma nji gra do vi PerastiRisan ni kad ni su smo gli sna ge da iz gra de kon-
ti nu al ne grad ske for ti fi ka ci je. Nji hov od bram be ni si stem za sni va se na iz-
dvo je nom for ti fi ka ci o nom punk tu, kaš te lu na do mi nant noj lo ka ci ji iz nad gra-
da, ko ji je šti tio grad i pri mao u slu ča ju po tre be, po red re dov ne po sa de, svo 
sta nov niš tvo spo sob no za bor bu, kao i ne jač i ma te ri jal na do bra. 

Slič na iz dvo je na utvr đe nja, na neš to ve ćoj dis tan ci od gra da, ima li su 
i utvr đe ni gra do vi Her ceg-No vi i Ko tor. To su tvr đa ve Španjola,Trojica i
utvrđenoostrvoSv.Đorđe. Me đu tim, nji ho va ulo ga je bi la dru ga či ja. Nji hov 
za da tak je bio da kon tro li šu pri laz i ne pri ja te lja dr že što da lje od gra da. To su 
za pra vo bi la “pred zi đa” (an te mu ra le), pred stra že grad skih utvr đe nja. Na sli-
čan na čin su pred zi đa Ko to ra bi le i Ve ri ge, Pe rast, a s dru ge stra ne Stra di o ti. 

Ko nač no, ima mo gru pu utvr đe nja iz gra đe nih na zna čaj nim punk to vi-
ma u za li vu, na po mor skim pu te vi ma, u bli zi ni lu ka, na pri la zi ma gra do vi ma. 
Da kle, ka ko je re če no, ona se mo gu u ši rem smi slu sma tra ti grad skim pred-
stra ža ma. To su tvr đa ve Vrbanj,VerigeiStradioti. 
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Po red zna čaj ni jih utvr đe nja po sto ja li su ma nji utvr đe ni punk to vi ko ji 
su pred met ovog ra da: ku le, kaš te li, la za re ti, utvr đe ne cr kve i pa la te. Si tu a ci-
ja je u Bo ki bi la to li ko ne sta bil na da je sva ki stam be ni, pa i sa kral ni obje kat, 
mo rao bi ti gra đen čvr sto, sa što ma nje otvo ra, po go to vo u pri ze mlju, sa re-
šet ka ma i ja kim kap ci ma (pu na šku ra), puš kar ni ca ma, edi ku la ma na uglo vi-
ma za od bra nu i slič no. 

Ra zu mlji vo da sve ove ka te go ri je ni su mo gle bi ti de talj no ob ra đe ne u 
ra du ova kve vr ste, već se da ju nji ho ve naj zna čaj ni je od li ke i ka rak te ri stič ni 
pri mje ri. 

KU LE

Ku le su obič no bi le jed no stav ne, neš to vi še gra đe vi ne, ma lih, pri bli-
žno kva drat nih osno va, čvr stih zi do va, sa za sve de nim ili dr ve nim me đu sprat-
nim ta va ni ca ma. Or ga ni za ci ja pro sto ra bi la je raz vi je na po ver ti ka li, po put 
sred njo vje kov nih jed no će lij skih ku ća. Naj češ će su ima le pri ze mlje, gdje se 
po ne kad na la zi la ci sti jer na, i dva spra ta. Krov je obič no bio dvo vo dan, osim 
u ar hi tek tu ri sta rih pe raš kih ku la, gdje je po pra vi lu bio jed no sliv ni. Pe raš ke 
ku le, go to vo uvi jek su u pri ze mlju ima le sop stve nu ci sti jer nu kao i me đu-
sprat ne svod ne kon struk ci je.1 

Od otvo ra, na ku la ma su obič no bi li za stu plje ni: vra ta u pri ze mlju ili 
na I spra tu (u dru gom slu ča ju pe nja nje naj češ će mer de vi na ma), ma li pro zo ri 
pri vr hu, broj ne puš kar ni ce, a ka sni je, ma da ri jet ko, i po ne ka ma nja to par ni-
ca. Na stra teš ki zna čaj nim po zi ci ja ma, obič no pre ma br du, iz nad ula znih vra-
ta, ili na vr hu objek ta ra đe ne su ma ši ku le.

Po put pe raš kih ka za da i po dru gim pri mor skim na se lji ma, ali i se li ma 
da lje od mo ra, go to vo sva ko brat stvo ima lo je po jed nu ku lu, ko ja im je slu-
ži la za od bra nu u slu ča ju na pa da. Kod naj skrom ni jih se o skih pri mje ra, kao 
što su «kaš tio» Lu ko vi ća u Bog da ši ći ma2 i utvr đe ni kom pleks u Vra no vi ći-
ma, (sl. 9, 10) ra di se o objek ti ma skrom nih raz mje ra u po re đe nju sa ku la ma 
ple mi ća ili vi đe nih lju di, kao na pri mjer sa ku lom Bu ća, ka sni je Lu ko vi ća, 
(sl. 23) u okvi ru nji ho vog ljet nji kov ca u Tiv tu, ili ku lom Ba ja Pi vlja ni na u 
Ora hov cu (sl. 8). Ipak, tre ba uze ti u ob zir da su se o ske ku le na sta le skrom-
nim sred stvi ma i (vje ro vat no) is klju či vo lič nim ra dom ne ko li ko po ro di ca 
jed nog brat stva.

Na di je lu Bo ke ko ji je do 1687. go di ne bio pod Tur ci ma, ta ko đe su 
po sto ja le broj ne ku le, tzv. čar da ci. Njih če sto vi di mo na sta rim gra vi ra ma, a 

1 de talj ni je vi di: И.Лалошевић, Фортфикациони систем Пераста, Годишњак 
Поморског му зе ја у Котору (ГПМК), XLI II-XLVI, Ko tor 1998, 136-138

2  Б. Којић, Горња се ла на полуострву Врмцу, Зборник изв еш таја о истраживањима 
Бо ке Которске, Споменик	САН , CI II Београд 1953, 188 
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po mi nju ih i isto rij ski iz vo ri. Ta ko na pri mjer u ja nu a ru 1653. go di ne mle tač-
ko Vi je će umo lje nih na la že Pe raš ta ni ma ru še nje ku la u Ri snu, da ih ne pri ja-
telj ne bi ko ri stio kao upo riš te za na pad.3 Slič no se de si lo to kom no vi je isto-
ri je i sa ku la ma na pod ruč ju Her ceg-No vog, i u na se lji ma nje go ve oko li ne. 
Do da nas se u za le đu Her ceg-No vog sa ču va lo sve ga ne ko li ko pri mje ra ovih 
ka rak te ri stič nih gra đe vi na: dvo sprat na tur ska ku la u Tre be si nu, osta ci ku le 
(pri ze mlje i sprat), uklo plje ni u no vi ju zgra du na Suš će pa nu itd. 

U Ora hov cu, u bli zi ni cr kve sv. Đor đa, pod str mom li ti com po sto je 
skrom ni osta ci tzv. tur ske ku li ne (ter min za ru še vi nu ku le). U istom mje stu, 
u za se o ku Dra žin-Vrt, ne po sred no uz mor sku oba lu na la zi se do bro oču va na 
ku la is tak nu tog ju na ka i ha ram ba še Ba ja Ni ko li ća-Pi vlja ni na (sl. 8). Po na-
vo di ma don Ni ka Lu ko vi ća Ba jo Pi vlja nin je ku lu po di gao oko 1672. go di-
ne.4 Po zna to je da su haj du ke iz Pi ve i dru gih dje lo va Sta re Her ce go vi ne 
ov dje do ve li Mle ča ni, ka ko bi stal nim na pa di ma pri pre ma li te ren za ko nač no 
oslo bo đe nje od Tu ra ka, ko je je usli je di lo 1684 (Ri san) i 1687. go di ne (Her-
ceg-No vi). Mje sna tra di ci ja ka že da je u ku li ha ram ba ša ži vio sa svo jom 
če tom do za jed nič ke po gi bi je na br du Vr ti jelj ci kod Ce ti nja 1685. go di ne. 

Još uvi jek se na oba li vi de osta ci ne ka daš njeg pri sta niš ta, na br du u 
sti je ni is kle sa na sje diš ta oda kle se vr ši lo osma tra nje. Sta ri za tvo ri u bli zi ni 
ku le uniš te ni su pri li kom grad nje ci sti jer ne sre di nom XX vi je ka. Ku la pre ma 
mo ru ima ma le pro zo re u pri ze mlju, a ve će na spra to vi ma i pot kro vlju, dok 
je broj otvo ra na boč nim fa sa da ma i pre ma br du ve o ma re du ko van, i oni su 
po pra vi lu na gor njim eta ža ma. Na fa sa di po sto je broj ne puš kar ni ce, a po seb-
na pa žnja je, po obi ča ju, po klo nje na ula znim vra ti ma.

Ka ko su broj ne ku le Bo ke Ko tor ske to kom isto ri je ne sta le, ili iz gu bi le 
ne ke od svo jih pr vo bit nih zna čaj nih ka rak te ri sti ka, ana li zi ra će mo pro je kat 
tip ske ku le Don Ka mi la Gon za ge, ko ji mo že pru ži ti zna čaj ne in for ma ci je o 
ana log nim lo kal nim rje še nji ma. Tre ba na po me nu ti da su po sto ja li slič ni pro-
jek ti i za znat no ve će, ar hi tek ton ski slo že ni je i zna čaj ni je ku le, kao na pri-
mjer de talj jed ne od če ti ri ku le pred lo že ne u oko li ni Ko to ra, u zo ni već po-
sto je će tvr đa ve na Tro ji ci.5 

Ne ko li ko go di na po sli je tur skog na pa da na Pe rast 1654. go di ne, Ve ne-
ci ja je odo bri la sred stva za iz grad nju tri ku le po pred lo gu Don Ka mi la Gon-
za ge. Uz re le vant ni iz vješ taj Gon za ga mle tač kom Sa na tu ša lje cr tež po me nu-
te pred lo že ne tip ske ku le,6 (pri log 1.). 

3 Г. Станојевић, Грађа за историју Пераста, САН, Споменик CV, Београд 1956, 64
4 Н. Луковић, Бо ка Которска, културно-историски вођ , Цетиње, 1951, 125
5 И. Лалошевић, Фортификацијска архит ек тура Бо ке Которске од XV до краја 

XVI II вијека, необјављена докт орска дисертација, Архит ек тон ски фа кул тет Београд, 
2005, прилог 28

6 Ar chi vio di Sta to Ve ne to , (ASV), Pro ve dit to ri da Ter ra e da Mar (P.T.M.) f. 482
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Ku la je pro jek to va na kva drat ne osno ve, pri bli žnih di men zi ja 10 x 10 x 
15m, sa tri eta že, od ko jih su zi do vi pri ze mlja sa eskar pom. Ulaz je na pr vom 
spra tu pre ko dr ve nih mer de vi na. Sva ka od eta ža ima la je na stra na ma otvo re 
za po dva to pa, a iz nad njih niz puš kar ni ca. Is tak nu ti vi je nac na vr hu objek ta, 
su de ći po ve li či ni pre pu sta, na zit ka i kon zo la, vje ro vat no je bio od bram be na 
šet ni ca, po put ma ši ku la, ka kvih je bi lo na slič nim objek ti ma u Bo ki. Ta ko, na 
pri mjer, u ni vou dru gog spra ta ku le Vi sko vić u Pe ra stu sa ču van je niz ka me-
nih kon zo la ko je su naj vje ro vat ni je no si le slič nu od bram be nu šet ni cu (sl. 1, 
2). Ni je po zna ta pred vi đe na vr sta me đu sprat nih ta va ni ca, ali s ob zi rom na 
pla ni ra ne to po ve po svim eta ža ma, i uzi ma ju ći u ob zir slič na rje še nja, vje ro-
vat no se ra di lo o svod nim kon struk ci ja ma.

S ob zi rom na ana log ne pri mje re u Pe ra stu i oko li ni, da je doš lo do iz-
vo đe nja ku la, Gon za gi no pro jekt no rje še nje bi sva ka ko bi lo mo di fi ko va no i 
pri la go đe no lo kal nim uslo vi ma, po tre ba ma, mo guć no sti ma i gra di telj skim 
teh ni ka ma. Ku le bi bi le ma njih di men zi ja, vje ro vat no bez eskar pe u pri ze-
mlju, sa dvo vod nim ili, u Pe ra stu, po pra vi lu jed no vod nim kro vom. 

Pro jekt nim rje še njem, uz ku le ra di nji ho ve ve će si gur no sti pred vi đe no 
je i po di za nje pa li sa da (pal liz zat ta).7 Me đu tim, po sta vlja se pi ta nje nji ho ve 
svr sis hod no sti s ob zi rom na lo kal ne uslo ve (te ren, ne do sta tak dr ve ta, nje go-
vo br zo pro pa da nje zbog ne po volj ne kli me i dr.), ma da iz isto rij skih iz vo ra 
zna mo da su po ne kad upo tre blja va ni i ovi ele men ti for ti fi ka ci ja.

Ka sni je će mo vi dje ti, da ku la utvr đe nog ljet nji kov ca Bu ća-Lu ko vić u 
Tiv tu (sl. 23) ve o ma pod sje ća na tip ski pro je kat ku le don Ka mi la Gon za ge 
za Pe rast. Je di no je dio ku le gra đen sa eskar pom znat no ve ći, u od no su na 
onaj iz nad kor don vi jen ca. Ukup na dis po zi ci ja, ob lik, pa čak i od bram be ni 
kon zol ni hod nik na vr hu ku le, prak tič no su iden tič ni.

LA ZA RE TI

KO	tOr	sKI	LA	zA	rEt

La za re ti8 su spe ci fič ni sa ni tet ski, zdrav stve ni objek ti, ka ran tin ske sta-
ni ce stal nog ka rak te ra, lo ci ra ni van grad skog je zgra na ma njoj ili ve ćoj uda-
lje no sti, u lu ka ma ili nji ho voj bli zi ni, od no sno na kra ju plov nih pu te va. Oni 
su slu ži li za upu ći va nje i za dr ža va nje za ra že nih ili sum nji vih bro do va, nji ho-
vih po sa da, put ni ka i te re ta, da bi se pod vr gli ka ran ti nu.9 La za re ti ni su, stro-
go uzev, for ti fi ka ci o ni objek ti, ali su, zbog po tre be stro ge kon tro le uvi jek 

7 Г. Станојевић, Грађа..., 66
8 Ter min la za ret na stao je od La za ra, bi blij skog gu ba vog pro sja ka.
9 Po jam ka ran tin do la zi od ital. ri je či qu a ran ta=40, od no sno bro ja da na ko li ko se u 

sta roj me di ci ni sma tra lo da je po treb no da pro đe od in ku ba ci je do po ja ve bo le sti, da kle bro ja 
da na ko li ko su put ni ci i ro ba za dr ža va ni i izo lo va ni u la za re tu. 



	 Utvrđeni	objekti	i	ansambli	mletačkog	perioda	u	Boki	Kotorskoj	 11

do bro ogra đe ni, a če sto su, zbog ve li ke kon cen tra ci je ma te ri jal nih do ba ra, 
bi li i u si tu a ci ji da spro vo de od bram be ne ak tiv no sti. 

U Ko to ru se ka ran tin pr vi put po mi nje 1431. go di ne. Ta da je je dan 
ko tor ski brod, pri li kom po vrat ka iz Mol fe te, iz dr žao ka ran tin is pred Đu ri-
ća.10 U tom pe ri o du strah od za ra ze je bio ve lik, pa su se zdrav stve ne kon-
tro le i ka ran tin oba vlja li da le ko od gra da. Po red Đu ri ća i ostr vo Stra di o ti, 
da le ko od gra da, u bli zi ni Tiv ta, slu ži lo je Ko to ra ni ma kao sklo niš te u do ba 
epi de mi ja.11 

Po u zda no zna mo da je po čet kom XVII vi je ka na ostr vu po sto jao la za-
ret.12 No, on je vje ro vat no i sta ri ji od ko tor skog, s ob zi rom na usta lje nu prak-
su sta ri jih vre me na da se la za re ti smješ ta ju da le ko od gra da, na ne kom usa-
mlje nom ostr vu, po mo guć no sti u bli zi ni ma na sti ra, kao što je bio slu čaj i sa 
ma na sti rom Va ve de nja pre sve te Bo go ro di ce na ostr vu Ža nji ce (sl. 18) kod 
Her ceg-No vog, ko ji je u jed nom pe ri o du ko riš ćen kao la za ret. U tom smi slu 
Stra di o ti su bi li ide al na lo ka ci ja za ovu na mje nu. Usa vr ša va njem zdrav stve-
nih mje ra, i ve zi va njem funk ci je la za re ta za tr go vi nu ro bom na kon ras ku ži-
va nja i kon tro le, po ste pe no je doš lo do pri bli ža va nja la za re ta gra do vi ma i 
nji ho vim lu ka ma i tr žni ca ma.

Pr va od red ba ko jom je osno van Zdrav stve ni ured (Ma gi stra to al la sa-
ni ta) u Ko to ru do ne se na je u Ma lom grad skom vi je ću 1437. go di ne.13 Pr vi 
po men la za re ta u Ko to ru ima mo 1572. go di ne, u zo ni Gur di ća («laz za ret to 
fu o ri del la por ta del Gor dic hio di qu e sta cit ta di Cat ta ro«).14 Me đu tim, vje-
ro vat no je la za ret u Ko to ru po sto jao znat no ra ni je, ako ne na ovoj lo ka ci ji, 
ta ko bli skoj gra du, on da na ne koj u oko li ni, s ob zi rom da je Ve ne ci ja pred u-
zi ma la stro ge mje re pro tiv uno še nja za ra ze na svo ju te ri to ri ju i ima la svo je 
stal ne la za re te još u pr voj po lo vi ni XV vi je ka. 

Dru gi la za ret po mi nje se 1622. go di ne, sa na zna če nom lo ka ci jom «al-
la Fi u me ra«,15 da kle ta ko đe u ne po sred noj bli zi ni ko tor skih be de ma, na oba-
li škur de, u di je lu baš te ka sni je grad ske ka fa ne, na mje stu ko je nam je po-
zna to iz ka sni jih ve ne ci jan skih pla no va. La za re tom je ru ko vo dio pri or, pod 

10 Р. Ковијанић, И.Стјепчевић, Културни	 живот	 старога	 Котора, књига II, 
Цетиње 1957, 14

11  М. Злоковић, Здравствене уста но ве у херцегновском крају за вријеме Мле тач ке 
републике, Бо	ка 13-14, Херцег-Нови 1982, 158

12  M. š. Mi lo še vić, La za re ti na Cr no gork som pi mor ju, GPMK VI II, Ko tor 1959, 59
13  sta	tu	ta	et	Le	ges	Ci	u	i	ta	ti	Cat	ha	ri,	Ve	ne	ci	ja	1613, 405
14  Isto rij ski Ar hiv Ko tor (IAK), UP, knj. 61, 1287-1289
15  M. š. Mi lo še vić, n.d., 58
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nad zo rom Ma gi stra ta. Od slu žbe ni ka su po sto ja li re dov ni i van red ni stra ža ri 
i no sa či.16 

Po Mon tal bo ti ju (1788) la za ret se sa sto jao od kva drat nog dvo riš ta 
ogra đe nog ka me nim zi dom sa jed nim do bro kon tro li sa nim ula zom, (por ta 
fat ta a bar ri e ra di mu ro) na či joj sre di ni se na la zio bu nar. Obje kat po sta vljen 
na stra ni pre ma ri je ci sa sto jao se od dva di je la raz li či te vi si ne. U pri ze mlju 
su bi le šta le, a na spra tu, sa po seb nim spolj nim ste pe niš tem, jed na ve li ka 
pro sto ri ja (ca me ro ne) za bo ra vak lju di.17

Iz pri bli žno istog vre me na (oko 1780) ov dje do no si mo, ko li ko nam je 
po zna to za sad je di ni plan ko tor skog la za re ta (pri log 2), ski cu či ji je autor 
Pje tro Ale san dro Ga na sa, sa na zna ka ma dje lo va ko je tre ba re sta u ri ra ti, pred-
lo gom po dje le dvo riš ta, for mi ra nja gro blja sa dru ge stra ne ri je ke i sl.

Dik son u svom iz vješ ta ju18 pred la že iz grad nju mo la i pre u re đe nje la-
za re ta za po tre be ga li ja. Na ovaj na čin, skla diš ta unu tar gra da bi la bi do volj-
na za po tre be gar ni zo na, a eskar pa i be de mi bi li bi oslo bo đe ni od sva ke grad-
nje. Po nje go vom pred lo gu no vi la za ret bi tre ba lo iz gra di ti ne gdje na sje ve ru 
ri je ke jer je tre nut na lo ka ci ja pre bli zu tvr đa vi i pri sta niš tu gdje je ve li ka kon-
cen tra ci ja ko ri sni ka.

Na kon grad nje la za re ta u Me lji na ma, Ko tor ski la za ret je dra stič no iz-
gu bio na zna ča ju, jer su sve sa ni tar ne kon tro le, ve za ne za po mor sku tr go vi-
nu, mo ra le bi ti oba vlje ne u Her ceg-No vom, na ula zu u za liv, gdje se ro ba 
naj češ će od mah i pro da va la. Ko to ra ni su zbog to ga pro te stvo va li ali bez u-
spješ no, ta ko da je la za ret još jed no vri je me ta vo rio, osla nja ju ći se na go to vo 
be zna ča jan pro met ro be ko ja je do la zi la iz unu traš njo sti kop ne nim pu tem. Po 
uki da nju la za re ta, nje go ve zgra de i dvo riš ta austrij ska voj ska je upo tre bi la za 
gra đe vin sko ga zdin stvo (Ba u hof), ko je se pro sti ra lo u di je lu da naš njeg par ka 
uz ri je ku (pri log 3), či ji su objek ti sru še ni pri li kom iz grad nje da naš nje zgra-
de Luč ke ka pe ta ni je.

LA	zA	rEt	nA	tO	pLOj

Od u zev ši Her ceg-No vi iz tur skih ru ku Mle ča ni u nje mu, po svoj pri li-
ci, ni su za te kli ni ka kvu or ga ni zo va nu zdrav stve nu slu žbu ni la za ret, iako je 
grad oba vljao vr lo ži vu tr go vi nu sa za le đem. U gra du je, u skla du sa na či-
nom ži vo ta oto man ske im pe ri je, po sto jao han, ko ji se po Če le bi ji na la zio u 
bli zi ni ma le dža mi je Su lej man-age Ra mo vi ća, ne da le ko od glav nih grad skih 

16 S. Mi juš ko vić, Osni va nje i re or ga ni zo va nje jed ne sred njo vje kov ne bo kelj ske zdrav-
stve no-pre ven tiv ne in sti tu ci je, Bo ka 5, Her ceg-No vi 1973, 29

17 Г. Станојевић, Пописи грађевина Бо ке Которске из 1788. године, Споменик Са-
ну CXXVII, Беорад 1986, 141

18 J. Mar ti no vić, Je dan opis utr đe nja Ko to ra iz 1769 g. GPMK XXXVII-XXXVI II; 
Ko tor 1990, 17
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vra ta (da nas Sat-ku le). Han je bio okru žen otvo re nim dvo riš tem i okol nim 
zgra da ma u ko ji ma su bi la skla diš ta i ko na čiš ta za put ni ke i ki ri dži je.19 Ima-
ju ći u vi du stra teš ku i ur ba ni stič ku dis po zi ci ju u okvi ru Bo ke Ko tor ske, stro-
ge mle tač ke sa ni tar ne pro pi se, kao i či nje ni cu da je u grad sva ko dnev no sti-
za la ra zna tr go vač ka ro ba iz su sjed ne Her ce go vi ne, ubr zo na kon oslo ba đa nja 
Her ceg-No vog od Tu ra ka od lu če no je da se pri stu pi grad nji la za re ta.

Pr vi her ceg nov ski la za ret bio je sa gra đen u sa mom na se lju, u Za pad-
nom pod gra đu is pod ma na sti ra Sv. An to na, ju go za pad no od ku le Bu ro vi ća, 
na pu tu pre ma To ploj, (i da nas se taj lo ka li tet u Her ceg-No vom zo ve La za-
ret) na kon pot pi si va nja Kar lo vač kog mi ra (1699), ko jim su Mle ča ni po tvr di-
li gra ni ce osvo je nih pod ruč ja, od no sno le ga li zo va li vlast nad osvo je nim te ri-
to ri ja ma. O to me go vo ri do ku ment Ko tor skog ar hi va («Sta bi li ti ap pe na i 
con fi ni, vi fu aper to un laz za ret to«),20 ko ji prak tič no po tvr đu je da ta ci ju To ma 
Po po vi ća (1700. go di na).21 

La za re tom je ru ko vo dio pri or di rekt no pot či njen mle tač kom pro vi du ru 
Her ceg-No vog, ko ji je vr šio nad zor, a ne kao u slu ča ju ko tor skog la za re ta 
gdje su ovu ulo gu ima li čla no vi Zdrav stve nog ure da, ko le gi ju ma (Ma gi stra to 
al la sa ni ta).22

La za ret na To ploj ni je bio du go u funk ci ji, jer je, po isto rij skim iz vo-
ri ma, do ži vio oš te će nja usljed kli ziš ta («ze mljiš ta što po da nj ro ni ja še»).23 
Me đu tim, iz gle da da ovaj la za ret, či ji se osta ci još i da nas vi de, i ko ji uka zu-
ju da se gra đe vi na mo gla kon so li do va ti, ni je pre stao da po sto ji na tom mje stu 
iz raz lo ga ko je na vo di Po po vić. Či ni se da je kli ziš te, bi lo pra vi raz log za 
po di za nje no vog la za re ta. Na i me, na ovom di je lu oba le ni je bio mo guć pri-
stup bro do va i pri naj ma njem ne vre me nu, a još ma nje nji ho vo za dr ža va nje 
ra di iz dr ža va nja ka ran ti na i is kr ca va nja te re ta.

Mle tač ke vla sti su ne du go po sli je osni va nja la za re ta na To ploj do ni je-
le od lu ku ko jom her ceg nov skom la za re tu da ju pred nost u od no su na ko tor-
ski, od re div ši da se za bra nju je iz dr ža va nje kon tu ma ci je bro do va u bi lo ko-
jem mje stu na na šoj oba li iz u zev u la za re ti ma Spli ta i Her ceg-No vog.24 Ka ko 
je ova od lu ka teš ko po go di la Ko tor, grad sko Ve li ko vi je će je upu ti lo pri go-
vor Ve ne ci ji, po zi va ju ći se na sta re pri vi le gi je. Pri go vor je od bi jen, ali su 
mle tač ke vla sti iz nje ga iz vu kle po u ku o po greš noj lo ka ci ji sta rog la za re ta na 

19 P.Sa ger, Ko men tar i do pu na opi su Her ceg-No vo ga i Bo ke po Evli ji Če le bi ji 1664. 
go di ne, Bo ka 4, He er ceg-No vi 1972, 220

20 IAK, UP, knj.74, 525
21 Т.К.Поповић, Херцег	Нови,	историјске биљеш ке, Дубровик 1924, 99
22 S.Mi juš ko vić, Her ceg nov ski la za ret i zdrav stve ni ko le gij, Bo	ka 4, Her ceg-No vi 

1972, 5
23 Т.К.Поповић, n.d., 99
24 IAK, SN, knj. 128, 1026
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To ploj i od lu či le da na po god ni jem mje stu za pri sta ja nje i za dr ža va nje bro-
do va, u Me lji na ma, pri stu pe iz grad nji no vog la za re ta.25 

Je dan plan iz Ve ne ci jan skog ar hi va (pri log 4)26po tvr đu je nam da se 
isto vre me no sa raz ma tra njem ide je o grad nji no vog la za te ra raz miš lja lo i o 
va ri jan ti ob no ve i do grad nje sta rog. Ovo je ujed no i je di ni po zna ti plan la za-
re ta na To ploj (u gor njem di je lu cr te ža), ko ji po ka zu je dis po zi ci ju obje ka ta i 
funk ci ja u okvi ru kom plek sa i po tvr đu je da je po sje do vao zna čaj na od bram-
be na svoj stva, če ti ri ku le na uglo vi ma (ozna če ne u le gen di kao: Y. Tor ret te 
per li Gu ar di a ni). 

Iz Mon tal bo ti je vog ka ta sti ka sa zna je mo da je gra đe vi na, iako na puš te-
na i u lo šem sta nju, bi la još u to vri je me u funk ci ji (1788. go di ne).27 Za u zi-
ma la je kva drat ni pro stor stra ni ce 22 se žnja (oko 40 m), ogra đen zi dom vi si-
ne 1 se žanj i 3 sto pe (oko 3 m). Mno gi zi do vi u unu traš njo sti su bi li sklo ni 
pa du (mu rac che ca den ti). Gra đe vi nu je odr ža va lo 11 po ro di ca ko je su u njoj 
sta no va le. U okvi ru la za re ta na la zi la se ma la ku ća na dva spra ta ko ja je slu-
ži la za sa ni tar nu stra žu (gu ar dia di Sa ni ta).

Kom pleks la za re ta na To ploj da nas ne po sto ji, osim ma njih osta ta ka 
nje go vih ru še vi na, jer je pre ko ovog te re na 1902. go di ne proš la že lje znič ka 
pru ga do Ze le ni ke.

LA	zA	rEt	U	ME	LjI	nA	MA

Sta ri la za ret na To ploj, po red pro ble ma sa pri sta ja njem i za dr ža va njem 
bro do va, ni je se ukla pao u mle tač ku kon cep ci ju da od Her ceg-No vo ga na 
ula zu u Bo ko ko tor ski za liv stvo ri ve ći tr go vač ki cen tar kao kon ku ren ci ju 
Du brov ni ku. Slič no Spli tu, tre ba lo je po di ći re pre zen ta tiv ni la za ret za po-
mor sku i ka ra van sku tr go vi nu ši reg ju žnog pod ruč ja. No va lo ka ci ja je na đe-
na u Me lji na ma, gdje je iz me đu 1728. i 1732. go di ne iz gra đe na pro stra na i 
im po zant na gra đe vi na (sl. 11-17). Ta ko je eli mi ni san je dan od ubje dlji vih 
ar gu me na ta Ko to ra o ne po de sno sti her ceg nov skog la za re ta s na vi ga ci o nog 
sta no viš ta, iako je Ve ne ci ja i ina če bi la od lu či la da žr tvu je ra ni je pri vi le gi je i 
tra di ci je Ko to ra u ovom po gle du.28

Pri je po čet ka zi da nja no vog la za re ta vr še ni su obim ni pri prem ni ra do-
vi i ure đe nje te re na, na bav ka ma te ri ja la i do vo đe nje vo de sa Sa vi ne spe ci jal-
no pra vlje nim ka na lom. Vo da je do ve de na na gra di liš te u sklo pu pri prem nih 

25 S. Mi juš ko vić, n.d.., 9
26 ASV, Pov ve di to ri al la Sa ni ta, b. 417
27 Г. Станојевић, Пописи грађевина..., n.d., 152-153
28 M. Mi lo še vić, Zdrav stve na kul tu ra u Bo ki Ko tor skoj za vri je me mle tač ke vla da vi ne 

(1420-1797), Ac	ta	hi	sto	ri	ca	Me	di	ci	nae,	phar	ma	ci	ae,	Ve	te	ri	nae, Be o grad 1974/XIV, br.2, 34
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ra do va,29 a ne 1741. go di ne, ka ko tvr de To mo Po po vić i Mi li voj Mi lo še vić, 
na osno vu nat pi sa na če smi u la za re tu.30 Če sma na ko joj sto ji nat pis po sta-
vlje na je na kon za vr šet ka ra do va, a mo gu će da je pri je nje po sto ja la sta ri ja 
jed no stav ni je iz ra de.

Vo do vod la za re ta Na ki će no vić zo ve «Ma na stir skom vo dom», ko ju su 
ka lu đe ri obli žnjeg ma na sti ra Sa vi ne naš li i do ve li do svo je «mli ni ce», a mle-
tač ke vla sti je skre nu le do la za re ta.31 Pri li kom grad nje la za re ta mle tač ke vla-
sti su ta ko đe od ni je le sav is kle san ka men ko ji su ka lu đe ri pri pre mi li za grad-
nju ve li ke ma na stir ske cr kve na Sa vi ni, o če mu svje do či žal ba ka lu đe ra iz 
1732. go di ne.32 

U Her ceg nov skom ar hi vu po sto ji ne ko li ko do ku me na ta ko ji go vo re o 
grad nji no vog la za re ta. Ra ču nom iz 1731. go di ne luš tič ka opšti na po tra žu je 
od pro vi du ra Her ceg-No vog no vac za is po ru ku kre ča,33 a dru gim, da ti ra nim 
iste go di ne, za is po ru ku kre ča, ci gle i ze mlje.34 Po red ovih ra ču na na la zi se i 
po tvr da Pe tra Ivo še vi ća iz Kr to la da je od pro vi du ra pri mio 120 li ra za is po-
ru ku kre ča za la za ret.35 

No vi her ceg nov ski la za ret u Me lji na ma još ni je bio otvo ren u sep tem-
bru 1732. go di ne, jer u ter mi na ci ji mle tač kog Ma gi stra ta za zdrav stvo ge ne-
ral nom pro vi du ru za Dal ma ci ju i Bo ku iz tog vre me na, za la za ret se ka že: 
«na po kon sto ji pred otva ra njem». U is toj ter mi na ci ji ka že se da tre ba osno-
va ti zdrav stve ni ko le gi jum (col le gi et to di sa ni ta), ko ji bi ov dje vr šio iste 
funk ci je ko je vr ši onaj u Spli tu za Dal ma ci ju.36

Me ljin ski la za ret je vr lo kva li tet no kon ci pi ran i sa gra đen kom pleks, 
re a li zo van u naj bo ljem ma ni ru mle tač kog gra di telj stva svo ga vre me na. Lo ci-
ran je u uva li na po čet ku Me lji na od stra ne ma na sti ra Sa vi ne. Is pred nje ga 
na la ze se dva pri sta niš ta, jed no ve će sa lu ko bra nom i ma nje is pred sa me 
zgra de. 

29 IAK, UP, knj. 51, 470-473
30 Т.К.Поповић, n.d., 99, M.š.Mi lo še vić, n.d., 62. Nat pis ukle san na če smi gla si (po 

Mi lo še vi ću):
MER CA TO RUM COM MO DO

MAR CUS QU I RI NI PROV. EX TR.
SEN. CONS.

PO SU IT
MDCCXLI

31 С.Накићеновић, Бо	ка,	антропогеографска	студија,	Београд 1913, 500
32 M.Zlo ko vić, n.d., 163
33 Ar hiv Her ceg-No vog (АHN), fa sci kla br. 105, 25
34 Ibi dem, 43
35 Ibi dem, 31
36 S.Mi juš ko vić, n.d., 7
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Iz po me nu tog idej nog pro jek ta, (pri log 4) vi di se da je la za ret bio za-
miš ljen kao re pre zen ta tiv na gra đe vi na, či je bi pro če lje ima lo stil ske ka rak te-
ri sti ke, sa ar ka da ma u pri ze mlju sre diš njeg di je la, i mo nu men tal nim spolj nim 
ste pe niš tem sa obje stra ne, do pro sto ri ja na spra tu u ko jim je bi lo sje diš te 
pri o ra. Me đu tim, u re a li za ci ji pro jek ta, po red dru gih ma njih od stu pa nja, od-
u sta lo se od re pre zen ta tiv ne fa sa de cen tral nog di je la, a ste pe niš te je iz gra đe-
no u dvo riš tu, vje ro vat no iz bez bje do no snih raz lo ga, kao i dru ga ste pe niš ta i 
ula zi.

Kom pleks la za re ta (pri lo zi 4-7, sl. 11-17) sa svih je stra na okru žen vi-
so kim ka me nim ograd nim zi dom, sa sa mo jed nim kon tro li sa nim ula zom od 
mo ra (sl. 15-16) i dru gim boč nim, po moć nim, ko ji je otvo ren u to ku ra do va 
na ob no vi 1767. go di ne, i do ko jeg se do la zi lo mo stom pre ko ka na la is pu nje-
nog vo dom. Sa kop ne ne stra ne na uglo vi ma su dvi je stra žar ske ku le. Iz glav-
nog dvo riš ta sa če smom na sre di ni (sl. 13, 17) ko mu ni ci ra lo se sa boč nim, 
(sl.14) gdje su sa jed ne stra ne bi li za ra že ni, a sa dru ge sum nji vi put ni ci i ro-
ba. U cen tral nom dvo riš tu, u bli zi ni če sme je ka pe la po sve će na Sv. Ro ku, a 
na stra ni su prot noj od glav nog ula za na la zio se ve li ki ba zen sa vo dom (pri-
lo zi 5, 6) ko ji je slu žio za po ta pa nje i čiš će nje za ra že ne od no sno sum nji ve 
ro be.

Pla no vi la za re ta da ti u pri lo gu (pri lo zi 6, 7) ura đe ni su 1767. go di ne 
kao sni mak po sto je ćeg sta nja sa pred lo zi ma za re sta u ra ci ju. Na i me, pri or la-
za re ta Kon stan tin u svom pi smu van red nom pro vi du ru, av gu sta 1766. go di ne 
na vo di da je neo p hod na ge ne ral na po prav ka la za re ta. Ge ne ral ni pro vi dur iz 
Za dra, na vi jest van red nog pro vi du ra o po tre bi po prav ke la za re ta, tra ži da se 
tač no utvr di sta nje la za re ta, vri je me za ko je se mo že po pra vi ti, kao i vi si na 
troš ko va.37 

Da bi se utvr dio ta čan ste pen oš te će nja, an ga žo van je in že njer An to nio 
Mo zer (An to nio Mo ser), ko ji pod no si iz vješ taj van red nom pro vi du ru u Ko-
to ru. Iz tog iz vješ ta ja se vi di da pri o ro va tvr đe nja o sta nju la za re ta (ri dot to 
qu a si in ro vi na) ni su bi la pre tje ra na. Na la za re tu su oš te će ni kro vo vi i ta va-
ni ce, kap ci na pro zo ri ma, po do vi, og njiš ta i dr. Po su ge sti ji pri o ra, in že njer 
pred la že da se na boč noj stra ni la za re ta otvo re još jed na, već po me nu ta vra ta, 
ko ja bi slu ži la sa mo za ula zak ro be i oso ba ko je iz dr ža va ju ka ran tin, da bi se 
iz bje glo mi je ša nje sa oso bljem la za re ta.38 No, o sta nju la za re ta i pred u ze tim 
ra do vi ma na nje go voj ob no vi ipak naj bo lje svje do če de talj ni cr te ži ko je je po 
na lo gu ge ne ral nog pro vi du ra tom pri li kom iz ra dio inž. Po lo Ar ti ko (Po lo Ar-
ti co). De ta ljan opis la za re ta sa di men zi ja ma i na mje nom pro sto ri ja do no si 

37 IAK, UP, knj. 96, 148, 972, 441
38 IAK, UP, nj. 96, 151
 V. Vi če vić, Ak tiv no sti Her ceg nov skog la za re ta i zdrav stve nog ko le gi ja 1766. go di-

ne, Bo	ka 13-14, Her ceg-No vi 1982, 176
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Mon tal bo ti jev ka ta stik. On na vo di da se po red la za re ta na la zi ma nja sprat na 
ku ća u či jem pri ze mlju je ve li ka peć, a na spra tu so ba i ku hi nja, ko je su ko-
ri sti li tur ski emi ni.39

Me ljin ski la za ret je je dan od naj bo lje oču va nih obje ka ta mle tač ke ar-
hi tek tu re u Bo ki Ko tor skoj. Za nje ga ta ko đe po sto ji iz u zet no bo ga ta do ku-
men ta ci ja o grad nji, de se tak pro je ka ta, cr te ža iz ve de nog sta nja i adap ta ci ja, 
kao i broj ni troš kov ni ci, pred mje ri, pred ra ču ni i sl. Obim ovog ra da ne do-
zvo lja va da se oni de talj ni je ob ra de, iako bi bi li na ro či to od ve li ke ko ri sti za 
pro u ča va nje ma te ri ja la i teh ni ka grad nje ovog pe ri o da.

Ov dje će mo iz ni je ti sa mo naj o snov ni je ka rak te ri sti ke gra di telj skih 
teh ni ka i pri mi je nje nih ma te ri ja la na objek tu. Ka ko je već re če no, la za ret je 
gra đen od lo kal nog ka me na kreč nja ka, di je lom već ra ni je pri pre mlje nog za 
grad nju ve li ke cr kve obli žnjeg ma na sti ra Sa vi ne. Po sma tra ju ći zid na plat na 
obje ka ta la za re ta mo že se za klju či ti da su Mle ča ni se kun dar no ugra đi va li 
gra đe vin ski ka men i go to ve ka me ne ele men te i sa ne kih sta ri jih sru še nih 
obje ka ta. Po zna to je da je pri li kom osva ja nja Her ceg-No vog bi lo do sta obje-
ka ta sru še nih u rat nim ope ra ci ja ma ko ji se vi še ni su ob na vlja li, već slu ži li 
prak tič no kao «maj dan» ka me na već sprem nog za grad nju. 

Kreč i cri jep je na ba vljan u Kr to li ma, ko ji su tra di ci o nal no vje ko vi ma 
«go re li kla či nu» i pe kli ope kar ske pro iz vo de, u pr vom re du cri jep ka na li cu, 
a za obje kat la za re ta ima mo i ne po sred ne ar hiv ske po dat ke. Za grad nju je 
ko riš ćen lo kal ni mor ski pi je sak, na kon is pi ra nja slat kom vo dom. Ka da je u 
pi ta nju dr ve na gra đa bi lo je lo vi na (al beo) ili ariš (la re se), vr lo kva li tet na vr-
sta bo ro vi ne, ona je do vo že na bro do vi ma iz Ve ne ci je, jer je u ovim kra je vi-
ma ni je bi lo. Gra đa je sti za la na gra di liš te već sprem na za ugrad nju, po spe-
ci fi ka ci ji. Sa mo jed nom pri li kom, za re sta u ra ci ju la za re ta 1767. go di ne (pri-
log 6) na ru če na je ve ća ko li či na ra zno vr sne gra đe, po čev od gre da ve li kog 
pre sje ka (bor do na li) za pri mar ne no sa če, pre ko ve ćih (mo ra li) i ma njih gre-
di ca (mez zi mo ra li), do tal pi (pon ti) i da sa ka (ta vo le), od ko jih su ne ke bi le 
iz u zet no ve li ke ši ri ne (sfi la do ne).40 Naj vi še je ko riš će na je lo vi na, a sku pi i 
kva li tet ni ariš bio je re zer vi san za naj zna čaj ni je, naj vi še op te re će ne kon-
struk tiv ne ele men te i sto la ri ju. 

Bu du ći da je la za ret gra đen prak tič no na sa moj oba li, po seb na pa žnja 
po sve će na je iz ra di te me lja. Po red uobi ča je ne teh ni ke grad nje te me lja u kva-
li tet nom mal te ru od cr ve ni ce (ter ra ros sa), ov dje su, su de ći po sa ču va nim 
pla no vi ma pri mje nji va ni i ši po vi. Za ovu svr hu obič no se ko ri sti la hra sto vi na 
ili bu ko vi na, ko ja se mo gla na ba vi ti i u okol nim kri vo šij skim pla ni na ma. Iz 

39 Г.Станојевић, Пописи грађевина...,n.d.., 153
40 E.Con ci na, pi	e	tre	 pa	ro	le	 sto	ria, glos sa rio del la co stru zi o ne nel le fon ti ve ne zi a ne 

(se co li XV-XVI II), Mar si lio Edi to ri, Ve ne zia 1988, 136 (sfi la do na је ter min za da sku ši ri ne 
obič no 10-18 un či tj. 28,9 do 52,02 cm)
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pri mje ra dru gih gra đe vi na zna mo da je bi lo slu ča je va pri mje ne dr ve nih gre da 
unu tar zid ne ma se, san tra ča, ko ji su obič no ima li dva za dat ka, da osi gu ra ju 
zid do očvrš ća va nja mal te ra, i da pri me za te žu će na po ne, po seb no za vri je me 
ze mljo tre sa. 

Na la za re tu su iz u zet no kva li tet no ra đe ni lu ko vi i svo do vi, kao i krov-
ne kon struk ci je. Iz nad ar hi trav nih otvo ra iz ve de ni su ras te ret ni plit ki lu ci, 
ko ji pre moš ću ju ar hi trav, da ne bi doš lo do nje go vog pu ca nja usli jed even tu-
al nog sli je ga nja i se i zmič kih po mi je ra nja. 

Naj bo lja po tvr da kva li te ta ove gra đe vi ne je nje no ko riš će nje do da naš-
njih da na. Na kon pa da Mle tač ke re pu bli ke la za ret je na sta vio svo je dje lo va-
nje po usta lje noj prak si, ko ju je ka sni je austrij ska upra va pri la go đa va la svo-
jim za ko ni ma. La za ret je bio pri vre me no za tvo ren iz me đu 1830. i 1837. go-
di ne, da bi de fi ni tiv no bio uki nut tek 1934. go di ne.41 Od ta da su ga ko ri sti le 
voj ne vla sti, sve do ne dav no. U ze mljo tre su 1979. go di ne ni je po ka zao zna-
čaj ni ja oš te će nja, što je pra va rjet kost s ob zi rom na nje go vu sta rost, ve li či nu, 
lo ka ci ju u bli zi ni mor ske oba le i ve li ka oš te će nja okol nih obje ka ta.

MA NA STI RI, STAM BE NI KOM PLEK SI 

Po red kla sič nih utvr đe nja, for ti fi ka ci o nih punk to va, i dru gih an sam ba-
la sa od bram be nim ka rak te ri sti ka ma, po sto ja li su i utvr đe ni ma na stir ski i 
stam be ni kom plek si. 

Kao pri mjer ka rak te ri stič nog utvr đe nog ma na stir skog kom plek sa 
mo že mo na ve sti ma na stir Sv. Đor đa na isto i me nom ostr vu pred Pe ra stom.42 
Sva ka ko da su Ko to ra ni osni va nje be ne dik tin skog ma na sti ra na ostr vu u XI 
vi je ku, iz me đu osta log is ko ri sti li i da kon tro li šu zna čaj ni po mor ski pro laz 
kroz Ve ri ge, pa, iz me đu osta log, i zbog to ga na sto ja li da opa ti bu du ko tor ski 
ple mi ći.43 

U ko joj mje ri je pr vo bit ni ma na stir bio utvr đen ni je nam po zna to, ali 
je sva ka ko, već po usta lje noj ar hi tek ton skoj she mi za ovu vr stu gra đe vi na, 
mo rao ima ti zna čaj na od bram be na svoj stva. Objek ti su sva ka ko bi li gra đe ni 
kva li tet no, od ka me na, sa mi ni mu mom otvo ra i to pre ma unu traš njo sti kom-
plek sa. Vje ro vat no je ma na stir, ili bar nje gov dio, bez ob zi ra na pri rod nu 
pre pre ku-mo re, bio okru žen vi so kim od bram be nim zi do vi ma, kao što je to 
slu čaj da nas (sl. 3,4). Sva ka ko da pri ovim raz ma tra nji ma tre ba raz dvo ji ti 
od bram be ne ele men te i svoj stva ogra đe nog ma na stir skog kom plek sa od in-

41 S.Mi juš ko vić, n.d., 14
42 de talj ni je vi di: И. Лалошевић, Фортфикациони систем Пераста, n.d., 139-140
43 P.Bu to rac, Opa ti ja sv. Jur ja kod Pe ra sta, Za greb 1928, 3,31
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ter ven ci ja ko je su na ostr vu u for ti fi ka ci o nom smi slu spro ve le fran cu ska, 
austrij ska i dru ge voj ske.44 

Tre ba pod sje ti ti da su dva zna čaj na ma na sti ra u bli zi ni grad skih utvr-
đe nja Ko to ra, upra vo zbog po sje do va nja od bram be nih ka rak te ri sti ka zna čaj-
nih za even tu al ni ne pri ja telj ski na pad na grad, na ža lost, sti ca jem okol no sti, 
sru še na od stra ne grad skih vla sti. Pri li kom na pa da Haj ru di na Bar ba ro se 
1539. go di ne sru šen je ma na stir Sv. Ni ko le kod škur de, za du žbi na Ni ko le 
Bu će, pro to ve sti ja ra ca ra Du ša na, da ne bi po slu žio Bar ba ro si kao upo riš te 
pri li kom na pa da na grad. Iz istog raz lo ga, u sklo pu pri pre ma za od bra nu od 
tur skog na pa da 1657. go di ne, po ru šen je ma na stir Sv. Fra nja, za du žbi na Je-
le ne Kurt nej ske (An žuj ske), a neš to ka sni je, na jed nom nje go vom di je lu, iz-
gra đen je od bram be ni hod nik sa gla si jom, za spo ljaš nju zaš ti tu grad skih vra-
ta na Gur di ću.

Pe raš ka cr kva Go spe od An đe la na Ve ri ga ma (sl. 5-7) od naj ra ni jih 
vre me na bi la je utvr đe na, da bi joj u to ku XVII vi je ka bi la pri gra đe na stra-
žar ska ku ća i ci sti jer na, i či tav kom pleks obez bi je đen ograd nim zi dom sa 
puš kar ni ca ma.45 Isto ta ko, ma na stir ski kom plek si na ostr vi ma Kr tolj skog ar-
hi pe la ga: Stra di o ti (Sv. Ga vri lo, u no vi je vi je me Sv. Mar ko), Mi holj ska Pre-
vla ka (Sv. Ar han gel Mi ha i lo, u no vi je vri je me Ostr vo Cvi je ća) i Otok (Go spa 
od Mi lo sti) bi li su u go to vo či ta vom po sma tra nom pe ri o du, zbog svog iz u-
zet nog stra teš kog po lo ža ja, u ma njoj ili ve ćoj mje ri uklju če ni u od bram be ni 
si stem Mle tač ke Re pu bli ke na ovom pod ruč ju.46 

Na sa mom ula zu u Bo ku Ko tor sku, ne da le ko od ostr va Ma mu le, u bli-
zi ni rta Mi riš te i oba le kod mje sta Ža nji ce, na ma lom ka me ni tom ostr vu, 
na la zi se utvr đe ni kom pleks ma na sti ra Va ve de nja Pre sve te Bo go ro di ce, u na-
ro du po znat pod na zi vom Ma la Go spa (sl. 18). Pr vi po zna ti po men cr kve Sv. 
Ma ri je «de Sa gnic« je u do ku men tu iz 1508. go di ne, ko ji se ču va u Isto rij-
skom ar hi vu Ko tor.47 

Stro go uzev, pre ma ono me što se do da nas sa ču va lo, mo že se re ći da 
je ovo je di ni ma na stir ski kom pleks u Bo ki Ko tor skoj, i je dan od ri jet kih na 
pod ruč ju Cr ne Go re, ko ji ima ka rak ter pra vog utvr đe nja,48 dok su osta li 
prak tič no ogra đe ne cje li ne, sa ne kim iz vor nim, ili na knad no od stra ne voj nih 
vla sti us po sta vlje nim, od bram be nim svoj stvi ma i ele men ti ma.

44 И.Лалошевић, Фортификацијска архит ек тура Бо ке Которске..., n.d., pri lo zi 
93,94, sl 169.

45 Ibi dem, pri log 96, sl. 170, de talj ni je: И.Лалошевић, Фортификациони систем 
Пераста..., 140-146

46 И.Лалошевић, Фортификацијска архит ек тура Бо ке Которске..., n.d, 178-180
47 IAK, SN XXV, 765
48 П.Мијовић, М.Ковачевић, Градови и утврђења у Црној Гори, Београд, Улцињ, 

1975, 166
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Kom pleks se sa sto ji od jed no brod ne cr kvi ce oko ko je je ne ko li ko ma-
na stir skih pro sto ri ja. Po lo žaj ostr va uti cao je da se objek ti na nje mu mo ra ju 
utvr di ti od bram be nim zi do vi ma i uga o nom okru glom ku lom ko ja je po sta-
vlje na na sje ve ro za pad noj stra ni, od no sno pre ma ula zu u za liv (pri log 8, sl. 
18). Cr kva za u zi ma cen tral ni po lo žaj unu tar utvr đe nja, či ja je osno va pri bli-
žno kva drat nog ob li ka. S ob zi rom da zi do vi cr kve do ne kle od stu pa ju od 
prav ca pru ža nja zi do va utvr đe nja i stam be nih pro sto ri ja, mo glo bi se za klju-
či ti da ni su jed no vre me ni, pri če mu je cr kva mo gla na sta ti znat no ra ni je.49 
Mir ko Ko va če vić da ti ra cr kvu u XV-XVI vi jek i do no si pla no ve kom plek sa 
i nje go vog po lo ža ja.50

Stam be no-eko nom ski objek ti smješ te ni su uz ju žni i is toč ni zid utvr-
đe nja. Bi li su po kri ve ni jed no vod nim kro vo vi ma i naj vje ro vat ni je su na sta li 
jed no vre me no sa od bram be nim zi dom. Uga o na ku la kru žne osno ve sa ču va na 
je do krov nog vi jen ca. Njen krov ni po kri vač je bio od ka na li ce, kao i kod 
dru gih obje ka ta. Su de ći po po lo ža ju me đu sprat nih ta va ni ca ku la je ima la pri-
ze mlje i dva spra ta. Ulaz je spo ljaš njim ste pe niš tem u vi si ni pr vog spra ta, a 
oda tle se unu traš njom ko mu ni ka ci jom si la zi lo u pri ze mlje i pe lo na dru gi 
sprat. Po obo du ku le na la zi le su se puš kar ni ce.

Kom pleks ima dvi je ci sti jer ne, od ko jih jed nu sta ri ju uz cr kvu i dru gu 
uz od bram be ni zid sa spo ljaš nje stra ne, u sje ve ro i stoč nom uglu, gdje se sje-
ver ni zid pro du ža va pre ma is to ku. Na ju žnoj stra ni ostr va je ma la uva la, je-
di no mje sto gdje se mo glo pri ći čam cem. Tu se na la zi lo mo lo zaš ti će no zi-
dom, ko ji se u bla gom lu ku pro sti rao od ju go za pad nog ugla kom plek sa pre-
ma mor skoj oba li.

Utvr đi va nje stam be nih kom plek sa pod ra zu mi je va lo je, u pr vom re-
du, ja ke ka me ne kon struk tiv ne zi do ve, sa što ma nje do bro obez bi je đe nih 
otvo ra, ma ši ku le i slič ne za klo ne na vi šim eta ža ma (na ro či to u uglo vi ma 
kom plek sa pre ma br du), broj ne puš kar ni ce i sl. Dvo riš ta, a po ne gdje i či ta va 
ima nja, ogra đi va na su vi so kim avlij skim zi do vi ma. U grad skim aglo me ra ci-
ja ma, na pri mjer u Pe ra stu, na skro vi tim mje sti ma avlij skih zi do va bi le su 
puš kar ni ce, oda kle se otva ra la va tra na zna čaj ne ko mu ni ka ci o ne prav ce, uli-
ce i ste pe niš ta. Na ovaj na čin su po kri va ni ko ri do ri pje šač kih ko mu ni ka ci ja, 
ko ji ma se ne pri ja telj mo gao kre ta ti, i go to vo sva ka ku ća uklju či va na u od-
bram be ni si stem na se lja bez zi di na i pre tvo re na u svo je vr snu «tvr đa vu». 

Ne tre ba po seb no na gla ša va ti ko li ko je sa aspek ta od bra ne bi lo va žno 
po sje do va ti vo du što bli že utvr đe nom punk tu. Pod sje ća mo da su pe raš ke ku-
le po pra vi lu imalе ci sti jer ne u pri ze mlju. Stam be ni objek ti su naj češ će ima-
li auto nom ne iz vo re vo de. Rje đe su to bi li bu na ri u sklo pu ogra đe nih dvo riš-

49 З. Чубровић, Манастирски ком плекс на острву Жањице у Луш тици, Бо	ка 20, 
Херцег-Нови 1988, 65

50 П. Мијовић, М.Ковачевић, н.д., 109
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ta, na pri mjer na Pr ča nju. Ipak, ka ko je Bo ka Ko tor ska pre te žno bez vo dan 
kraj, naj češ će su se gra di le ci sti jer ne ne po sred no uz ku ću, a u ne kim sta ri jim 
objek ti ma i bo ga ti jim pa la ta ma is pod sa me ku će, od no sno u nje nom pri ze-
mlju, ta ko da se vo da za hva ta la di rekt no po eta ža ma.

Je dan od naj sta ri jih sa ču va nih stam be nih obje ka ta van utvr đe nih grad-
skih cje li na, ko ji po sje du je zna čaj ne od bram be ne ele men te, je pa la ta Tri se-
stre (Tre so rel le) na Pr ča nju, na sta la vje ro vat no kra jem XIV ili po čet kom XV 
vi je ka (pri log 9, sl. 19, 20). Pa la ta je već de talj no ob ra đe na u li te ra tu ri,51 ali 
ni su u do volj noj mje ri is tak nu ta nje na od bram be na svoj stva.

Iz vor no pa la ta je svo je vre me no bi la kon ci pi ra na (ne zna mo da li na taj 
na čin i sa svim re a li zo va na) kao dio ši reg kom plek sa ljet nji kov ca, ko ji je uz 
od mor slu žio i ču va nju okol nog ima nja. Pa žlji vim po sma tra njem uoča va se 
da je obje kat u sre di ni sa gra đen na knad no, pa su u tom slu ča ju dvi je boč ne 
gra đe vi ne pred sta vlja le dvo sprat ne ku le sa skla diš ti ma u pri ze mlju i sta no va-
njem na spra to vi ma. Sre diš nji dio imao je sa mo pri ze mlje i nad njim te ra su. 
U ni vou te ra se, pre ma mo ru bio je bal kon na kon zo la ma i svo do vi ma, či ja 
od bram be na funk ci ja do sa da ni je pre po zna ta, a ko ja je ne spor na s ob zi rom 
na ne u o bi ča je no vi so ku zi da nu ogra du, ko ja da nas ne po sto ji, na ko joj su bez 
sum nje po sto ja le puš kar ni ce, a či ju vi si nu prof. Zo ran Pe tro vić ni je za pa zio 
(upo re di cr tež i fo to gra fi ju fa sa de). Do dat ni ar gu men ti su de blji na zi da bal-
ko na i ne mo guć nost iz la ska i nje go vog ko riš će nja na kon iz grad nje tre ćeg 
sre diš njeg di je la objek ta. 

Uz na ve de no, pa la ta po sje du je i sve uobi ča je ne od bram be ne ka rak te ri-
sti ke ova kvih obje ka ta. U pri ze mlju su tri ma la vi so ko po sta vlje na pro zo ra 
pre ma mo ru. Vra ta su sa unu traš nje stra ne, da kle na si gur ni jem po lo ža ju, iza 
ne ka daš njeg ograd nog zi da, dok su ona na stra ni pre ma mo ru na knad no 
otvo re na. Ulaz u stam be ni dio oda kle se, po po tre bi, or ga ni zo va la od bra na 
kom plek sa, je sa zad nje stra ne u ni vou pr vog spra ta, 4 m iz nad te re na. Je di ni 
zna čaj ni ji otvo ri na ovoj eta ži su dvi je go tič ke mo no fo re pre ma mo ru, i ne-
ko li ko ve o ma ma lih pro zo ra, prak tič no ve li či ne puš kar ni ce.

Na Pr ča nju po sto ji još jed na ve o ma sta ra ku ća,52 sa od bram be nim ka-
rak te ri sti ka ma (sl. 21). Don Ni ko Lu ko vić sma tra da je ova ku ća, ko ja je 
pri pa da la An dri ji i Fi li pu Lu ko vi ću, sa gra đe na u XVI vi je ku i da spa da me đu 
naj sta ri je ku će na Pr ča nju pri mo ru. Ne kad je oko či ta ve ku će i nje nog dvo-
riš ta bio vi so ki zid, sa da sa ču van na stra ni pre ma oba li. Iz vor ni ur ba ni stič ki 
po lo žaj bio je po put sred nje vje kov nog dvor ca. Ku ća je bi la usa mlje na i okru-
že na slo bod nim pro sto rom, ko jim je do mi ni ra la. Ove ka rak te ri sti ke su se 

51 И. Здравковић, Па ла та «Три сестре» у Прчању,Стварање 1-2, година VII, 
јануар-фебруар, Цетиње 1952, 59-63

 Z. B. Pe tro vić, Pa la ta »Tri se stre« u Pr ča nju, Ana	li	Hi	sto	rij	skog	in	sti	tu	ta	u	Du	brov
ni	ku, Du brov nik 1954, 473-488

52 N. Lu ko vić, pr	čanj, Bo keš ka štam pa ri ja, Ko tor 1937, 370 
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iz gu bi le raz vo jem na se lja, na ro či to iz grad njom dvi je vi so ke zgra de sa boč nih 
stra na. Ku ća je ima la na vr hu če ti ri ma le kru žne ku le stra ža re (sl. 22). One 
su bi le po sta vlje ne na uglo vi ma i no še ne ka me nim kon zo la ma. Na ža lost 
dvi je od njih su po ru še ne. 

Slič ne okru gle stra ža re gra đe ne su na bo ga ti jim pa la ta ma, po pra vi lu 
na stra ni pre ma br du, do dru ge po lo vi ne XVI II vi je ka. Naj no vi ji pri mjer pa-
la te sa ova kvom stra ža rom je do brot ska pa la ta Mi lo še vić s po čet ka XIX vi-
je ka, ra đe na po uzo ru na neš to sta ri ju pa la tu Iva no vić, sa ko je je vje ro vat no, 
uz kon cept i broj ne ele men te pre u zet i ob lik stra ža re. Ove pa la te, po red na-
ve de nog, ima le su i dru ga od bram be na svoj stva, vi so ke avlij ske ograd ne zi-
do ve, puš kar ni ce, ma le otvo re u pri ze mlju i pre ma br du, vi so ke objek te na 
uglo vi ma kom plek sa, tzv. čar da ke i sl. Kod do brot ske pa la te Trip ko vić po-
sto jao je «čar dak» is pred ograd nog zi da pre ma mo ru, i «ku la» na uglu kom-
plek sa pre ma br du. U ka sni jim vre me ni ma ter min «čar dak» je po red pr vo bit-
ne od bram be ne pod ra zu mi je vao i eko nom sku funk ci ju (skla diš ta za bar ke i 
opre mu, na mir ni ce i sl.)

Na pod ruč ju Tiv ta, gdje su se u sred njem vi je ku na la zi la ima nja ko tor-
ske vla ste le, ja vio se još je dan ka rak te ri sti čan ob lik stam be nih kom plek sa sa 
iz ra že nim od bram be nim ka rak te ri sti ka ma. Ri ječ je o utvr đe nim ljet nji kov
ci ma, ko ji su ima li dvo stru ku ulo gu, s jed ne stra ne omo gu ća va li su ču va nje 
ima nja i or ga ni zo va nje i kon tro lu ubi ra nja lje ti ne, a sa dru ge, ugo dan bo ra-
vak za vri je me ljet njih mje se ci, ka da je ži vot u gra du bio ja ko ne pri ja tan.

Ljet nji kov ci, ple mić ke se o ske ku će, ili pa la te, ka ko su češ će u na ro du 
na zi va ne, po red stam be nih pro sto ri ja, ima li su skla diš ta, eko nom ske objek te 
(guv na, mli no vi), pri sta niš ta, pa čak i ka pe le. Za to je u ne si gur nim vre me ni-
ma či tav ovaj kom pleks po pra vi lu mo rao bi ti utvr đen, ma kar op ko ljen so lid-
no sa gra đe nim ograd nim zi dom. U sklo pu utvr đe nog pe ri me tra ljet nji kov ca 
uvi jek je po sto jao naj zna čaj ni ji od bram be ni punkt, bi lo da je to sa ma ple mić-
ka ku ća ili pa la ta, vi ša do bro utvr đe na ku la sa puš kar ni ca ma, ili ba stion.

Ov dje će mo na ve sti ne ko li ko ka rak te ri stič nih pri mje ra utvr đe nih ljet-
nji ko va ca.53 Me đu naj sta ri ji ma su kom plek si Gr gu ro vi na (sl. 24) i Dan ču lo-
vi na u Br di ma, na oba li Ti vat skog za li va, pre ko pu ta ostr va Mi holj ska Pre-
vla ka.

Kom pleks Dan ču lo vi nu za ko ju u na ro du po sto ji vje ro va nje da je bi la 
ljet nji ko vac ca ra Du ša na, zbog fre ske sa nje go vim li kom, po čet kom XIX vi-
je ka je re kon stru i sao ko tor ski bi skup An ton Gr gu ri na.54

53 de talj ni je vi dje ti: G.Bo žo vić, na	se	lja	i	ku	će	ti	vat	skog	za	li	va, Cen tar za pla ni ra nje 
ur ba nog raz vo ja, Be o grad pro jekt, Be o grad 1980, 51-60

54 М.Црногорчевић, Михољски збор у Боки Которској, Старинар	САН, Београд 
1894, 53
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Kom pleks se sa sto ji iz stam be nog objek ta ko ji ima pri ze mlje, sprat i 
pot kro vlje i tro sprat ne ku le u su prot nom uglu ogra đe nog kom plek sa (pri log 
10). Ku ća i ku la su po ve za ne pri zem nim za sve de nim eko nom skim pro sto-
rom (ko no ba) nad ko jim je te ra sa sa ograd nim zi dom sa puš kar ni ca ma. U 
su prot nom uglu je dvo riš te, gdje su ci sti jer na, og njiš te, ste pe niš ta i sl. Ku la 
do mi ni ra kom plek som i nje go vom oko li nom, ko ja je uz naj ve ću sprat nost, 
lo ci ra na i na naj vi šoj ko ti. Utvr đe na cje li na, zbog svo je kon cep ci je, pro stor-
ne dis po zi ci je i po lo ža ja oda je uti sak mo nu men tal no sti, iako po ve li či ni ne 
za pre ma ve li ki pro stor.

Na po lu o str vu for mi ra nom na no som po to ka na ula zu u ti vat sko na se-
lje Ka li manj na la zi se utvr đe ni kom pleks Pi ma-Pa skva li. Dvo sprat na ku ća, 
ko ja po svo joj dis po zi ci ji i ob li ku po sje du je ka rak te ri sti ke pa la te, i nje no 
ima nje, okru že ni su zi dom od ko ga je ostao sje ver ni i ju go za pad ni dio sa 
kru žnim ba sti o nom na za pad nom uglu pre ma mor skoj oba li, i ka pi jom na 
is toj stra ni. Ba stion u osno vi ima iz gled ma lo de for mi sa nog kru ga sa preč ni-
kom oko 10 m. Na vi si ni od oko 3 m na la zi se kru žna po plo ča na plat for ma 
– guv no, ko je le ži na ku po li ko ja pred sta vlja in te re san tan pri mjer gra di telj-
ske vješ ti ne, is pod ko je je ne kad bi lo spre miš te.55

An sambl pred sta vlja iz van re dan pri mjer utvr đe nog ljet nji kov ca (pri log 
11.). Pa la ta je ima la ka rak te ri sti čan po plo čan pri laz sa stu bo vi ma i odri nom. 
Iza pred njeg, stam be nog di je la na la zi se boč no pri zem no kri lo ko je je slu ži lo 
za po ro dič nu eko no mi ju. U okvi ru kom plek sa je i ma la cr kva Sv. An tu na 
ko ja se na la zi po red sta ze od ka pi je ka ku ći. In te gri tet cje li ne na ru šen je no-
vim in di vi du al nim stam be nim zgra da ma in ter po lo va nim unu tar kom plek sa.

Od sred njo vje kov nog kom plek sa ljet nji kov ca Bu ća-Lu ko vić u cen tru 
Tiv ta, ko ji je po sve mu su de ći, bio naj re pre zen ta tiv ni ji od svih, osta lo je vr lo 
ma lo. Austri jan ci su sru ši li dvo rac da bi sa gra di li mo der nu ku ću za svo je po-
tre be, a pred rat na upra va Ti vat skog Ar se na la zid ko ji je okru ži vao kom pleks, 
kao i mo nu men tal ni pri laz sa 130 ka me nih stu bo va ko ji su no si li od ri nu vi-
no ve lo ze.56 Lo ci ra njem ljet nje po zor ni ce kom pleks je do kra ja de gra di ran. 
Na ža lost, na sli čan na čin ugro že na je ve ći na ti vat skih ljet nji ko va ca, naj zna-
čaj nih ar hi tek ton skih i kul tur no-isto rij skih cje li na na ovom pod ruč ju.

Od či ta vog po me nu tog kom plek sa osta li su sa mo cr kvi ca Sv. Mi ha i la, 
dje lo vi ploč ni ka mo nu men tal nog pri la za i ku la iz 1548. go di ne, (sl. 23). Ku-
la Bu ća-Lu ko vić je naj mo nu men tal ni ji obje kat te vr ste u Bo ki, ko ju je gra dio 
maj stor (meš tar) Vin cen ci je, sin maj sto ra Mi ha i la iz obli žnje La stve. Ova 
ku la naj bo lje svje do či o vi so kom do me tu ar hi tek tu re do ma ćih gra di te lja, bu-
du ći da je, ka ko smo već na ve li, či tav vi jek ka sni je (1657) don Ka mi lo Gon-
za ga, uva že ni struč njak po slat iz Ve ne ci je, pred lo žio grad nju go to vo iden tič-
nih ku la za Pe raš ku tvr đa vu.

55 G.Bo žo vić, n.d., 51
56 Н.Луковић, Бо ка..., 193
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pri	log	1.	plan	tip	ske	ku	le	za	pe	rast
a.	Ca	mil	lo	Gon	za	ga,	1657.	г.	

(AsV	p.t.M.	f.	482	dis.	1)
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pri	log	2.	plan	la	za	re	ta	u	Ko	to	ru,
a.	pi	e	tro	Ales	san	dro	Ga	nas	sa,	XVI	II	vi	jek,	(vje	ro	vat	no	1781.)

(AsV	sa	ni	ta,	b.	435/5)
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pri	log	3.	si	tu	a	ci	o	ni	plan	di	je	la	oba	le	u	Ko	to	ru	sa	ne	ka	daš	njim	la	za	re	tom,	1889.
(IAK	O.K.	CVII	–	269)
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pri	log	4.	plan	la	za	re	ta	na	to	ploj	i	pred	log	iz	grad	nje	no	vog	u	Me	lji	na	ma
a.	Fran	ce	sco	Mel	chi	o	ri,

око	1728.	(AsV	sa	ni	ta	b.	417)
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pri	log	5.	plan	la	za	re	ta	u	Me	lji	na	ma,
a.	Gi	o	van	ni	Bat	ti	sta	Ca	mo	zi	ni,	1730.
(AsV	5	sa	vii	al	la	mer	can	zia.	b.	17)
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pri	log	6.plan	adap	ta	ci	je	la	za	re	ta	u	Me	lji	na	ma,	1767.g.
(AsV	sa	ni	ta	dis.	B.	9	/	n	72)
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pri	log	7.	Ak	so	no	me	trij	ski	pri	kaz	la	za	re	ta	u	Me	lji	na	ma,	1767.	g.
(AsV	sa	ni	ta	dis.	B.	9	/	n	71)
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pri	log	8.	Ma	na	stir	ski	kom	pleks	na	ostr	vu	Ža	nji	ce,	(z.	Ču	bro	vić,	n.d.,	68)
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pri	log	9.	pa	la	ta	„tri	se	stre“	na	pr	ča	nju,	(z.pe	tro	vić,	n.d.480,	488)



	 Utvrđeni	objekti	i	ansambli	mletačkog	perioda	u	Boki	Kotorskoj	 33

pri	log	10,	Utvr	đe	ni	kom	pleks	Dan	ču	lo	vi	na	u	tiv	tu,	(G.	Bo	žo	vić,	n.d.,	54)
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pri	log	11,	Utvr	đe	ni	ljet	nji	ko	vac	pi	mapa	squ	a	li	u	tiv	tu,	(G.	Bo	žo	vić,	n.d.,	57)
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sl.	2.	Ku	la	Vi	sko	vić,	pe	rast	de	talj

sl.	1.	Ku	la	Vi	sko	vić,	pe	rast
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sl.	4.	Ostr	vo	sv.	Đor	đa,	pe	rast,	sje	ver	ni	odbram	be	ni	zid	

sl.	3.	Ostr	vo	sv.	Đor	đa,	pe	rast	
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sl.5.	Utvr	đe	nje	na	Ve	ri	ga	ma

sl.6.	Utvr	đe	nje	na	Ve	ri	ga	ma,	cr	kva	i	obje	kat	stra	že
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sl.7.	Utvr	đe	nje	na	Ve	ri	ga	ma,	
ci	sti	jer	na	sa	od	bram	be	nom	
te	ra	som

sl.	8.	Ku	la	Ba	ja	pi	vlja	ni	na,	
Ora	ho	vac
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sl.	9.	Od	bram	be	na	
ku	la,	Vra	no	vi	ći

sl.	10.	Od	bram	be	na	
ku	la,	Vra	no	vi	ći
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sl.	11.	La	za	ret	u	Me	lji	na	ma,	oko	1900.

sl.	12.	La	za	ret	u	Me	lji	na	ma,	iz	gled	pre	ma	mo	ru
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sl.	13.	La	za	ret	u	Me	lji	na	ma,	cen	tral	no	dvo	riš	te

sl.	14.	La	za	ret	u	Me	lji	na	ma,	boč	no	dvo	riš	te
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sl.	15.	La	za	ret	u	Me	lji	na	ma,	
ula	zni	por	tal

sl.	16.	La	za	ret	u	Me	lji	na	ma,	nat	pis	nad	ula	znim	por	ta	lom	
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sl.	17.	La	za	ret	u	Me	lji	na	ma,	
če	sma	glav	nog	dvo	riš	ta

sl.18.	Utvr	đe	ni	ma	na	stir	Va	ve	de	nja	pre	sve	te	Bo	go	ro	di	ce,	Ža	nji	ce
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sl.19.	pa	la	ta	„tri	se	stre“,	pr	čanj

sl.20.	pa	la	ta	„tri	se	stre“,	pr	čanj,	de	talj	od	bram	be	nog	bal	ko	na
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sl.	21.	pa	la	ta	Lu	ko	vić,	pr	čanj

sl.	22.	pa	la	ta	Lu	ko	vić,	pr	čanj,	
de	talj	stra	ža	re
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sl.23.	Ku	la	utvr	đe	nog	 
ljet	nji	kov	ca	Bu	ćaLu	ko	vić,	 

ti	vat

sl.24.	Ku	la	utvr	đe	nog	kom	plek	sa	Gr	gu	ro	vi	na,	ti	vat
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Ilija Lalošević

FORTIFIEd OBJECTS ANd ENSEMBLES OF THE VENETIAN pE-
RIOd IN THE BOKA KOTORSKA BAY

Summary
In addition to the walled towns of Kotor and Herceg-Novi, one can find that ev-

ery larger old settlement had some type of fortification or at least a fortified tower. Dur-
ing the history the conditions in the region were so unstable that almost each residential 
building, and often even sacral objects had to include at least the minimum of fortifica-
tion architectural elements, strong thick stone walls with as few openings as possible, in 
particular on the ground-floor, with grilles and strong shutters, reliable system of locking 
and securing doors, and frequently with crenels, loopholes, and such. 

Residential complexes or individual residences included towers that would be 
simple, somewhat higher structures, with small, approximately square bases, hard walls, 
with vaulted or wooden ceilings. Mostly they had a ground-floor, sometimes containing 
cistern, and two upper floors. The roof was usually with two slopes, except for the archi-
tecture of old Perast towers, where they regularly had a single slope roof.

Quarantines are not, strictly speaking, fortification objects, though they, were, due 
to the need of strict control, always well provided with fences, yet because of the great 
concentration of material goods they were often in the situation to apply defensive ac-
tivities. 

Among the ensembles with defensive features, there were fortified monastery 
complexes, such as: monastery of Sv. Đorđe / St. George’s/ on the island of the same 
name in front of Perast, the church of our Gospa od Anđela /Our Lady of Angels/ at the 
Verige Straits, monastery complexes on the Krtoli islands: Stradioti (Sv. Gavrilo/St. Ga-
briel/ Sv Marko/St. Mark/), Miholjska Prevlaka (St. Michael the Archangel) and Otok 
(Gospa od Milosti /Our Lady of Mercy), fortified complex of the Monastery Vavedenje 
Presvete Bogorodice /Presentation of the Virgin/ on Žanjic Island, known among the 
people under the name of Mala Gospa (Nativity of the Virgin) and the others. Due to 
their special strategic position, they were in a smaller or larger range included into the 
defensive system of the Ventian Republic in this area.

Among the preserved residential objects, outside the town walls, that contain sig-
nificant defensive elements are: the Three Sisters’ Palace and Luković House in Prčanj, 
tower of Bajo Pivljanin in Orahovac, a whole series of summer residences in Tivat, as 
well as numerous stately houses, and towers on the entire area of the Bay.

Among the said a special place is taken by the Tower Buća-Luković in the centre 
of Tivat, that testifies the exceptionally high achievement of local builders.





Zo ri ca ČU BRO VIć

IS TRA žI VA NJA KU LE gRAd SKOg SA TA  
U HER CEg NO VOM

Ključ ne ri je či: Ku la grad skog sa ta, for ti fi ka ci o na ar hi tek tu ra, utvr đe-
nja Her ceg No vog, Za pad na ka pi ja, Kop ne na vra ta, Vra ta pre ma mo ru, grad-
ska vra ta 

Osmo u ga o na Ku la grad skog sa ta u Her ceg No vom se na la zi u sre diš-
njem di je lu gra da, nad grad skim vra ti ma ko ja po ve zu ju unu traš njost Sta rog 
gra da Her ceg No vog i nje go vo za pad no pod gra đe. Za pad na grad ska vra ta 
Her ceg No vog su po dig nu ta u okvi ru za pad nog zi da grad skih utvr đe nja i či-
ne jed no od naj zna čaj ni jih sa o bra ćaj nih čvo riš ta gra da. Do njih da nas vo di 
ka me no ste pe niš te ko je je 1938. go di ne za mi je ni lo sta ri ji tra di ci o nal ni za stor 
od kal dr me. 

ISTO RI JAT KU LE GRAD SKOG SA TA 

Vri je me iz grad nje za pad nog grad skog zi da Her ceg No vog sa ka pi jom 
nad ko jom je po dig nu ta osmo u ga o na ku la sa sa tom, ni je po u zda no utvr đe no. 
Ar hi tek tu ra ku le sa di je lom grad skih zi di na na po te zu od Kan li-ku le do tvr-
đa ve For te-ma re do sa da ni je bi la pred met po seb nih is tra ži va nja. Pre ma miš-
lje nju M. Ko va če vi ća, is tak nu tog is tra ži va ča for ti fi ka ci o ne ar hi tek tu re, grad-
ske ka pi je pre ma za pa du i pre ma is to ku su iz tur skog pe ri o da.1 Bu du ći da je 
vri je me tur ske vla da vi ne u Her ceg No vom tra ja lo pri bli žno dva sto lje ća, od 
1482. do 1687. go di ne, ovaj pe riod pred sta vlja ši ro ki vre men ski okvir unu tar 
ko jeg tek tre ba utvr di ti po dat ke za bli že da to va nje na stan ka po je di nih dje lo-
va grad skih for ti fi ka ci ja. 

Ar hi tek ton skom ana li zom i pro u ča va njem isto rij skih iz vo ra mo že se 
uoči ti da je ku la grad skog sa ta na sta la u okvi ru dvi je osnov ne fa ze grad nje i 
ne ko li ko pre grad nji unu tar njih. 

1 Pa vle Mi jo vić - Mir ko Ko va če vić, Gra	do	vi	i	utvr	đe	nja	u	Cr	noj	Go	ri, Be o grad - Ul-
cinj 1975, str. 150
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Sta ri ju fa zu pred sta vlja dio za pad nog zi da Her ceg No vog sa pri ze-
mljem od bram be ne ku le ko ja je iz vor no či ni la je din stve nu cje li nu sa Za pad-
nom grad skom ka pi jom a mla đu gra đe vi nu či ni osmo u ga o na ku la grad skog 
sa ta ko ja je pre ma sa ču va nom nat pi su po dig nu ta 1856. go di ne, to kom austrij-
ske vla sti.

Nat pis na arap skom je zi ku, sa ču van na is toč noj fa sa di grad ske ka pi je, 
po znat na osno vu pre vo da T. Po po vi ća2 gla si: Ovu	ja	ku	ku	lu,	po	na	red	bi	sul
ta	na	Mah	mu	da,	 po	di	že	Mu	sta	fa	 aga,	 po	slu	ži	telj	 sul	ta	no	ve	 dža	mi	je,	 go	di	ne	
1078.	(da	kle	1667.g.)

Pre ma či ta nju Ori jen tal nog in sti tu ta u Sa ra je vu3 u ovom nat pi su sa dr-
ža no je no vo od re đe nje ti tu le ko ja se od no si na lič nost Mu sta fe age: Ovu	
ja	ku	ku	lu	je	iz	gra	dio,	po	na	red	bi	sul	ta	na	Meh	me	da,	Mu	sta	faaga,	slu	ga	car
skog	di	va	na.	to	se	do	go	di	lo	1078.(1667.g.)

Ri ječ je o sul ta nu Meh me du IV (vl.1648-1687).
Bu du ći da se nat pis od no si na go di nu u ko joj se do go dio ve li ki ze-

mljo tres ko ji je po go dio ka ko Her ceg No vi ta ko i su sjed ne gra do ve, po seb no 
Du brov nik i Ko tor, ne mo že se is klju či ti mo guć nost da se po me nu ta grad nja 
ku le od no si na nje nu ob no vu na kon oš te će nja ko ja je iza zvao po tres i na za-
pad noj stra ni grad skih zi di na. U tom slu ča ju 1667. go di na bi pred sta vlja la 
gor nju gra ni cu vre men skog okvi ra u ko me je ku la mo gla na sta ti. 

nat	pis	na	na	is	toč	noj	fa	sa	di	grad	skih	vra	ta

2 To mo K. Po po vić, Her	ceg	no	vi	 isto	rij	ske	bi	lješ	ke	- iz da nje „Or je na“ Druš tva za 
po ljep ša va nje i una pre đi va nje Her ceg-No vo ga i oko li ne mu 1924, str. 75

3 Nat pis je u ok to bru 2007. go di ne, na osno vu po sla te fo to gra fi je, pro či ta la Ba hi ja 
Zla tar, di rek to ri ca Ori jen tal nog in sti tu ta u Sa ra je vu. Ovom pri li kom se još jed nom naj sr dač ni je 
za hva lju jem na sa rad nji i po mo ći. 
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Na osno vu iz vješ ta ja ne po sred nih oče vi da ca tog do ga đa ja po zna to je 
da je u ze mljo tre su 1667. go di ne sru šen dio grad skih zi di na na za pad noj stra-
ni.4 

Li kov ni iz vor ve zan za isto ri ju ku le na ko joj je po dig nut grad ski sat 
sa dr ži zna čaj ne po dat ke o iz gle du ovog di je la gra da pri je pro mje na ko je su 
na sta le grad njom osmo u ga o ne ku le. To je akva re li sa ni cr tež austrij skog pu-
kov ni ka Fe do ra Ka ra ča ja, na stao 1837. go di ne, u vri je me nje go vog slu žbo-
va nja u Bo ki. 5 

Cr tež pri ka zu je po gled na grad ske zi di ne sa šro kog tr ga is pred ula za u 
grad. Sli ka ob u hva ta zi di ne sa di je lom Kan li ku le, za tim Pot ko vi ča stu ku lu i 
pri laz grad skim vra ti ma ko ja se na la ze u pod nož ju od bram be ne ku le, ko ja se 
svo jim pr vim spra tom sa dva pro zo ra iz di že iz nad li ni je zi di na a njen dvo-
vod ni krov po kri ven ka na li com uta pa u pa no ra mu gra da sa gu sto iz gra đe nim 
ku ća ma. Uz sa mu od bram be nu ku lu, na zi du sa nje ne ju žne stra ne na la zi se 
po lu kru žna stra žar ni ca po sta vlje na na ka me nim kon zo la ma. Is pred grad skih 
vra ta, na ne ve li koj uda lje no sti, sto je dva vi so ka stu ba za vr še na pi ra mi dal nim 
za vr še ci ma. Vra ta ko ja su u rav ni sa tom pred ka pi jom su pri ka za na kao otvo-
re na. 

Isti cr tež po ka zu je i ur ba ni stič ku sli ku grad skog tr ga u pr voj po lo vi ni 
19. vi je ka. Uz zi di ne su sa obje stra ne pri la za ko ji vo di ka grad skim vra ti ma 
iz gra đe ne pri zem ne zgra de sa jed no vod nim kro vo vi ma na ko ji ma je niz 
krov nih pro zo ra. Bu du ći da su okol ne zgra de bi le ni že, u to do ba, iz per spek-
ti ve po sma tra ča sa tr ga, bi la je vid na i ogrom na sti je na na ko joj je po dig nu ta 
Pot ko vi ča sta ku la.6 

Cr tež Fe do ra Ka ra ča ja na stao je 19 go di na pri je iz grad nje osmo u ga o-
ne ku le sa sa tom. Po da ci sa ovog cr te ža o iz gle du ra ni je ku le po du da ra ju se 
sa po da ci ma iz do ku men ta sa ču va nog u Isto rij skom ar hi vu Her ceg No vog7 u 
ko me Na čel stvo 28. av gu sta 1856. go di ne, od Upra ve nad utvr da ma tra ži sa-
gla snost za	 ru	še	nje	 jed	ne	 ma	le	 ku	le	 iz	nad	 tre	ćih	 vra	ta	 (pre	cr	ta	no:	 ovo	ga	
gra	da	 ko	ja	 vo	de	 u	 pred	gra	đe),	 ka	ko	 bi	 na	 njoj	 na	mje	sti	lo	 grad	ski	 sat. U 

4 Dr Gr ga No vak, po	tres	u	Ko	to	ru	go	di	ne	1667, u 12 Vje ko va Bo kelj ske mor na ri ce, 
Be o grad 1972, str. 49

5 Cvi to Fi sko vić, spo	me	nič	ka	baš	ti	na	u	Bo	ki, Ma ti ca Hr vat ska, Za greb 2004, str. 280
6 Stje no vi ti te ren na ko me je po dig nu ta Pot ko vi ča sta ku la da nas je ne do stu pan oku 

po sje ti o ca Her ceg No vog. Bu du ći da je ovaj sna žni pri rod ni mo tiv, do da nas ostao ne tak nut te 
da pred sta vlja ve o ma zna ča jan ur ba ni stič ki ele ment Za pad nog zi da grad skih utvr đe nja tre ba lo 
bi ga uči ni ti do stup nim i sa gle di vim iz vi še ta ča ka gra da. 

7 Spi si na ita li jan skom je zi ku na la ze se u Isto rij skom ar hi vu Her ceg No vog pod sig-
na tu rom: AHN, OH - 198/1856, fol. 481-484.O is ti ma vi dje ti „Ak ta Her ceg nov skog Opštin-
skog na čel stva o Grad skom sa tu upu će na Grad skoj Pre tu ri 1856 go di ne“ BO KA 27, 357-366. 
Ova do ku men ta je pre ve la i pri re di la za štam pu Ani ta Ma ži bra dić, ar hi vi sta u Isto rij skom ar hi-
vu Ko tor. 
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Mo glo bi se pret po sta vi ti da su ubr zo na kon iz grad nje osmo u ga o ne 
ku le sa grad skim sa tom iz gra đe ne i dvo sprat ni ce ko je sa obje stra ne grad ske 
ka pi je flan ki ra ju grad ski zid. Ovu pret po stav ku po tvr dju ju sta re raz gled ni ce 
Her ceg No vog ko je po ti ču iz pr vih de ce ni ja 20. vi je ka na ko ji ma se za pa ža 
da su ra ni je pri zem ne zgra de do bi le da naš nju vi si nu a po dig nut je još je dan 
no vi niz jed no sprat nih ku ća u nji ho vom pro du žet ku, du blje pre ma tr gu. Ta-
kva pro stor na si tu a ci ja sa ču va na je uz ma nje iz mje ne sve do da nas. Ar hi tek-
tu ra osmo u ga o ne ku le za dr ža na je do da nas ali se u me đu vre me nu do go di la 
tran sfor ma ci ja u iz gle du sa mih grad skih vra ta ko ja su osta la bez dvo kril ne 
ka pi je či ji gor nji fik sni dio je vi dan na sa ču va nim fo to gra fi ja ma iz pr vih de-
ce ni ja 20. vi je ka. Ta ko đe, pro mje ne su se ti ca le i iz gle da kal dr mi sa nog pri la-
za grad skim vra ti ma sa bor du ra ma oivi če nom sre diš njom tra som uli ce i boč-
nim stra na ma na či jim ivi ca ma sto ji niz kru žnih ko lo ne ta od ka me na. 

Ori gi nal ni ulič ni za stor na pri la zu ula zu u grad za mi je njen je ka me nim 
ste pe niš tem u go di na ma ne po sred no pri je dru gog svjet skog ra ta. U tom pe ri-
o du po vi še na je ni ve le ta ploč ni ka u pro la zu kroz ku lu i uklo nje na su dvo kril-
na vra ta.

Opis kop ne nih grad skih vra ta (Por ta Bor go o Ter ra fer ma) kao i pro sto-
ri je za ofi ci ra grad ske stra že ko ja se na la zi la na spra tu, iz nad grad skih vra ta, 
do ko je se do la zi lo ka me nim ste pe ni ca ma, na la zi se u po pi su svih dr žav nih 

istom ar hi vu ču va se i sa gla snost voj nih vla sti sa sje diš tem u Ko to ru za po-
di za nje ku le sa sa tom, me đu tim, ar hi tek ton ski cr tež za grad nju ku le, po me-
nut u oba do ku men ta, ni je sa ču van. 

Akva	re	li	sa	ni	cr	tež	Fe	do	ra	Ka	ra	ča	ja	iz	1837.	go	di	ne



	 Istraživanja	Kule	gradskog	sata	u	Herceg	novom	 53

gra đe vi na Bo ke Ko tor ske iz 1788. go di ne.8 Ovaj opis sa dr ži po dat ke o du ži-
ni, ši ri ni i vi si ni grad skih vra ta i o iz gle du unu traš njo sti so be za ofi ci ra stra že 
ko ja je bi la po ve za na sa ma lom ka sar nom za stra ža re smješ te nom ne po sred-
no uz ku lu. 

Na ve du ti ko ja se ču va u zbir ci Za vi čaj nog mu ze ja u Her ceg No vom 
pri ka zan je iz gled gra da sa za pad ne stra ne sa dvje ma tvr đa va ma i stje no vi im 
te re nom na ko me je po dig nut grad ski zid.9 Na cr te žu su pri ka za na dva pu ta 
od ko jih ši ro ki vo di pre ma ula zu u grad (Kop ne na vra ta) a dru gi, ka Vra ti ma 
od mo ra ko ja se na la ze na zi du sje ver no od For te Ma re. 

8 G. Sta no je vić, po	pi	si	gra	đe	vi	na	Bo	ke	Ko	tor	ske	iz	1788.	go	di	ne, Spo me nik SA NU 
CXXXVII, Be o grad 1986, 139-177

9 S. Vu če no vić, Is	tra	ži	va	nja	i	zaš	ti	ta	sta	rog	gra	da	u	Her	ceg	no	vom, BO KA 20, Her-
ceg No vi; 57,60

Ku	la	grad	skog	sa	ta	sa	kal	dr	mi	sa	nim	pri	la	zom	u	vi	du	ram	pe,	1914.	g.
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I na pla nu gra da sa po čet ka 18. vi je ka uoča va se da naš nja dis po zi ci ja 
kop ne nih vra ta 10(Por ta di te ra). Na ovom pla nu Pot ko vi ča sta ku la ozna če na 
je kao Tor rion. 

Bu du ći da su od sre di ne 19. vi je ka ka da je nad za pad nim grad skim 
vra ti ma iz gra đe na osmo u ga o na ku la sa sa tom ar hi tek tu ra iz vor na grad ske 
ka pi je bi la ma ski ra na mal ter nom oblo gom, u jed nom od naj no vi jih ra do va 
po sve će nih for ti fi ka ci o noj ar hi tek tu ri Her ceg No vog autor pret po sta vlja da 
se Za pad na grad ska ka pi ja mo gla na la zi ti na mje stu sa daš njeg ula za u grad 
ili u nje go voj bli zi ni.11

OPIS I ANA LI ZA GRAD NJE; RE ZUL TA TI IS TRA ŽI VA NJA 

Ku la grad skog sa ta u Her ceg No vom pred sta vlja dio kom plek sa grad-
skih utvr đe nja bu du ći da se u nje nom pri ze mlju na la zi za pad na ka pi ja gra da 
na sta la isto vre me no sa grad skim zi di na ma ko je po ve zu ju tvr đa vu For te Ma re 
sa Kan li ku lom. Funk ci ja grad skih vra ta na mje stu ra ni je od bram be ne ku le 
po dig nu te u sklo pu grad skih zi di na sa ču va na je do da nas i to svoj stvo je od 
suš tin skog zna ča ja za re vi ta li za ci ju grad skih for ti fi ka ci ja u cje li ni kao i za 
re sta u ra ci ju sa me ku le. 

Grad nji osmo u ga o ne ku le sa sa tom pri stu pi lo se po čet kom dru ge po-
lo vi ne 19. vi je ka u vri je me ka da je for ti fi ka ci o ni si stem gra da ko ji je suk ce-
siv no gra đen to kom ne ko li ko pret hod nih epo ha, gu bio pr vo bit ni zna čaj. Ku la 
sa sa tom, kao ono vre me ni mo der ni obje kat jav ne na mje ne, sa gra đe na je nad 
di je lom grad skih zi di na, upra vo na mje stu gdje je do ta da sta ja la sta ri ja od-
bram be na ku la kao je dan od naj i stak nu ti jih punk to va na za pad nom be de mu. 

Ana li zom grad nje ko ju su omo gu ći la naj no vi ja is tra ži va nja mo glo se 
uoči ti da je pr vo bit na ku la u vi si ni pri ze mlja sa ču va na u naj ve ćoj mje ri.12 
Pred nja ra van ku le na la zi se u rav ni za pad nog grad skog zi da a na is toč noj 
stra ni iz la zi iz rav ni zi da za oko 2,60 m. U sre diš njem di je lu nje ne osno ve 
pra vo u ga o nog ob li ka, ve li či ne 4,70 x 7,20 m na la zi se za sve de ni pro laz, sa 

10 Isti, 58, 60
11 I. La lo še vić, For	ti	fi	ka	ci	o	na	 ar	hi	tek	tu	ra	 Her	ceg	 no	vog, BO KA 26, Her ceg No vi 

2006, 139
12 Sre di nom 2007. go di ne Agen ci ja za iz grad nju i raz voj Her ceg No vi je po kre nu la po-

slo ve na iz ra di pro jek ta re sta u ra ci je grad ske ku le sa sa tom nad za pad nim grad skim vra ti ma i taj 
struč ni po sao po vje ren je Re gi o nal nom za vo du za zaš ti tu spo me ni ka kul tu re Ko tor. U skla du sa 
uobi ča je nom me to do lo gi jom za rad na spo me ni ci ma kul tu re Re gi o nal ni za vod je pri stu pio pro-
u ča va nju isto rij skih iz vo ra, teh nič kom sni ma nju gra đe vi ne kao i ar hi tek ton skim is tra ži va nji ma 
na sa mom spo me ni ku ka ko bi se ste kli po da ci za rad na iz ra di pro jek ta. Son da žna is tra ži va nja 
vr še na su to kom 2007. go di ne a na sta vlje na su to kom ne ko li ko mje se ci sre di nom 2008. go di ne 
U skla du sa pro jek tom kon zer va tor sko-re sta u ra tor skih ra do va ra do vi na re sta u ra ci ji osmo u ga o ne 
ku le sa sa tom za vr še ni su u de cem bru 2008. go di ne dok ra do vi na re sta u ra ci ji Za pad nih grad skih 
vra ta još tra ju. Is tra ži va nji ma i iz ra dom pro jek ta ru ko vo di la je autor ovog ra da. 



	 Istraživanja	Kule	gradskog	sata	u	Herceg	novom	 55

luč nim otvo ri ma na obje stra ne. Pr vo bit na ni ve le ta pro la za bi la je neš to ni ža 
je od ni ve le te na knad no po sta vlje nog ploč ni ka a uklo nje na su i dvo kril na 
vra ta či ja udu blje nja za šar ke su sa ču va na na obje stra ne ula za. 

Sa unu traš nje stra ne ku le mo že se uoči ti da je njen ori gi nal ni sje ve ro-
i stoč ni ugao sa ču van i vi dan u pro sto ru uli ce ko ja vo di pre ma sje ve ru. U 
okvi ru ove uli ce sa gra đe no je ka me no jed no kra ko ste pe niš te ko je vo di do 
ula za u osmo u ga o nu ku lu. Ono je sa gra đe no na mje stu oš te će nog di je la grad-
skog zi da u či jem pro du žet ku ka sje ve ru se na la zi šet ni ca po red ni za uza nih 
puš kar ni ca ka kve se sa gle da va ju i u vi si ni I spra ta zgra de ho te la „Ame ri ka“ 
po dig nu tog nad grad skim zi dom. 

Pri li kom grad nje osmo u ga o ne ku le uklo njen je pr vo bit ni svod od ka-
me na a iz gra đen je no vi po lu kru žni svod zi dan ope kom isto vjet nom sa ope-
kom ko riš će nom za zi da nje ku le sa sa tom. 

Na boč nim zi do vi ma pro la za grad skih vra ta iz vor no su po sto ja le plit-
ke ni še kva drat nog ob li ka sa udu blje nji ma za po li cu. Na mje stu ni še na ju-
žnom zi du po zni je je po sta vlje na ni ša sa skulp tu rom Bo go ro di ce sa dje te tom 
a na sje ver noj stra ni sa vre me ni umjet nič ki rad u re lje fu ko ji pred sta vlja Tvrt-
ka I, osni va ča Her ceg No vog, is pod ko je je tekst po ve lje o osni va nju gra da.13

Naj ra ni je vri je me po sta vlja nja ki pa Bo go ro di ce mo že se ve za ti za 
osva ja nje gra da od stra ne Mle ča na, da kle za kraj 17. vi je ka. Za isto do ba ve-
zu je se i pre da nje po ko jem su skulp tu ru iz ra di li od dr ve ta ma sli ne i po sta vi-
li je na ovom mje stu dva bra ta Pe raš ta na ko ja su sa osta lim Pe raš ta ni ma 
uče stvo va li u bor ba ma za pro tje ri va nja tur ske vla sti iz Her ceg No vog. 

Zi do vi i fa sa de su zi da ni ka me nom u kreč nom mal te ru i der so va ni. 
Zi do vi ku le se po teh ni ci grad nje ne raz li ku ju u od no su na par ti je istog zi da 
ko ji se na sta vlja pre ma sje ve ru, ka Pot ko vi ča stoj ku li, i pre ma ju gu gdje su 
broj ne grad nje to kom 19. i po čet kom 20. vi je ka po kri le nje go vu po vr ši nu 
go to vo u cje li ni. Moć ni zi do vi ku le zi da ni su u ka me nu sa upo tre bom kreč-
nog mal te ra i sa der so va nim spoj ni ca ma. Mo že se uoči ti da su za nje nu grad-
nju u se kun dar noj upo tre bi ko riš će ni krup ni ji blo ko vi ka me na ko ji su pri pa-
da li sta ri joj ar hi tek tu ri. Ta ko dje, po pu ko ti na ma vid nim u pro la zu, mo že se 
pret po sta vi ti da je go to vo ci je li za pad ni front ku le na stao u ne koj od ka sni jih 
pre grad nji. 

Osmo u ga o na ku la je po svo joj za mi sli zgra da eklek tič ke ar hi tek tu re. 
Sa gra đe na je kao pra vil na osmo u ga o na gra đe vi na sa pri ze mljem, spra tom i 
rav nom te ra som oivi če nom zup ci ma. Uglo vi zi do va su na gla še ni plit kim le-
ze na ma ko je su me đu sob no po ve za ne ni zom po lu kru žnih ar ka da. Sokl gra-
đe vi ne je bla go is tak nut u od no su na ra van zi da. Po seb na pa žnja po sve će na 
je za vr šet ku ku le ko ji opo na ša za vr še tak zi do va na tvr đa va ma. Za vr še tak ku-

13 Autor re lje fa je Afran Ho džić, va jar iz Sa ra je va. Re ljef je po sta vljen 1982. go di ne 
po vo dom pro sla ve 600 - go diš nji ce osni va nja gra da. 
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le u ob li ku zu ba ca ši ri je u osno vi od sa me gra đe vi ne jer se osla nja na niz 
pro fi li sa nih kon zo li ca ko je iz la ze iz rav ni fa sa de. Pri ze mlje ku le osvi je tlje no 
je sa dvi je bi fo re, or jen ti sa ne pre ma glav nom prav cu kre ta nja i sa gle da va nja. 
Dvoj ni otvor bi fo ra za vr šen je po lu kru žnim lu ci ma pre lo mlje nim u tje me nu 
a sa ma bi fo ra smješ te na je u spo ljaš nji okvir za vr šen “islam skim“ lu kom.

Na spra tu ku le u di ja go nal nim po lji ma smješ te na su če ti ri pro zo ra sa 
po lu kru žnim za vr šet kom a na če o nim stra na ma, iz nad dvi ju bi fo ra, po sta-
vlje ni su dva kru žna otvo ra za sa to ve. Me ha ni zam sa ta bio je po ve zan sa 
broj ča ni ci ma kao i sa zvo nom po sta vlje nim na krov noj te ra si. Ori gi nal ni sat-
ni me ha ni zam je 1995. go di ne za mi je njen elek trič nim sa tom. 

Unu traš njost ku le je kru žne osno ve. Me dju sprat ne kon struk ci je su iz-
vor no ri je še ne u vi du pru skog svo da. Do da nas je sa ču van pru ski svod sa mo 
iz nad I spra ta dok je umje sto pru skog svo da nad pri ze mljem u no vi je vri je me 
iz ve de na plat for ma od če lič nog li ma. 

Osno	va	ku	le	u	vi	si	ni	I	spra	ta	(Cr	tež	iz	ra	dio	sa	vo	Ma	noj	lo	vić)

Pod ku le iz ve den je od ope ka u slo gu „ri blje ko sti“. Ni je po zna to ka ko 
je iz gle da lo pr vo bit no ste pe niš te u nje noj unu traš njo sti ali se mo že pret po sta-
vi ti da su to bi la dva kra ka jed no stav nih že lje znih ste pe ni ca či ja du ži na je 
od go va ra la sprat nim vi si na ma. Na ovaj za klju čak upu ću je i iz gled otvo ra za 
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iz laz na te ra su, di men zi ja 37 x 50 cm, či ja ši ri na od go va ra raz ma ku iz me đu 
že lje znih no sa ča pru skog svo da. 

Ci je la unu traš njost ku le je omal te ri sa na i bez ukra snih ele me na ta. 

za	pad	ni	iz	gled	ku	le	grad	skog	sa	ta

Fa sa da ma ku le grad skog sa ta kao i ob ra di fa sa da nje nog oslon ca ko ji 
pred sta vlja od bram be nu ku lu sa za pad nim grad skim vra ti ma, u vri je me grad-
nje osmo u ga o ne ku le po klo nje na je znat no ve ća pa žnja. U ma ni ru svog vre-
me na, u ci lju ujed na ča va nja iz gle da no ve osmo u ga o ne ku le i nje nog „po sta-
men ta“ omal te ri sa ne su i sve po vr ši ne pr vo bit ne od bram be ne ku le ko ja se 
na la zi la u sklo pu za pad nog grad skog zi da iz vor no zi da nog u ka me nu. Mal te-
ri sa nje fa sad nih po vr ši na „po sta men ta“ ku le je iz ve de no sa imi ta ci jom re do-
va ka me na dok su luč ni otvo ri na za pad noj i is toč noj stra ni pro la za grad skih 
vra ta uokvi re ni na gla še ni jim blo ko vi ma ko ji su opo na ša li iz gled otvo ra gra-
đe nih u „bu nja tu“. 
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SON DA ŽNA IS PI TI VA NJA POD NOŽ JA KU LE GRAD SKOG SA TA 

Son da u mal te ru na sje ver noj stra ni za pad ne fa sa de po ka za la je teh ni-
ku grad nje za pad nog grad skog be de ma po red za pad nih grad skih vra ta, na-
knad no ob li ko va nja ivi ce luč nog otvo ra vra ta kao i na sta vak grad skog zi da 
pre ma sje ve ru na mje stu gdje je na knad no pri slo njen zid su sjed ne ku će. 

U da ljem po stup ku is tra ži va nja de mon ti ra na je na knad no for mi ra na 
ivi ca otvo ra ka ko bi se utvr di li po da ci o iz vor noj ob ra di luč nog otvo ra.

son	da	u	mal	te	ru	na	za	pad	noj	fa	sa	di,	sje	ver	no	od	grad	skih	vra	ta

son	da	u	di	je	lu	na	knad	ne	is	pu	ne	ivi	ce	luč	nog	otvo	ra	grad	skih	vra	ta
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Na kon de mon ta že di je la na knad ne is pu ne ver ti kal ne ivi ce luč nog 
otvo ra grad skih vra ta a za tim i nji ho vog pot pu nog ukla nja nja po ka za lo se da 
je je ova is pu na na sta la na mje stu uklo nje nih do vrat ni ka grad ske ka pi je te da 
je iz ve de na kao okvir za pad nih vra ta u vri je me for mi ra nja osmo u ga o ne ku le. 

Na knad ni do vrat ni ci su zi da ni mje šo vi tim ma te ri ja lom, ka me nom i 
ope kom. Pri li kom de mon ta že iz dvo je ni su svi ar hi tek ton ski ka me ni ele men ti 
ka ko bi bi li pod vrg nu ti ana li zi sa ci ljem pro u ča va nja sta ri jih fa za pr vo bit ne 
od bram be ne ku le. Ar hi tek ton ska ana li za je po ka za la da se me đu ka me nim 
frag men ti ma od oker kreč nja ka na la ze 4 luč na blo ka sa ra di jal nim spoj ni ca-
ma i 7 rav nih blo ko va od istog ka me na za ko je je utvr đe no da su pri pa da li 
pr vo bit nom por ta lu ku le. 

Son da u mal te ru na sje ve ro i stoč nom uglu pr vo bit ne ku le po ka za la je 
iz vor nu ob ra du ugla ku le for mi ra nu od krup ni jih blo ko va ka me na ko ji su na-
knad no za o blje ni. Pri li kom ob ra de mal te ri sa njem, u vri je me grad nje osmo u-
ga o ne ku le, ovi blo ko vi su na knad no oš te će ni ke se ro va njem zbog bo ljeg pri-
ja nja nja mal te ra. 

Is pi ti va nje na ovom mje stu pro ši re no je po stup nim ukla nja njem slo je-
va bo je nih pre ma za na po vr ši ni uga o nih „blo ko va“ iz ve de nih u mal te ru. 
Utvr đe no je da se pr vo bit nom ob ra dom uga o nih blo ko va imi ti ra la ne rav na 
po vr ši na ka me na. 

son	da	na	sje	ve	ro	i	stoč	nom	uglu	pr	vo	bit	ne	ku	le	nad	grad	skim	vra	ti	ma
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Son da na svo du grad skih vra ta je po ka za la da je svod u cje li ni na knad-
no for mi ran i to u vri je me grad nje osmo u ga o ne ku le. Utvr đe no je da se u 
naj ni žim re do vi ma mla đeg svo da na la ze i dje lo vi ori gi nal nog svo da zi da nog 
u ka me nu. Uklo nje ni mal ter sa če la lu ka ko ji uokvi ra va otvor pre ma za pa du 
zi dan je ope kom raz li či tog for ma ta u od no su na ope ku ko riš će nu za grad nju 
osmo u ga o ne ku le. 

Luk for mi ran ope kom pri pa da is toj fa zi u ko joj je iz ve de na na knad na 
is pu na ver ti kal ne ivi ce istog otvo ra. 

Po da ci do bi je ni u son di na di je lu za te če nog luč nog otvo ra za pad nih 
grad skih vra ta po ka zu je da je pri li kom grad nje no vog svo da od ope ke bio 
uklo njen i ori gi nal ni luk otvo ra. 

son	da	na	svo	du	pro	la	za	u	grad	skim	vra	ti	ma	

son	da	na	sje	ver	noj	stra	ni	luč	nog	di	je	la	otvo	ra	(za	pad	na	fa	sa	da)
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son	da	na	sje	ver	nom	zi	du	za	sve	de	nog	pro	la	za

U son di na sje ver noj stra ni za sve de nih grad skih vra ta ot kri ve no je ori-
gi nal no zi da nje sa mog pro la za sa sa ču va nim po da ci ma o ob ra di ka me na i 
der so va nim spoj ni ca ma iz ve de nim sa kreč nim mal te rom. U sre diš njem di je lu 
zi da ot kri ve na je ope kom za zi da na ni ša či je po vr ši ne su ob ra đe ne mal te rom. 

I u son di na ju žnom zi du pro la za ot kri ve na je za zi da na ni ša ko ja po 
po lo ža ju, ve li či ni i ob ra di od go va ra ni ši sa sje ver ne stra ne. Ove ni še su mo-
gle da slu že za od la ga nje pred me ta grad ske stra že.14 

Na mje stu ni še na ju žnoj stra ni na knad no je oform lje na po lu kru žna 
ni ša sa dr ve nom skulp tu rom Bo go ro di ce sa ma lim Hri stom.

Na mje stu ni še na sje ver nom zi du 1982. go di ne po sta vljen je re ljef sa 
pred sta vom Tvrt ka I, osni va ča Her ceg No vog.

Son da žno ot kri va nje ka rak te ri stič nih ele me na ta pod nož ja osmo u ga o ne 
ku le sa sa tom a za tim i po stup no ot kri va nje i sa gle da va nje svih po vr ši na na 
fa sa da ma i u pro la zu grad skih vra ta, za jed no sa ar hiv skim po da ci ma iz vre-
me na grad nje osmo u ga o ne ku le je po ka za lo da se is pod mal ter ne oblo ge sa 
po čet ka dru ge po lo vi ne 19. vi je ka na la ze ori gi nal na Kop ne na vra ta Her ceg 

14 G. Sta no je vić, po	pi	si	gra	đe	vi	na	Bo	ke	Ko	tor	ske	iz	1788.	go	di	ne, Spo me nik SA NU 
CXXXVII, Be o grad 1986, 174. Ovom pri li kom za hva lju jem se Ani ti Ma ži bra dić na po mo ći 
ko ju mi je pru ži la pre vo đe njem ori gi nal nih tek sto va iz na ve de nih po	pi	sa... 
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No vog od no sno Vra ta pre ma Pod gra đu. Na nji ho voj za pad noj stra ni sta ja la 
je Za pad na ka pi ja gra da či ji je ka me ni okvir sa krup nim blo ko vi ma ko ji su 
for mi ra li do vrat ni ke i seg ment nim lu kom u či jem tje me nu je sta jao blok 
ukra šen re ljef nim ukra som u vi du ro ze te is pu nje ne mo ti vom pješ ča nog sa ta 
i obo jen cr ven ka stom bo jom, bio uklo njen u vri je me iz grad nje osmo u ga o ne 
ku le. Dje lo vi uklo nje nih do vrat ni ka i seg ment nog lu ka su u se kun dar noj 
upo tre bi ko riš će ni za for mi ra nje do vrat ni ka luč nog pro la za is pod osmo u ga o-
ne Ku le sa sa tom ko ja je za mi je ni la sta ri ju od bram be nu ku lu či ji iz gled je 
za bi lje žen na cr te žu Fe do ra Ka ra ča ja iz 1837. go di ne. Pri li kom grad nje 
osmo u ga o ne ku le sru šen je ori gi nal ni svod nad pro la zom i iz ve den je no vi 
zi dan ope kom. Za zi da ne su i ni še na sje ver nom i ju žnom zi du pro la za ko je 
su iz vor no mo gle slu ži ti za po tre ba ma grad ske stra že. 

Uoče na slič nost u iz gle du i kon struk ci ji ovog por ta la sa za pad nim por-
ta lom Vra ta od mo ra po ka zu je za jed nič ke stil ske od li ke dvi je sa ču va ne grad-
ske ka pi je Her ceg No vog a što uka zu je na isto vri je me nji ho vog na stan ka. O 
tom vre me nu go vo ri nat pis na arap skom je zi ku ko ji se da nas na la zi na is toč-
noj fa sa di Ku le grad skog sa ta, od no sno, na is toč noj fa sa di pr vo bit ne ku le 
nad Kop ne nim vra ti ma. Ka ko dio Za pad ne ka pi je iz nad seg ment nog lu ka ni-
je sa ču van a mo gao je bi ti uokvi ren spolj nim lu kom pre lo mlje nim u tje me nu 
kao što je to slu čaj kod Vra ta od Mo ra, mo gu će je pret po sta vi ti da je ovaj 

ju	žni	zid	za	sve	de	nog	pro	la	za
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Ori	gi	nal	ni	dje	lo	vi	lu	ka	por	ta	la	za	pad	ne	ka	pi	je	

Ori	gi	nal	ni	dje	lo	vi	do	vrat	ni	ka	i	lu	ka	pr	vo	bit	ne	za	pad	ne	ka	pi	je	
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nat pis iz vor no sta jao nad Za pad nom ka pi jom gra da, iz me đu seg ment nog i 
gor njeg lu ka ko ji je uokvi ra vao ovaj pro stor. 15

Na boč nim stra na ma ka pi je sa ču va la su se udu blje nja u ko ji ma su sta-
ja le šar ke za no še nje vra ta. Osta je, me dju tim, pi ta nje da li su to udu blje nja 
za no še nje po zni jih vra ta ko ja su sta ja la u pro la zu is pod osmo u ga o ne ku le ili 
su pri pa da la sta ri jim vra ti ma iz mle tač kog i tur skog pe ri o da. Ka ko ni su pro-
na đe ni ni ka kvi po da ci ko ji bi uka zi va li na ver ti kal ne oso vi ne pr vo bit nih vra-
ta o nji ho voj kon struk ci ji mo že se su di ti je di no na osno vu ana lo gi ja sa Vra-
ti ma od Mo ra kod ko jih su sa ču va ni ori gi nal ni ka me ni blo ko vi sa udu blje nji-
ma za ver ti kal ne oso vi ne oko ko jih su se vra ta okre ta la. 

Na i me, na osno vu ot kri ve nih po da ta ka i ana lo gi je sa sa ču va nim por ta-
lom Vra ta od Mo ra, mo že se za klju či ti da je sta ri ja Za pad na ka pi ja u Her ceg 
No vom na sta la u ob no vi sta ri je od bram be ne ku le na kon ve li kog ze mljo tre sa 
od 1667. go di ne. Po me nu tu ob no vu je, pre ma nat pi su uzi da nom na is toč noj 
fa sa di pri ze mlja ku le, pred u zeo Mu sta fa aga a po na lo gu sul ta na Meh me da. 

Na osno vu do sa da ste če nih sa zna nja mo že se za klju či ti da naj sta ri je 
dje lo ve Ku le grad skog sa ta u Her ceg No vom pred sta vlja ju grad ska vra ta na-
sta la u vri je me grad nje za pad nog grad skog od bram be nog zi da. Pre ma miš lje-

15 Stu dij ska gra fič ka re kon struk ci ja por ta la Za pad nih grad skih vra ta bi će pred met po-
seb nog ra da. 

Vra	ta	od	Mo	ra,	iz	gled	pre	ma	za	pa	du
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nju is tra ži va ča proš lo sti Her ceg No vog zi di ne gra da oform lje ne su u cje li ni 
1551. go di ne, u vri je me tur ske vla sti.16 Ovo hro no loš ko od re đe nje pred sta-
vlja gor nju gra ni cu vre men skog okvi ra u ko me je mo gla na sta ti od bram be na 
ku la sa Za pad nim grad skim vra ti ma nad či jim pri ze mljem je sre di nom 19. 
vi je ka sa gra đe na osmo u ga o na ku la sa sa tom. 

Od bram be na ku la nad za pad nim grad skim vra ti ma je pre tr pje la niz 
pre grad nji od ko jih su evi dent ne dvi je i to ob no va na kon ve li kog ze mljo tre sa 
od 1667. go di ne i pre grad nja ku le 1856. go di ne ka da je na sta la osmo u ga o na 
ku la sa sa to vi ma. I na kon 1856. go di ne in ter ve ni sa lo se na ure đe nju gra đe vi-
ne a me đu nji ma u naj op se žni je spa da ju ra do vi iz ve de ni po sle ze mljo tre sa od 
1979. go di ne. 

Ku	la	grad	skog	sa	ta	u	Her	ceg	no	vom;	po	gled	sa	Kan	li	ku	le	

Ovoj gra đe vi ni, me đu tim, do da nas ni je bi la po sve će na od go va ra ju ća 
struč na pa žnja bu du ći da je njen iz gled od ra ža vao ukus vre me na iz sre di ne 
19. vi je ka a što se u ve li koj mje ri ko si sa da naš njim prin ci pi ma zaš ti te gra di-
telj skih spo me ni ka. Sto ga je nje noj ob ra di po treb no pri stu pi ti u skla du na 
va že ćim na če li ma zaš ti te i pre zen ta ci je gra di telj ske baš ti ne a što pod ra zu mi-

16 Bo gu mil Hra bak, tur	ske	grad	nje	i	do	grad	nje	u	for	ti	fi	ka	ci	ja	ma	Her	ceg	no	vog,	Bo ka 
17, Her ceg No vi 1985, str. 83
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je va pri stu pa nje kon zer va tor sko-re sta u ra tor skim in ter ven ci ja ma u skla du sa 
re zul ta ti ma pro u ča va nja.

U tom smi slu po treb no je po kre nu ti po slo ve na us po sta vlja nju iz vor-
nih ka rak te ri sti ka gra đe vi ne i nji ho voj pre zen ta ci ji u du hu va že ćih na če la 
zaš ti te gra di telj skih spo me ni ka. Po treb ne mje re in ter ven ci ja ob u hva ta ju re-
sta u ra ci ju oš te će nih ele me na ta grad skih vra ta, zaš ti tu od pro do ra vla ge sa 
kro va i pre zen ta ci ju unu traš njo sti osmo u ga o ne ku le. Ta ko đe, pret po sta vlja i 
ukla nja nje ne struč nih in ter ven ci ja na sta lih to kom proš lo sti kao i is ti ca nje 
auten tič nih ar hi tek ton skih ka rak te ri sti ka.17 

Zorica Čubrović

RESEARCH OF THE TOWN CLOCK TOWER IN HERCEg NOVI

Summary
The target of the most recent research of the Town Clock Tower in Herceg Novi, 

performed in 2007/08, was to estimate the relative chronology of the building of that 
important architectural landmark within the town walls. The research was performed 
within the works connected to the restoration project of the Town Clock Tower in Herceg 
Novi carried out by the Agency for Construction and Development of Herceg Novi and 
entrusted to the Regional Institute for Protection of Cultural Monuments Kotor. 

By the study of archival sources it was found that the octagonal tower, dating 
from 1856, was built on the site of the destroyed first floor of the defensive tower erected 
on top of the western town gate of Herceg Novi (the Gate of the Land, the Gate of the 
Sea). The visual presentation of the mentioned Tower with the western Town Gate is 
preserved in the drawing by Fedor Karačaj dating from 1837, and its description in the 
report by Giacomo Montalbotti of 1788.

The architectural research of the Western Gate performed on this occasion showed 
that the appearance of the Western Gate regarding its features is very much like the we-
stern Gate of the Sea. The similarity was established according to the found original 
stone bocks of the jambs and vault of the gate. The similarity is emphasized by the iden-
tical relief motif of the rosette decorating the surface of the central stone in the axis of 
the segmental vault of both town gates.

Considering the inscription in Turkish preserved on the eastern side of the Town 
Clock Tower (Western Town Gate), according to which it was built after the order of the 
Sultan  Mehmed by Mustafa Aga in 1667, and also according to architectural and styli-
stic  similarities established between the Western Gate and the Gate of the Sea, it can be 
concluded  that both gates on the western curtain wall of the town fortifications of Her-
ceg Novi date from the time of the renovation of the town after the destructive earthqu-
ake of 1667.

17 Agen ci ja za iz grad nju i raz voj Her ceg No vi već je pred u ze la niz in ter ven ci ja na pre-
zen ta ci ji ar hi tek ton skih vri jed no sti ku le grad skog sa ta. Umje sto na knad ne če lič ne plat for me u 
vi si ni po da I spra ta ku le i za te če nog ste pe niš ta po sta vlje no je no vo spi ral no ste pe niš te ko jim se 
omo gu ću je pe nja nje na krov nu te ra su sa ko je se sa gle da va ju ši ro ke pa no ra me gra da i ne po sred-
na oko li na gu sto iz gra đe nog grad skog tki va Sta rog gra da Her ceg No vog.



Alek san dra KA PE TA NO VIć

pA LA TA ŠE STO KRI LO VIĆ U pE RA STU

Ključne riječi: Po ro di ca i ka za da še sto kri lo vić, grb še sto kri lo vi ća, 
po ro di ce Čor ko i Br gu ljan, ar hi tek ton ska ana li za pa la te še sto kri lo vić 

Ovaj rad na stao je na osno vu „Ar hi tek ton ske ana li ze pa la te še sto kri-
lo vić“ ura đe ne od stra ne ne vla di ne or ga ni za ci je EX PE DI TIO iz Ko to ra. EX-
PE DI TIO je u dru goj po lo vi ni 2008. go di ne an ga žo van od stra ne sa daš nje 
vla sni ce pa la te še sto kri lo vić da ura di ar hi tek ton ski sni mak i ana li zu pa la te1. 
Ova ana li za je tre ba la da po slu ži kao osno va za iz ra du pro jek ta re kon struk-
ci je pa la te, s ob zi rom da pa la ta še sto kri lo vić do sa da ni je is tra ži va na a da 
pred sta vlja jed nu od zna čaj ni jih pa la ta u Pe ra stu.

Iz ra da ar hi tek ton ske ana li ze je u pr voj fa zi pod ra zu mi je va la: pri ku-
plja nje po da ta ka, iz ra du snim ka po sto je ćeg sta nja i de talj na is tra ži va nja na 
osno vu ko jih su da lje ura đe ne neo p hod ne ana li ze. Kao re zul tat ura đen je ela-
bo rat ko ji sa dr ži: po dat ke o po ro di ci i ka za di še sto kri lo vić; isto rij ski raz voj 
pa la te; opis pa la te sa svim ka rak te ri stič nim ele men ti ma or ga ni za ci je pro sto-
ra, en te ri je ra i eks te ri je ra, ma te ri ja li ma, kon struk ci jom; ana lo gi je sa dru gim 
pe raš kim pa la ta ma; raz voj i mo do fi ka ci je pa la te; vri jed no sti i zna čaj pa la te 
kao i smjer ni ce za pro jek to va nje. 

Ar hi tek ton ska ana li za je ra đe na uz kon sul ta ci je sa struč nom slu žbom 
Re gi o nal nog za vo da za zaš ti tu spo me ni ka kul tu re Ko tor. To kom ovog pro ce-
sa iz ve de ni su i is tra ži vač ki ra do vi u en te ri je ru pa la te, od stra ne sli ka ra kon-
zer va to ra Re gi o nal nog za vo da za zaš ti tu spo me ni ka kul tu re Ko tor2. Otva ra-

1 Za hval nost za po moć pri iz ra di „Ar hi tek ton ske ana li ze pa la te še sto kri lo vić“ du gu-
je mo: vla sni ci pa la te g-đi De bo ri Prut zman ko ja je ima la ra zu mi je va nja za neo p hod nost is tra ži-
va nja ova ko zna čaj nog gra di telj skig na slje đa, Zo ri ci Ču bro vić i Ja smin ki Gr gu re vić iz Re gi o-
nal nog za vo da za zaš ti tu spo me ni ka kul tu re Ko tor na sa rad nji i po mo ći, Vla di mi ru i Du ši ci 
Br gu ljan na in for ma ci ja ma ko je su nam da li ve za no za pa la tu, Ta nji Pi pe ro vić na ustu plje nim 
fo to gra fi ja ma gr bo va sa ostr va Sv. Đor đa, kao i Po mor skom mu ze ju Cr ne Go re i Mu ze ju gra da 
Pe ra sta na uvi du u eks po na te ko ji su se od no si li na pa la tu še sto kri lo vić 

2 Is tra ži vač ke ra do ve u en te ri je ru pa la te vo di la je sli kar ka kon zer va tor ka Jasmin ka 
Gr gu re vić



68	 Aleksandra	KApEtAnOVIĆ

njem son di na ka rak te ri stič nim mje sti ma na zi do vi ma i pla fo nu is pi ta na je 
nji ho va ori gi nal na ob ra da, pro fi la ci ja, ras po red po lja, na čin bo je nja, raz li či te 
fa ze.

PO RO DI CA I KA ZA DA šE STO KRI LO VIć

Tra di ci ja go vo ri da je Pe rast od dav ni na imao dva na est po ro dič nih 
brat sta va ko ja su se raz vi la iz pr vo bit nih po ro di ca i no se na ziv po nji ma, a 
ko ja su od sred njeg vi je ka po zna ta kao ka za de3.

Še sto kri lo vi ći su sta ra po ro di ca i jed no od naj sta ri jih Pe raš kih brat sta-
va. Oni su jed na od dva na est pr vo bit nih po ro di ca - ku ća (mlet. ca	sa	de) iz 
ko jih se ka sni je raz vi lo ci je lo mje sto. še sto kri lo vi ći u Pe ra stu se ja vlja ju i 
kao po ro di ca i kao ka za da, ko ja se raz vi la iz ove po ro di ce.

Pre zi me še sto kri lo vić kao po ro dič no pre zi me se spo mi nje ve o ma ra-
no. Mi lo ša še sto kri lo vi ća po mi nje Ma vro Or bin, oko 1160. go di ne, kao pe-
raš kog “ke	fa	li	ju” - vo đu 150 Pe raš ta na u do ba du bro vač ko-bo kelj ske ko a li-
ci je pro tiv bo san skog ba na Bo ri ća4. Po ro di ca sa či stim pre zi me nom brat stva 
po sto ji si gur no u Pe ra stu još kra jem 17. vi je ka, jer je pa la ta u Lu ci na ko joj 
se na la zi nat pis “še sto kri lo vić” gra đe na 1691. go di ne. Me đu tim, iz gle da da 
već kra jem 18. vi je ka po ro di ca še sto kri lo vić, sa či stim pre zi me nom brat stva, 
vi še ne po sto ji, jer se ne na vo di u do ku men tu iz 1770. go di ne u ko jem se 
na bra ja ju po ro di ce čla ni ce ka za de5.

U dje lu “Il reg no de gli Sla vi” iz 1601. go di ne, Ma vra Or bi na (+1614) 
du bro vač kog pi sac, hro ni ča ra opi su je se do ga đaj iz 1160. go di ne - su kob du-

3 Je zgra ka za da su bi le pr vo bit ne po ro di ca iz ko jih su se one i raz vi le i či ja 
ime na su na sta vi la da no se, ali su se ka za da ma pri dru ži va le i dru ge po ro di ce. Čla no vi 
ka za da su se mi je nja li kroz vri je me, kao i broj pri dru že nih čla no va iz po je di nih po ro-
di ca. Agre ga ci ja, tj. pri bra ja nje ne ple mić kih po ro di ca jed noj ka za di, či me se do bi vao 
ste pen i po vla sti ce do ma čeg plem stva, se po seb no če sto su sre će u dru goj po lo vi ni 18. 
vi je ka, ka da su mno ge ka za de osla bi le. Ta da u plem stvo pri la ze ugled ni je po ro di ce iz 
gra đan skog re da. Pe raš ta ni su i ne ke pri ja te lje svo ga gra da, iako ni su bi li pe raš kog 
po ri je kla pri pa ja li svo jim ka za da ma. 

 Pr vo bit ne po ro di ce iz ko jih su se raz vi le ka za de u Pe ra stu se uglav nom ni su 
odr ža le, ne go sa mo do 17. vi je ka. Iz u ze tak je po ro di ca ši lo pi ko ja se odr ža la do 20. 
vi je ka.

 Već od 16. vi je ka ka za de ima ju svo je gr bo ve. Sve po ro di ce ko je pri pa da ju jed noj 
ka za di ima ju njen grb, i sma tra ju ga svo jim po ro dič nim. Sa mo u ne kim slu ča je vi ma ima ne kih 
va ri ja ci ja, ka da po ro di ce na grb ka za de do da ju po ro dič ne sim bo le.

4 Pa vao Bu to rac, Raz vi tak i ustroj pe raš ke op ći ne, str. 15 
5 Mir ko Vu ka so vić, Gr bo vi ko tor skih i pe raš kih ple mić kih po ro di ca, str. 70
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bro vač ko-bo kelj ske ko a li ci je pro tiv bo san skog ba na Bo ri ća.6 Mi loš še sto kri-
lo vić ko ji se u opi sa nom do ga đa ju, bez ob zi ra ko li ko on bio isto rij ski uko ri-
je njen, na vo di kao vo đa Pe raš ta na je u stva ri hro no loš ki pr vi Pe raš ta nin ko ji 
se spo mi nje.

Ka za da pod ime nom Še sto kri lo vić ili Še sto kri lić7 se pr vi put ja vlja 
1562. go di ne u do ku men ti ma pe raš kog ar hi va. Ka za di še sto kri lo vić pri pa da-
ju po ro di ce: še sto kri lo vić, Bu ća (i Bu ća Paš tro vić), Le pe ta ni, Pri be tić, Kru-
ša la, Ja ko bi ca, Flo rio (Fi o rio), Ko lo vić (i Ko lo vić Ja ko bi ca i Ko lo vić Ma ti-
ko la), Ma ti ko la (i Ma ti ko la Ba lo vić), Ma ri no vić i Fer ra ra. Po ime ni ma po ro-
di ca ko je su pri pa da le ka za di, za klju ču je se da je ona bi la ve o ma ugled no 
brat stvo. U do ku men tu iz 1770. go di ne na ve de no je da ka za di še sto kri lo vić 
pri pa da ju pred stav ni ci sli je de ćih po ro di ca: Ma ri no vić, Kru ša lić, Bu ća, Ko lo-
vić i Fer ra ra. Iz gle da da već u ovom pe ri du po ro di ca še sto kri lo vić, sa či stim 
pre zi me nom brat stva, vi še ne po sto ji. Kra jem 19. vi je ka iz u mr li su ne ki 
ogran ci po ro di ce Mri no vic i Fer ra ra. Mar kiz Ivan Ser po sa8 je bio je dan od 
pri ja te lja Pe ra sta, ko jeg su Pe raš ta ni, iako ni je bio pe raš kog po ri je kla pri poj-
li ka za di še sto kri lo vić. 

6 Du bro vač ki-bo kelj ski od bram be ni sa vez, ko ji je sklo pljen u Du brov ni ku pro tiv bo-
san skog ba na Bo ri ća (o.1153-1167), či ni li su: Du bro vač ka voj ska od 6000 voj ni ka pod za po-
vjed niš tvnom Mi ha Bo ba lje vi ća, Ko to ra ni sa 400 voj ni ka pod vođ stvom Pe tra Bo li ce, Ul ci nja-
ni sa 200 voj ni ka pod vođ stvom Ni ko le Kri vi ća i Pe raš ta ni sa 150 voj ni ka pod vođ stvom 
Mi lo ša še sto kri lo vi ća. Voj ska ba na Bo ri ća ima la je 10000 voj ni ka. Du bro vač ko-bo kelj ska voj-
ska se su ko bi la sa voj skom bo san skog ba na u tre binj skom kra ju, i u tom bo ju po bi je di la. U 
opi su bo ja is ti če se zna čaj po du hva ta Pe raš ta na pod Mi lo šem še sto kri lo vi ćem ko ji su uspje li da 
po gu be To ma ša Vuk mi ri ća, bra ta ba no ve že ne, što je bio pre lom ni tre nu tak za is hod bo ja. Ban 
je na kon to ga sklo pio mir sa Du brov ča ni ma, a du bro vač ki se nat je bo ga to na gra dio sa ve zni ke 
iz Ko to ra, Ul ci nja i Pe ra sta. Na kon po vrat ka iz us pješ nog bo ja na stao je su kob iz me đu Ko to ra-
na i Pe raš ta na. Ju li je Ba lo vić, pe raš ki pi sac, na vo di ka ko se na sve ča no sti sv. Tri pu na u Ko to ru, 
na kon po bje de, sku pi lo do sta Ko to ra na i Pe raš ta na da pro sla ve po bje du. Na sve ča no sti je doš lo 
do su ko ba iz me đu še sto kri lo vi ća i Bo li ce jer je še sto kri lo vić is ta kao ju naš tvo Pe raš ta na za ne-
ma riv ši ulo gu Ko to ra na. Su kob se na sta vio, i Pe raš ta ni su na kon to ga po sje kli Bo li či ne vi no gra-
de, Ko to ra ni za tim spa li li pe raš ke la đe i Pe raš ta ni po no vo spa li li dvi je ko tor ske ga li je. U iz mi-
re nju Ko to ra na i Pe raš ta na mo ra li su da po sre du ju Du brov ča ni.

Za do ga đaj ko ji je opi san po sto je opreč na miš lje nja da li je isti nit ili ne. On se ne spo-
mi nje u Lje to pi su po pa Du klja ni na, do ku men tu iz 12. vi je ka. Pret po sta vlja se da je ci je la pri ča 
na sta la je vje ro vat no u 15. vi je ku i to na osno vu vi še pri ča i le gen di iz Ko to ra, Pe ra sta i Du brov-
ni ka. U 15. vi je ku, u eri hu ma ni zma, pod uti ca jem pro bu đe nih lo kal nih am bi ci ja la ko su ni ca le 
ova kve le gen de sa svr hom da se što vi še is tak ne sta rost gra do va i pri ka že što “ča sni jom”. U 
sva kom slu ča ju ova za bi lje že na pri ča go vo ri o već raz vi je noj svje sno sti i te žnji Pe raš ta na za 
oslo ba đa njem od ko tor ske vla sti, ko ja je i na stu pi la 1585. go di ne.

7 Pa vao Bu to rac u knji zi “Raz vi tak i ustroj pe raš ke op ći ne” ka za du na zi va še sto kri lić, 
i na vo di da se u pe ri o du 16-18 vi je ka ja vlja ju oba ob li ka na zi va i še sto kri lić i še sto kri lo vić, dok 
se da nas za dr žao na ziv še sto kri lo vić

8 Mar kiz Gi o van ni de Ser pos je kra jem 18. vi je ka pi sao o „Dis	ser	ta	zi	o	ne	po	le	mi	co
cri	ti	ca	so	pra	due	dub	bi	di	co	sci	en	za	con	cer	nen	ti	gli	Ar	me	ni	cat	to	li	ci,	sud	di	ti	dell’Im	pe	ro	ot	to
ma	no“, Ve ni ce, 1783
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Sre di nom 17. vi je ka, u pe ri o du od 1645 do 1684, po vre me no se ovo 
brat svo u Ze le noj knji zi ne bi lje ži pod svo jim ime nom već kao ka za da Bu ća. 
Po ro di ca Bu ća je jed na od naj zna čaj ni jih ko tor ski po ro di ca. (u 14. vi je ku je 
je dan ogra nak ko tor skih Bu ća pri mljen i u du bro vač ko plem stvo, a su sre ću 
se i u ši be ni ku u 15. vi je ku i u Ka la bri ji u 18. vi je ku). Je dan se ogra nak ove 
ko tor ske po ro di ce vje ro vat no još u sred njem vi je ku pre se lio u Pe rast, ima ju-
ći po sje de na sta rom pod ruč ju opa ti je sv. Đor đa. Sva ka ko se ovaj pe raš ki 
ogra nak po ro di ce Bu ća, mo žda že nid bom ili baš ti nje njem, pri dru žio već ra no 
pe raš koj ka za di še sto kri lo vić, ali je sa ču vao svoj ko tor ski po ro dič ni grb. Po-
ro di ca Bu ća je u 17. vi je ku vje ro vat no bi la ve o ma uti caj na i ja ka u brat stvu 
še sto kri lo vić, ka ko bro jem ta ko i ugle dom, da je svo je pre zi me na met nu la 
ci je lom brat stvu. Me đu tim, kad je ova po ro di ca ma lo osla bi la, kra jem 17. 
vi je ka ka za da po no vo do bi ja sta ro ime - še sto kri lo vić. 

Pro mje na na zi va ka za de bi lje ži se još sa mo jed nom, 1655. go di ne, ka-
da se pre zi me Le pe ta ni ko ri sti kao na ziv za ci je lo brat stvo še sto kri lo vi ća. 
Još jed na od zna me ni tih po ro di ca ko je su pri pa da le ka za di še sto kri lo vić je 
po ro di ca Flo rio, ko ja se u 17. vi je ku pre se li la na Pr čanj. Ova po ro di ca je na 
Pr ča nju u 18. vi je ku sa gra di la pa la tu Flo rio-Lu ko vić, ko ja je po zna ta po sa-
ču va nom sa lo nu sa po čet ka 19. vi je ka.

GRB KA ZA DE šE STO KRI LO VIć

Grb po ro di ce i ka za de še sto kri lo vić se na la zi na pa la ti še sto kri lo vić u 
Pe ra stu. On se na la zi na glav noj fa sa di pa la te, na krov nom vi jen cu i ra đen je 
u mal te ru. Grb ka za de še sto kri lo vić je so ko lo vo kri lo sa šest re ba ra ca. Grb 
še sto kri lo vi ća se po ja vlju je još u Foj nič kom gr bov ni ku iz 14. vi je ka9. 

Grb	ka	za	de	Še	sto	kri	lo	vić	na	pa	la	ti	Še	sto	kri	lo	vić

Dva gr ba ka za de še sto kri lo vić is kle sa na u ka me nu na la ze se i na nad-
grob nim plo ča ma u cr kvi na ostr vu Sv. Đor đa. Pe raš ta ni su se ra ni je sa hra-

9 To je gr bov nik iz 1340. go di ne ko ji se ču vao i još uvjek ču va u Fra nje vač kom sa mo-
sta nu u Foj ni ci, u ko me se na la zi skup od 139 gr bo va ju go slo ven skih ze ma lja / http://www.he-
ral di ka sr bi ja.com/ga le ri ja/main.php?g2_ite mId=1101&g2_pa ge=8
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nji va li na ostr vu Sv. Đor đa sve dok ni je iz gra đe no gro blje uz cr kvu Sv. Mi-
ho vi la u gra du. Je dan od njih se na la zi na grob ni ci čla no va po ro di ce Flo rio, 
ko ja je pri pa da la ka za di še sto kri lo vić. 

Gr	bo	vi	ka	za	de	Še	sto	kri	lo	vić	na	ostr	vu	sv.	Đor	đa

Pa vao Bu to rac u knji zi “Raz voj i ustroj pe raš ke op ći ne” na vo di da se 
grb še sto kri lo vi ća na la zi i na “Čor ko vi ni” - pa la ti Čor ko u Pen či ći ma gra đe-
noj 1710. go di ne. Me đu tim, ovo ni je grb ka za de še sto kri lo vić, već grb po ro-
di ce Čor ko. Po ro di ca Čor ko je pri pa da la ka za di Pe ro e vić, ali na gr bu ima 
cvi je će-smi lje, ko je je pri hva ti la iz gr ba ka za de Smi lo je vić.

PA LA TA šE STO KRI LO VIć U IZ VO RI MA

U do stup nim iz vo ri ma na la zi se ve o ma ma lo po da ta ka o pa la ti še sto-
kri lo vić. 

Pa la ta še sto kri lo vić se ne mo že sa po u zda noš ću iden ti fi ko va ti na cr te-
žu Pe ra sta Ago sti na Al ber ti ja iz 1624. go di ne kao ni na gra vi ri Pe ra sta mle-
tač kog kar to gra fa Vin cen za Co ro nel li ja iz 17. vi je ka.

Pa la ta še sto kri lo vić se na la zi na in di ka ci o nim ski ca ma za kat star ski 
plan Pe ra sta iz 1836. go di ne, kao i na ka sni jem ka ta star skom pla nu sa kra ja 
19. vi je ka ili po čet ka 20. vi je ka.

po	lo	žaj	pa	la	te	Še	sto	kri	lo	vić	na	pla	nu	iz	1836.	go	di	ne
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U knji zi “Raz vi tak i ustroj Pe raš ke op ći ne” na sta loj po čet kom 20. vi-
je ka, naj vje ro vat ni je u pe ri o du 1918-1938. go di ne, Pa vao Bu to rac na vo di da 
se pa la ta še sto kri lo vić ta da na la zi u vla sniš tvu jed nog ogran ka po ro di ce Čor-
ko10. On u knji zi opi su je grb kao i bal kon na pa la ti sa “re ne san snim” ka rak-
te ri sti ka ma.

U knji zi “Kul tur na po vi jest gra da Pe ra sta” istog auto ra, na sta loj u pri-
bli žno istom pe ri o du, pa la ta se na vo di kao „ku	ća	Čor	ko	 (Še	sto	kri	lić)	u	Lu
ci“.11

Na sta rim fo to gra fi ja ma Pe ra sta sa po čet ka 20. vi je ka pa la ta še sto kri-
lo vić se sa mo dje li mič no uoča va. Na jed noj od tih fo to gra fi ja ko ja pri ka zu je 
uva lu Lu ka iz gor nje zo ne gra da uoča va se da je pa la ta še sto kri lo vić ima la 
boč nu, is toč nu fa sa du mal te ri sa nu tam nim mal te rom (vje ro vat no cr ve nim, sa 
mlje ve nom ope kom ili cr ve ni com, što je uobi ča je no za ku će u Bo ki Ko tor-
skoj). Na dru goj fo to gra fi ji ko ja pri ka zu je uva lu Lu ka sa no vo pro bi je nog 
obal nog pu ta uoča va se da je pa la ta še sto kri lo vić ima la je dan krov ni pro zor 
– lu ki jer nu sa ju žne stra ne.

Fo	to	gra	fi	ja	sa	po	čet	ka	20.	vi	je	ka,	 
uva	la	Lu	ka	u	ko	joj	se	vi	di	i	pa	la	ta	Še	sto	kri	lo	vić

Opis pa la te še sto kri lo vić dat je u tek stu Gra ci je Braj ko vi ća i gru pa 
auto ra, “Ne ki ma nje pro u ča va ni pri mje ri gra đan ske i cr kve ne ar hi tek tu re 
spo me nič kog ka rak te ra u Ko tor skoj opšti ni” ob ja vlje nom1987-1988. go di ne.

10 P. Bu to rac, Raz vi tak i ustroj Pe raš ke op ći ne, str. 111
11 P. Bu to rac, Kul tur na po vi jest gra da Pe ra sta, str. 428
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Po da ci o pla ti še sto kri lo vić na la ze se u “Po pi su šte te od ze mljo tre-
sa”12 iz 1979. go di ne. U ka te go ri za ci ji oš te će nja i upo tre blji vo sti objek ta ko-
ja je ta da us po sta vlje na13 pa la ta še sto kri lo vić je ozna če na kao V ka te go ri ja 
- pri vre me no ne u po tre blji va, sa te že oš te će nom kon struk ci jom. Za pa la tu še-
sto kri lo vić u opi	su	 de	for	ma	ci	ja	 i	 oš	te	će	nja	 kon	struk	tiv	nih	 dje	lo	va	 objek	ta 
na vo di se: “pred	nji	no	si	vi	zid	ver	ti	kal	ne	pu	ko	ti	ne	od	krov	nog	vi	jen	ca	pre	ko	
otvo	ra	 dru	gog	 spra	ta,	 pa	ra	pe	ta,	 nad	pro	zor	ni	ja	 pro	zo	ra	 pr	vog	 spra	ta	 do	
otvo	ra	u	pri	ze	mlju,	re	da	ve	li	či	ne	210cm.	Ar	hi	tek	ton	ska	pla	sti	ka	ni	je	oš	te	će
na.”

Fo	to	gra	fi	ja	pa	la	te	Še	sto	kri	lo	vić	iz	1979.	go	di	ne,	 
do	ku	men	ta	ci	ja	“po	pis	šte	te	od	ze	mljo	tre	sa”

Zna čaj ne po dat ke o ur ba nom raz vo ju Pe ra sta, u okvi ru ko jeg se po-
sma tra i pa la ta še sto kri lo vić i dru ge pa la te na sta le u istom pe ri o du, na la zi mo 
u „Stu di ji zaš ti te gra di telj skog na slje đa Pe ra sta“ ko ju je ra dio Re gi o nal ni za-
vod za zaš ti tu spo me ni ka kul tu re Ko tor 2002. go di ne.

12 Pod ruč je cr no gor skog pri mor ja je tru sno po ruč je, i če sto je to kom isto ri je bi lo po ga-
đa no ze mljo tre si ma. Po sljed nji ve li ki ka ta stro fal ni ze mljo tres za de sio je ovo pod ruč je1979. 
go di ne. Iako u tom ze mljo tre su Pe rast kao cje li na ni je stra dao to li ko kao osta li gra do vi, pa la ta 
še sto kri lo vić je oš te će na. Par mje se ci na kon ze mljo tre sa ura đen je “Po pis šte te od ze mljo tre sa” 
u ko me je ana li zi ra no sta nje i oš te će nja svih obje ka ta.

13 Ka te go ri za ci ja oš te će nja i upo tre blji vo sti objek ta se kre ta la od I (ma nja oš te će nja, 
upo tre blji vi objek ti) do VI (teš ka oš te će nja, ne u po tre blji vi ob jek ti)
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ISTO RIJ SKI RAZ VOJ PA LA TE šE STO KRI LO VIć

Tač ne po dat ke o vre me nu na stan ka pa la te še sto kri lo vić ne na la zi mo u 
do stup nim iz vo ri ma.

Na osno vu nat pi sa na vi jen cu is pod kro va u ko me je na ve de na 1691. 
go di na, pret po sta vlja se da je pa la ta še sto kri lo vić sa gra đe na ta da, kra jem 17. 
vi je ka. Pa la tu su naj vje ro vat ni je sa gra di li i u njoj ži vje li pred stav ni ci po ro-
di ce Še sto kri lo vić, pr vo bir ne po ro di ce po ko joj je i ci je la ka za da še sto kri lo-
vić do bi la ime. Na ža lost po dat ke o gra di te lji ma pa la te ne na la zi mo u iz vo ri-
ma.

Ka ko se po ro di ca še sto kri lo vić već kra jem 18. vi je ka ne po mi nje vr lo 
je vje ro vat no da je već u pr vom vi je ku na kon grad nje pa la ta preš la u vla sniš-
tvo ne ke dru ge po ro di ce, ko ja je mo gu će pri pa da la ka za di še sto kri lo vić14. 

Po ro di ca ko ja se, na kon sa mih še sto kri lo vi ća, naj vi še ve zu je za pa la tu 
še sto kri lo vić je ste po ro di ca čor ko. Po ro di ca Čor ko ni je pri pa da la ka za di 
še sto kri lo vić, već ka za di Pe ro e vić, pa je vje ro vat no pa la ta u ne kom tre nut ku, 
po žen skoj li ni ji ili ne kim dru gim uti ca jem, preš la u vla sniš tvo po ro di ce Čor-
ko. Ne zna se tač no ka da je pa la ta preš la u vla sniš tvo po ro di ce Čor ko, ali se 
ona već sa si gur noš ću u dru goj po lo vi ni 19. vi je ka na la zi u po sje du ove po-
ro di ce. Pa vao Bu to rac na vo di da se pa la ta še sto kri lo vić u pr voj po lo vi ni 20. 
vi je ka na la zi u vla sniš tvu jed nog ogran ka po ro di ce Čor ko15. 

Po ro di ca Čor ko je bi la jed na od zna čaj ni jih pe raš kih po ro di ca, či ji po-
tom ci i da nas ima ju po sje de u Pe ra stu. Još po čet kom 17. vi je ka čla no vi po-
ro di ce Čor ko se po mi nju me đu pred stav ni ci ma pe raš ke opšti ne (Tri po Zu a-
nov, 1603). U 17. vi je ku spo mi nju se gla so vi ti po mor ci, me đu ko ji ma i ka-
pe tan Ma to Čor ko, kao i ka pe tan Ni ko Čor ko ko ji se is ta kao u špan skoj po-
mor skoj slu žbi, pa je po stao gu ver ner ostr va Ma jor ke i do bio ti tu lu mar ki za. 

14 Po ro di ce ko je su sta no va le u pa la ti su, i na kon in ter ven ci ja ko je su se na njoj de ša-
va le, sa ču va le vi je nac sa gr bom i nat pi som. To nam mo že uka za ti da su mo žda te po ro di ce 
pri pa da le ka za di še sto kri lo vić, ili da su jed no stav no ima le raz vi jen od nos pre ma vri jed no sti ma 
i zna ča ju pala te i zbog to ga sa ču va le grb iako ni su bi le u toj ka za di. 

15 Pa vao Bu to rac, Raz vi tak i ustroj pe raš ke op ći ne i Kul tur na po vi jest gra da Pe ra sta
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U 17. vi je ku spo mi nje se i Gr gur Čor ko, tr go vac, a kra jem 18. vi je ka Ma to 
Čor ko je je dan od pred stav ni ka pe raš ke opšti ne. U 19. vi je ku se spo mi nje 
ka pe tan Kr sto Čor ko, kao i An ton Čor ko za po vjed nik pa ro bro da “Er co le” 
1867. go di ne. 

por	tret	ka	pe	ta	na	Kr	sta	Čor	ka	(ne	po	zna	ti	autor,	kraj	XVII	v.),	 
po	mor	ski	mu	zej	Cr	ne	Go	re,	Ko	tor

Na osno vu in for ma ci ja do bi je nih od na sljed ni ka po ro di ce Čor ko zna 
se da je kra jem 19. vi je ka u pa la ti še sto kri lo vić sta no va la Ka te čor ko, na-
kon što je po sta la udo vi ca, sa dvi je ćer ke. Pa la tu je na sli je di la jed na od dvi je 
ćer ke, Me ri Čor ko, ro đe na 1890. go di ne. Me ri Čor ko se uda la za ka pe ta na 
Kri la Br gu lja na sa Pr ča nja, ta ko da je pa la ta še sto kri lo vić preš la u vla sniš tvo 
po ro di ce Br gu ljan. 

Me ri i Kri le Br gu ljan su sta no va li u pa la ti še sto kri lo vić do 20-ih go-
di na 20. vi je ka, ka da su se pre se li li u Sr bi ju, a pa la tu su od ta da po vre me no, 
uglav nom lje ti, ko ri sti li. Pre ma po da ci ma ko ji su do bi je ni od čla no va po ro-
di ce Br gu ljan, po ro di ci Čor ko su ra ni je uz pa la tu še sto kri lo vić pri pa da le i 
dvi je ku će ko je se na la ze u nje noj ne po sred noj bli zi ni sa is toč ne stra ne, jed na 
sa gor nje a dru ga sa do nje stra ne uli ce Sta ri put.

Na kon Dru gog svjet skog ra ta pr vi sprat pa la te še sto kri lo vić ko ri ste 
po ro di ce iz Pe ra sta, dok je dru gi sprat ko ri sti lo omla din sko druš tvo iz Čač ka. 
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Vla di mir i Vje ko slav Br gu ljan16, si no vi Me ri Čor ko i Kri la Br gu lja na, kao 
na sljed ni ci po no vo do bi ja ju na zad na ko riš će nje ci je lu pa la tu 1974. go di ne. 
Čla no vi po ro di ce Br gu ljan su po vre me no sta no va li u pa la ti še sto kri lo vić do 
2006. go di ne, ka da su je pro da li.

LO KA CI JA PA LA TE

Pa la ta še sto kri lo vić se na la zi u ju go i stoč nom di je lu Pe ra sta. Ovaj dio 
gra da na zvan je “Lu ka” po uva li u ko joj se na la zi lo jed no od dva pe raš ka 
pri sta niš ta. Pa la ta je u pri o bal noj zo ni, i iz la zi di rekt no na pje šač ku uli cu 
“sta ri put”. 

po	lo	žaj	pa	la	te	Še	sto	kri	lo	vić

Pa la ta še sto kri lo vić se na la zi na uskoj i du goj par ce li, uprav noj na 
oba lu, ko ja se pru ža od uli ce Sta ri put do pla toa cr kve Ro đe nja Bo go ro di ce. 
Pa la ta se na la zi u do njem di je lu par ce le, ne po sred no uz uli cu Sta ri put. Sa 
is toč ne stra ne pa la te je pri stup ko ji vo di do ula znog por ta la u ogra đe no dvo-
riš te. 

Slo bo dan pro stor ko ji se na la zi is pred pa la te, iz me đu uli ce Sta ri put i 
obal nog pu ta a ko ji je da nas dio jav ne ko mu ni ka ci je, je vje ro vat no ra ni je pri-
pa dao pa la ti. To je bio pro stor ko ji je slu žio kao pri laz pa la ti, kao pri	sta	niš	te,	

16 Vla di mir Br gu ljan, prav nik, ra dio je na po lju zaš ti te kul tur nog na slje đa, ba ve ći se 
spo me nič kim pra vom – po seb nom gra nom pra va ko ja se od no si na ne po kret na i dru ga kul tur na 
do bra. Od 1954. go di ne ra dio je u ta da no vo o sno va nom Za vo du za zaš ti tu spo me ni ka kul tu re 
gra da Be gra da, a od 1979. do 1995. go di ne je bio nas stav nik Prav ne zaš ti te gra di telj skog na slje-
đa na post di plom skim stu di ja ma Ar ho i tek ton skog fa kul te ta u Be o gra du. Po po zi vu, bio je 1970. 
go di ne pred stav nik SFRJ u UNE SCO-vom spe ci jal nom ko mi te tu vla di nih eks pe ra ta za pri pre-
mu pro jek ta Kon ven ci je o mje ra ma za za bra nu i spr je ča va nje ne do zvo lje nog uvo za,iz vo za i 
pre no sa svo ji ne kul tur nih do ba ra. Autor je knji ge “Iz vo ri spo me nič kog pra va u Ju go sla vi ji”, 
iz da te u Be o gra du 2000.go di ne. 

 Vje ko slav Br gu ljan, ar hi tek ta, i nje go va su pru ga Du ši ca Br gu ljan, ke ra mi čar ka-sli-
kar ka, su ta ko đe po vre me no sta no va li u pa la ti. Du ši ca Br gu ljan ko ja ži vi i ra di u Be o gra du, 
uglav nom ra di re lje fe u ke ra mi ci - „sli ke od gli ne“, gde je pro naš la spoj ar hi tek tu re, sli kar stva 
i va jar stva. In spi ra ci ja za njen rad joj je pri je sve ga bio Pe rast. Od 2003. go di ne, odr ža la je tri 
sa mo stal ne iz lo žbe i uče stvo va la u jed noj me đu na rod noj. http://du si ca br gu ljan.com/autor.htm
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ma	ni	pu	la	tiv	ni	 pro	stor	 za	 skla	diš	te	nje	 i	 pre	to	var	 te	re	ta,	 po	prav	ku	 i	 grad	nju	
bro	do	va. Slič no rje še nje na la zi mo i is pred dru gih pa la ta u Pe ra stu ko je se 
na la ze na di rekt no na li ni ji uli ce Sta ri put (pa la ta Ba lo vić, štu ka no vić, Mar-
ti no vić).

Sa is toč ne stra ne pa la te je pri stup ko ji vo di do ula znog por ta la u ogra-
đe no dvo riš te. Dvo riš te ko je se na la zi sa sje ver ne stra ne pa la te či ne osta ci 
pri zem nog po moć nog objek ta u is toč nom di je lu i bi sti jer na sa te ra som u za-
pad nom di je lu. 

Iza dvo riš ta pru za ju se pod zi da ni te ra sa sti vr to vi. Na te ra sa stim vr to-
vi ma se na la ze sta bla na ran dži. U gor njem di je lu te ra sa stih vr to va po sto ji 
pri rod na sti je na, ko ja na par ce li stva ra ve ću vi sin sku raz li ku od uobi ča je ne.

OPIS PA LA TE 

Pa la ta še sto kri lo vić pred sta vlja ti pi čan pri mjer ba rok nih pa la ta gra-
đe nih u 17. vi je ku ko je su u po re đe nju sa spe ci fič nim ti pom bo kelj skih pa-
la ta sa bel ve de re om iz 18. vi je ka sve de ni je, ma njih ga ba ri ta, jed no stav nog 
vo lu me na sa če tvo ro vod nim kro vom, ali sa već pri sut nim od re đe nim ba rok-
nim ele men ti ma. Ba rok se na Ja dran skoj oba li ja vlja po čet kom 17. vi je ka	„	
i	to	ne	u	svo	jim	bit	nim	ele	men	ti	ma,	to	jest	no	vom	kon	cep	ci	jom	pro	sto	ra,	vo
lu	me	na	 i	svje	tla,	ne	go	u	ne	kim	po	vrš	nim	vanj	skim	po	ja	va	ma	(or	na	men	ti	ka,	
okvi	ri	od	vo	lu	ta	i	kar	tu	ša,	ob	lik	pro	zo	ra	ili	sklo	nost	go	mi	la	nju	ukra	sa)	da	bi	
tek	u	XVI	II	st.	pro	dro	i	u	ob	li	ko	va	nje	pro	če	lja	i	rje	še	nja	unu	traš	njeg	pro	sto
ra...”17

17 Kru no Pri ja telj, Ba rok u Dal ma ci ji
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Pa la ta še sto kri lo vić je u po re đe nju sa dru gim pe raš kim i bo kelj skim 
pa la ta ma na sta lim u ba rok nom pe ri o du re la tiv no ma njih di men zi ja i jed no-
stav ni je for me, ali sklad nih pro por ci ja. Pa la ta ima jed no stav nu ku bič nu for-
mu sa če tvo ro vod nim kro vom, bez za ba rok ka rak te ri stič nih vi di o ni ca. 

Pa la ta še sto kri lo vić je pra vo u ga o ne osno ve, di me ni zi ja pri bli žno 10 x 
8 m. Du žom stra nom pra ti li ni ju oba le, i or jen ti sa na je u prav cu sje ver-jug. 
Glav na ju žna fa sa da je okre nu ta ka oba li i iz la zi di rekt no na uli cu Sta ri put. 
Pa la ta ima pri ze mlje i dva spra ta, i po kri ve na je če tvo ro vod nim kro vom. U 
pri ze mlju pa la te je cen tral no po sta vljen ši ro ki ula zni por tal, ko jim se di rekt-
no sa uli ce ula zi u pa la tu. Uz glav nu fa sa du pa la te, sa is toč ne stra ne, pri slo-
nje no je ka me nom pod zi da da no spo ljaš nje ste pe niš te ko je vo di do cen tral no 
po sta vlje nog bal ko na i por ta la na pr vom spra tu. Na dru gom spra tu je cen tral-
no po sta vljen ma nji bal kon sa pro fi li sa nim ka me nim kon zo la ma i ba lu ste ri-
ma. 

U dvo riš tu pa la te, sa zad nje stra ne, u sje ve ro za pad nom uglu je bi sti jer-
na sa te ra som pre ko ko je se ula zi na dru gi sprat pa la te. 

Na glav noj fa sa di na cen tral noj osi se na la ze tri por ta la, na sva koj eta-
ži po je dan, i dva bal ko na na pr vom i dru gom spra tu. Si me trič no u od no su 
na ovu cen tral nu osu je po sta vlje na po jed na osa sa pro zor skim otvo ri ma. Na 
glav noj fa sa di is pod kro va je pro fi li sa ni vi je nac u mal te ru. Na vi jen cu se 
cen tral no po sta vljen, iz nad bal ko na dru gog spra ta, na la zi grb še sto kri lo vi ća 
i nat pis: SE STO 1691 CRI LO VI / CH /.

OR GA NI ZA CI JA PRO STO RA

Or ga ni za ci ja pro sto ra ka kvu za ti če mo da nas u pa la ti še sto kri lo vić re-
zul tat je pro mje na ko je su na sta le kroz vi še fa za pre grad nje ku će, i pred-
sta vlja pre kla pa nje iz vor ne or ga ni za ci je pro sto ra, sa kra ja 17. vi je ka, sa 
ve ćim iz mje na ma na sta lim u 19. vi je ku i po sljed njim na sta lim na kon ze
mljo tre sa 1979. go di ne. 

U pri ze mlju pa la te še sto kri lo vić, kao i u svim dru gim ku ća ma u Pe ra-
stu i Bo ki Ko tor skoj, se na la zi ko no ba. Ko no ba je slu ži la od re đe nim pri vred-
nim po tre ba ma, kao osta va i spre miš te, i u njoj se ni ka da ni su na la zi le stam-
be ne pro sto ri je. Pro stor ko no be u pa la ti še sto kri lo vić je je din stven, tj. ni je 
po di je ljen pre grad nim zi do vi ma. Je di no se u ju go i stoč nom uglu ko no be na-
la zi ni ša u ko joj je u no vi je vri je me po sta vljen to a let. Mo gu će je da se ovaj 
pro stor i ra ni je ko ri stio u te svr he, jer su se ko ri sti li ka na li sa vo dom ko ji su 
pro la zi li kroz ku ću.18

18 Slič no rje še nje je po sto ja lo i u ne kim dru gim ku ća ma u Pe ra stu (kao npr. u ku ći na 
is toč nom ula zu u grad). 

 Ci je li Bo ko Ko tor ski za liv pa i grad Pe rast u okvi ru nje ga ka rak te ri še spe ci fi čan ge-
o mor fo loš ki sa stav za le đa - pla ni na ko je ga for mi ra ju i okru žu ju. To je spe ci fič na vr sta kreč-
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Ko no ba je unu traš njim, jed no kra kim, ste pe niš tem, ko je se na la zi u sje-
ve ro za pad nom uglu ku će, po ve za na sa pr vim a za tim i dru gim spra tom. Ka-
me nim ste pe niš tem, ko je je pri slo nje no uz glav nu fa sa du, se di rekt no sa uli ce 
ula zi na pr vi sprat. 

Na pr vom spra tu pa la te še sto kri lo vić, kao što je bio obi čaj u ku ća ma 
i pa la ta ma u Pe ra stu, su se na la zi le re pre zen ta tiv ne pro sto ri je - sa lon, ko ji se 
ko ri stio kao dnev ni bo ra vak i u ko me su pri ma ni go sti, kao i so be. 

Or ga ni za ci ja pro sto ra na pr vom spra tu je de fi ni sa na u 19. vi je ku. Spo-
ljaš njim ste pe niš tem, pre ko bal ko na i cen tral no po sta vlje nog por ta la ula zi se 
u hod nih oko ko jeg su si me trič no po sta vlje ne dvi je pro sto ri je - glav ni sa lon 
sa is toč ne stra ne i dru gi sa lon/ili so ba sa za pad ne stra ne. Sve ove pro sto ri je 
se na la ze u pred njem, ju žnom, di je lu (trak tu) ku će. Iz hod ni ka se ula zi i u 
zad nji, sje ver ni, dio ku će, u ko me se na la zi hod nik sa ste pe niš tem u sje ve ro-
za pad nom uglu, i u ka sni joj fa zi do gra đen to a let u sje ve ro i stoč nom uglu.

Jed no kra ko ste pe niš te u sje ve ro zap dnom uglu se na sta vlja i vo di i od 
pr vog do dru gog spra ta. 

Na dru gom spra tu u pe raš kim ku ća ma su naj češ će bi le smješ te ne po-
moć ne pro sto ri je i so be za uku ća ne. Na dru gom spra tu pa la te še sto kri lo vić, 
u zad njem trak tu se na la zi cen tral no po sta vljen hod nik, sa či je za pad ne stra-
ne su ste pe niš te i to a let ko ji je na knad no do gra đen,a sa is toč ne stra ne je ku-
hi nja. Ku hi nja je za dr ža la iz vor ni po lo žaj, or ga ni za ci ju i ele men te. Iz hod ni-
ka se kroz cen tral no po sta vlje na vra ta na sje ver nom zi du ku će iz la zi u dvo-
riš te. Iz hod ni ka se ula zi u pred nji trakt, ko ji je po di je ljen na tri di je la. Pro-
sto ri ja ko ja je cen tral no po sta vlje na, iz ko je se iz la zi lo na bal kon, je vje ro-
vat no slu ži la kao tr pe za ri ja - ti	neo. Iz ove pro sto ri je se ula zi u dvi je boč ne 
so be.

U pot kro vlju pa la te se na la zi ta van do ko jeg se do la zi iz ku hi nje, kroz 
uski pra vo u ga o ni otvor u ta va ni ci.

njač kih sti je na tzv. mre ža stog kr ša ko ji pro puš ta vo du sve do vo do dr žlji vih slo je va. Ti vo do dr-
žlji vi slo je vi su u slu ča ju za li va ili po to plje ni pod mo re ili iz bi ja ju u nje go voj po vr ši ni. 
Pod ruč je Bo ke Ko tor ske ina če ka rak te ri še ve li ka ko li či na pa da vi na, ta ko da se sva slat ka vo da 
iz za le đa sli va u za liv, i to u vi du iz vo ra - pod vod nih vru lja ili bo lju na. Ovi iz vo ri su če sto to kom 
ljet nih mje se ci su vi, ali za vri je me ve li kih ki ša oni “pro ra de”. 

 Pe rast je na se lje ko je je for mi ra no na kreč njač koj sti je ni, na ni zu iz vo ra ko ji iz bi ja ju 
iz sa mog pod nož ja br da. Je dan od si ste ma da se vo da iz ovih pri rod nih iz vo ra re gu li še, tj. spro-
ve de do mo ra i u zo na ma gdje su iz gra đe ne ku će, bi la je iz grad nja ka na la ko ji su se na la zi li is-
pod ni voa po da ko no be ku ća. Sto ga je sa daš nje na se lje for mi ra no na ni zu ka na la, ko ji ma ve li ka 
ko li či na pit ke vo de oti če di rekt no u mo re. 

 U ne kim ko no ba ma ovi iz vo ri su čak dje li mič no, u gor njoj zo ni osta vlje ni vi dlji vi tj. 
ne po kri ve ni. Ta ko npr. u sta ri jem di je lu kom plek sa Bron za, u zad njem di je lu ko no be po sto ji 
ži va sti je na iz ko je za vri je me ve li kih ki ša iz vi re vo da ko ja on da oti če kroz ka nal is pod ni voa 
po da.
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KON STRUK CI JA I MA TE RI JA LI

zI	DO	VI
Zi do vi pa la te še sto kri lo vić, kao i ve ći ne ku ća u Pe ra stu i Bo ki, su zi-

da ni od lo kal nog ka me na- kreč nja ka siv ka ste bo je. De blji na zi do va pa la te 
še sto kri lo vić se kre će od 90 do 66 cm. 

Fa sa da je ra đe na od če tvr ta stih pre ci zni je kle sa nih kva de ra. Kao ve zi-
vo se ko ri stio kreč ni mal ter. Spoj ni ce na fa sa di pa la te su iz ba če ne i ra đe ne su 
od cr ven ka stog mal te ra, ko ji se naj češ će ko ri stio za mal te ri sa nje boč nih fa-
sa da iz lo že nih ki ši. Ovaj mal ter se do bi jao do da va njem mlje ve ne ope ke ili 
ze mlje cr ve ni ce, i na taj na čin je do bi jao bo lja hi dro i zo la ci o na svoj stva. Fu-
go va nje tim cr ven ka stim mal te rom se sre će u Bo ki sa mo u ri jet kim slu ča je-
vi ma.

Unu traš nje li ce zi da zi da no je pri bli žno če tvr ta stim, pri te sa nim ka me-
nom. U ko no bi je zid pre kre čen kreč nim mli je kom. Na gor njim eta ža ma 
unu traš nje li ce zi da je bi lo mal te ri sa no, i to kreč nim mal te rom u vi še slo je va. 
Ova pod lo ga je ko riš će na za da lju ob ra du zi do va ko ji su u ve ći ni slu ča je va 
bi li bo je ni ili na ko ji ma je, kao što je na ju go i stoč nom sa lo nu na pr vom spra-
tu, ra đe na mal ter na de ko ra ci ja. 

ME	ĐU	sprAt	nE	KOn	strUK	CI	jE
Kod pa la te še sto kri lo vić sve me đusp tar ne kon struk ci je su dr ve ne. Me-

đu sprat na kon struk ci ja se sa sto ji od dr ve nih gre da - ta va nja ča ko je se pru ža-
ju ta ko da svla da va ju kra ći ras pon i oslo nje ne su na po du žne zi do ve ku će - 
sje ver ni i ju žni. 

Osla nja nje dr ve nih kon struk tiv nih gre da na no si ve ka me ne zi do ve je 
ri je še no na dva na či na. Kod me đust prat ne ta va ni ce iz nad pr vog spra ta ve za 
je ostva re na ta ko što su ta va nja če oslo nje ne na gre du zva nu „ban	ki	na“ po-
sta vlje nu duž po du žnih zi do va. Ban ki nu no se ka me ne kon zo le ugra đe ne u 
ma su zi da. Kon zo le su bez pro fi la ci je, ob li ko va ne su u vi du če tvr ti ne kru ga. 
Nji hov raz mak va ri ra, ali je pri bli žno 80 cm. Kod me đust prat ne ta va ni ce iz-
nad dru gog spra ta ta va nja če se oslo nja ju di rekt no na ka me ni zid, bez ka me-
nih kon zo la i “ban ki ne”. I kod me đu sprat ne kon struk ci je iz nad pri ze mlja, 
ko ja se zbog na knad nih in ter ven ci ja ne mo že u pot pu no sti sa gle da ti, naj vje-
ro vat ni je se ta va nja če oslo nja ju di rekt no na ka me ni zid.19.

U sa lo ni ma pe raš kih bo ga ti jih ku ća u slu ča je vi ma ka da su ta va nja če 
osta ja le vid ne one su če sto bri žlji vo pro fi li sa ne usi je ca njem žlje bo va sa obi je 
stra ne do njih ivi ca i nje nim za o blja va njem. Ovaj na čin ukra ša va nja zo ve se 
„na	 baš	tun“. Ta va nja če iz nad pr vog spra ta pa la te še sto kri lo vić ima ju ovu 

19 Ako su ra spo ni gre da u ku ća ma bi li ve ći, u ko no bi su se ta va nja če pod u pi ra le po 
sre di ni gre dom „bor	du	nao“	(ital. bor do na le) ko ja je ima la du ži nu či ta ve pro sto ri je, a ko ja se 
osla nja nja la na je dan ili vi še zi da nih ili dr ve nih stu bo va. U pa la ti še sto kri lo vić ova kon struk ci-
ja je iz ve de na u no vi je vri je me, na kon ze mljo tre sa 1979. go di ne, i to od ar mi ra nog be to na.
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pro fi la ci ju, sa mo što je ona mno go uža u od no su na uobi ča je ne. Ukup na ši-
ri na ob ra đe nog pro fi la se če sto kre će oko 3 cm, dok je u pa la ti še sto kri lo vić 
sa mo 1,5 cm.

Ta ko đe, u re pre zen ta tiv nim sa lo ni ma i „ban ki ne“ su mo gle da bu du 
pro fi li sa ne. U pa la ti še sto kri lo vić „ban ki ne“ na pr vom spra tu su do bi le pro-
fi la ci ju na spe ci fi čan na čin - ta ko što su na pra vo u ga o nu gre du do da te ho ri-
zon ta le ne i/ili ver ti kal ne pro fi li sa ne lajs ne. Ovo rje še nje ni je uobi ča je no za 
pod ruč je Bo ke. 

U sa lo nu ko ji se na la zi u ju go i stoč nom uglu pr vog spra ta pa la te kon-
zo le i „ban ki na“ su, to kom in ter ven ci ja u 19. vi je ku ka da je oform ljen sa lon 
sa mal ter nom de ko ra ci jom, ma ski ra ne pro fi li sa nim vi jen cem u mal te ru. 

KrOV	

Krov pa la te še sto kri lo vić je če tvo ro vo dan, i sa sto ji se od dr ve ne kon-
struk ci je i po kri va ča. Krov na kon struk ci ja na pla ti še sto kri lo vić je sa ču va na 
u iz vor nom ob li ku, i ka rak te ri stič na je za rje še nja ko ja se ja vlja ju i na dru-
gim ku ća ma u Bo ki sa če tvo ro vod nim kro vo vi ma20.

Tra di ci o nal ne dr ve ne kon struk ci je u Bo ki su ima le jed nu spe ci fič nost 
ko ja je ve o ma ja sno iz ra že na i kod pa la te še sto kri lo vić – a to je ka rak te ri sti-
čan pre lom krov ne rav ni, na ot pri li ke 1/3 vi si ne kro va. U do njoj tre ći ni 

20 Osnov ni no se ći ele men ti, ka rak te ri stič ni za sve kon sruk ci je kro vo va u Bo ki, su pa-
ro vi gre da ro go va-»ko nja» (ko nio-ital. klin) ko ji se osla nja ju na po du žne zi do ve ku će. Spoj 
krov nih rav ni ri je šen je pre ko gre da - di ja go na la ko je se osla nja ju jed na na dru gu i na pr vi par 
ko nja. Na kra ćim, po preč nim, stra na ma ku će ro go vi se osla nja ju na di ja go na le. I ro go vi i di ja-
go na le se u do njoj zo ni osla na ju na ho ri zon tal nu gre du - vjen ča ni cu ko ja le ži na sva če ti ri zi da. 
Ro go vi i di ja go na le su pod u pr ti na ot pri li ke 2/3 nji ho vog ra spo na, “stu bo vi ma” pre sje ka 9x11 
cm. Ovi stu bo vi se osla nja ju na dvi je ho ri zon tal ne gre de, pre sje ka 14x9 cm, ko je se pru ža ju 
pa ra lel no sa du žim zi do vi ma ku će, i ko je se osla nja ju di rekt no na ta va nja če pla fo na dru gog 
spra ta. Ro go vi su ti pič nog pre sje ka 10x13cm i na la ze se na ra sto ja nju od 60 do 75 cm. U gor-
njoj zo ni ro go vi su ukru će ni kli ješ ti ma.

 Na osnov nu kon struk ci ju je za tim po sta vlje na pod kon struk ci ja za po kri vač. Na ro-
go ve su za ku ca ni ho ri zon tal ne le tve “pa so vi”, pre sje ka 3x5 cm i na ra sto ja nju od oko 55cm. Na 
nji ma su uprav no za ku ca ne le tvi ce, na ra sto ja nju od 19-21 cm, iz me đu ko ji se sla že po kri vač. 
Po kri vač je od cri je pa-„ti gle“ tj. ku pa ste ka na li ce. To kom po sljed nje sa na ci je na pa la ti še sto kri-
lo vić sta ra ka na li ca je za mi je nje na no vom.
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kro va krov ni po kri vač se ne osla nja di rekt no na ro go ve, već je uz po moć 
pod u pi ra ča pod ode re đe nim uglom iz dig nut. 

pO	DO	VI

Po do vi u Pa la ti še sto kri lo vić su na svim spra to vi ma, osim u pri ze-
mlju, bi li dr ve ni21. Da ske de blji ne 2,6 cm i ši ri ne 24-32 cm ek se ri ma su pri-
ko va ne di rekt no na gre de me đu sprat ne kon struk ci je. Na kon ze mljo tre sa 
1979. go di ne iz nad dr ve nih kon struk ci ja pr vog i dru gog spra ta po sta vljen je 
no vi sloj dr ve nih kon struk ci ja, spreg nu tih sa po sto je ćim. U pri ze mlju je pod 
po kri ven plo ča ma lo kal nog ka me na, cr ven ka ste i si ve bo je, ne u jed na če nog 
slo ga. 

S ob zi rom da se u ku hi nji na la zi lo og njiš te pod ku hi nje je mo rao bi ti 
do dat no oja čan, pa su na dr ve nu kon struk ci ju po sta vlja ni do dat ni slo je vi. U 
ku hi nji pa la te še sto kri lo vić is pod og njiš ta su sa ču va ni osta ci vje ro vat no iz-
vor nog po plo ča nja za ko je je ko riš će na ope ka di men zi ja 16x32cm, de blji ne 
5 cm.

OB	rA	DA	FA	sA	DA	

Dok su zi do vi pa la te še sto kri lo vić, kao i ve ći ne ku ća u Pe ra stu i Bo ki, 
zi da ni od lo kal nog ka me na- kreč nja ka siv ka ste bo je svi ele men ti dru go ste pe-
ne pla sti ke: okvi ri oko vra ta i pro zo ra - “pra go vi”, pro fi li sa ni vi jen ci nad 
otvo ri ma, sa stav ni dje lo vi bal ko na (kon zo le, plo če, stu bi ći i ba lu ste ri, po-

21 U sa lo ni ma bo ga ti jih pe raš kih ku ća i pa la ta po do vi su če sto bi li po kri ve ni ta ve la ma. 
To su bi le plo če od pe če ne gli ne oker i cr ven ka ste bo je, di men zi ja 26x26 cm, po la ga ne u mal-
ter nu pod lo gu, i sla ga ne u ge o me tr rij ske še me, naj češ će u vi du di ja go nal nog šah po lja. U pa la-
ti še sto kri lo vić osta ci ove vr ste po da ni su pro na đe ni, pa je vje ro vat no sa lon pa la te še sto kri lo vić 
bio po kri ven sa mo dr ve nim gre da ma.
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klop ne gre de), spolj na ste pe niš ta ra đe na su od “kor ču lan skog ka me na”22. 
Ele men ti dru go ste pe ne pla sti ke ra đe ni od kor ču lan skog ka me na su bi li stan-
dar di zo va ni, iz pri vred nih i prak tič nih raz lo ga. Kao je di ni ca mje re ko ri sti la 
se sve do po lo vi ne 19. vi je ka mle tač ka sto pa ko ja je iz no si la 1’=34,77cm. 
Mle tač ka sto pa se di je li la na 12 un ci ja (1”=2,9 cm). Svi ar hi tek ton ski ele-
men ti od kor ču lan skog ka me na za sni va li su se na pre ćut nom mo du lu od 1/2 
mle tač ke sto pe = 17,38 cm, što je jed na ko ši ri ni pra go va oko otvo ra. Ar hi-
tek ton ske mje re otvo ra, ali i svih dru gih ele me na ta, su iz tog raz lo ga če sto 
bi le i stan dar di zo va nih pro por ci ja. 

Otvo ri na pa la ti še sto kri lo vić su ra đe ni u naj češ će za stu plje nim pro-
por ci ja ma. Pro zo ri na pr vom spra tu pa la te su di men zi ja 4’ / 3’ = 139 / 104 
cm = 4:3. Pro zo ri na dru gom spra tu pa la te su di men zi ja 3’6”/ 2’6”= 121/ 86 
cm = 7:5. Ula zni por tal u pri ze mlju pa la te je mak si mal nih di men zi ja ši ri ne 5’ 
= 173 cm, i vi si ne 200 cm, tj oko 6’ = 208 cm. Vra ta na dru gom spra tu pa la-
te su stan dard ne ši ri ne 3’ = 104 cm, ali mno go ni ža ne go uobi ča je no 170 cm. 
Vra ta na pr vom spra tu pa la te su oko 3’ 3” =112 cm i isto ni ža ne go uobi ča-
je no 187 cm. 

I sprat ne vi si ne u pa la ti su ra đe ne u mo du lar nim mje ra ma. Sprat na vi-
si na na pr vom spra tu pa la te je oko 9’ = 312 cm, a na dru gom spra tu 8’ = 278 
cm, 

prO	zO	rI	I	VrA	tA,	KOn	zO	LE	nA	prO	zO	rI	MA

Pro zo ri i vra ta na pa la ti še sto kri lo vić su ra đe ni od ka me nih pra go va 
bez pro fi la ci je, sa tip ski pro fi li sa nom gre dom - vi jen cem iz nad nad pro zor ni-
ka tj. nad vrat ni ka. Na pa la ti še sto kri lo vić su na svim pro zo ri ma po sto ja le 
nat pro zor ne pro šu plje ne kon zo le - “uši”23 i pot pro zor ne kon zo le - zup ci24. U 
ka sni jim fa za ma pre grad nji, naj češ će ugrad njom dr ve nih ka pa ka -šku ra, ve ći 
broj ovih kon zo la sa pro zo ra pa la te še sto kri lo vić je obi jen. One su osta le 

22 „Kor ču lan ski ka men“ je u Bo ki Ko tor skoj po znat pod tim ime nom jer je mor skim 
pu tem do vla čen iz ču ve nih ka me no lo ma sa hr vat skih ostr va, naj češ će Vr ni ka po red Kor ču le. 
„Kor ču la nac“ je za raz li ku od lo kal nog ka me na bio po de san za la ku i pre ci znu ob ra du.

23 “Uši” (lat. auri cu lae) ili đin đu le, ka ko ih zo vu u Pe ra stu, su pro šu plje ne ka me ne 
kon zo le ko je se na la ze iz nad pro zo ra, u rav ni nad pro zor ne gre de. Slu ži le su, pri je po ja ve dr ve-
nih ka pa ka - šku ra, za zaš ti tu od sun ca - kao no sač za dr ve nu šip ku o ko ju je bio oka čen za stor. 
Za stor je pra vljen od dje lo va plat na sta rih brod skih je da ra, ši ve nih di ja go nal no. Za te za nje plat-
na je vr še no po mo ću me tal nih ku gli.

24 Zup ci (den tes) su ka me ne kon zo le ko je se na la ze is pod pro zo ra, u rav ni pod pro zor ne 
gre de, pred sta vlja le su no sa če za ka me nu plo ču, ili dr ve nu da sku, na ko ji ma su se po sta vlja le 
sak si je sa cvi je ćem ili se su ši lo vo će. Kon zo le su mo gle bi ti raz li či to pro fi li sa ne, od naj jed no-
stav ni jih po lu kru žnih do de ko ra tiv no ob ra đe nih. Zup ci na pa la ti še sto kri lo vić su ima li ka rak te-
ri stič nu pro fi la ci ju ko ja se sre će i kod me đu sprat nih ta va ni ca.
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sa ču va ne sa mo na tri pro zo ra na dru gom spra tu: na pro zo ru ku hi nje, na is toč-
noj fa sa di, i na dva pro zo ra na za pad noj fa sa di od ko jih je je dan za zi dan.

stO	LA	rI	jA

Vra ta u pri ze mlju su ka rak te ri stič na za glav na ula zna vra ta u ko no be 
pe raš kih ku ća. Dvo kra ka su, pu na, i ve o ma ši ro ka, ka ko bi se u ko no bu mo-
gla uno sti ti sva po treb na do bra. Na ovim vra ti ma su sa ču va ni osta ci ka rak te-
ri stič nog si ste ma zaš ti te. Po sto je otvo ri u zi du u ko je je do la zi la dr ve na gre da 
“pat”. Ova vra ta su u gor njem di je lu bi la oš te će na, pa je u ne kom tre nut ku 
iz vr še na po prav ka, i to ve o ma kva li tet no- uba ci va njem no vih ko ma da dr ve ta 
za sje če nih pod uglom.

Vra ta na pr vom spra tu su naj re pre zen ta tiv ni ja i naj kva li tet ni je ob ra-
đe na vra ta na pa la ti. Vra ta istog ti pa sre će mo i na dru gim bo ga ti jim ku ća ma 
i pa la ta ma u Pe ra stu, gdje se ta ko đe uvjek na la ze na glav nim ula znim vra ti-
ma. Vra ta ima ju dva po lja re zba re na. Vra ta su pret pje la ve će iz mje ne još 
pri je ze mljo tre sa 1979. go di ne, ka da je gor nji isje čen da bi se ugra di lo sta-
klo. Ovaj dio vra ta je još uvjek sa ču van je u pri ze mlju pa la te, ta ko da se 
mo že ura di ti nji ho va re sta u ra ci ja.

Vra ta na dru gom spra tu, pre ma dvo riš tu, su jed no kra ka, pu na vra ta, 
ka rak te ri stič na za vra ta ko ja se na la ze pre ma dvo riš tu ku će. I na nji ma po sto-
ji ve o ma slo žen si stem zaš ti te.

pro zo ri sa kap ci ma  “šku ra ma” su no vi jeg da tu ma, ali su ra đe ni po 
uzo ru na tra di ci o nal na rje še nja. Pro zo ri su dvo kril ni sa po dje lom na tri po lja. 

Sva vra ta, pro zo ri i šku ra na fa sa di pa la te še sto kri lo vić su far ba ni bi-
je lom bo jom ko ja je ka rak te ri stič na za Pe rast.

Detalji	stolarije
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BAL	KO	nI	sA	BA	LU	stE	rI	MA

Na pa la ti še sto kri lo vić se na la ze dva bal ko na, na pr vom i dru gom 
spra tu. U knji zi “Kul tur na po vi jest gra da Pe ra sta” Pa vao Bu to rac na vo di da 
se u Pe ra stu sre ću dvi je vr ste bal ko na (per gu la ili so la ra) sa re ne san snim i 
ba rok nim ka rak te ri sti ka ma. Bal ko ni sa re ne san snim ka rak te ri sti ka ma su oni 
ko ji ima ju stu bi će - ba lu ste re sa kru žnim pre sje kom u ob li ku bo ce s pod lo-
gom i pi la stre na uglo vi ma sa ro ze ta ma kao i kon zo le jed no stav no sti li zo va-
ne. Me đu bal ko ni ma sa re ne san snim ka rak te ri sti ka ma Bu to rac na vo di 
bal ko ne na pa la ta ma Zma je vić, štu ka no vić, sta ri joj ku ći Ma za ro vić i Čor ko 
(še sto kri lo vić) u Lu ci.

Bal kon na pr vom spra tu je pre tr pio iz mje ne jer je pri li kom do grad nje 
spo ljaš njeg ste pe niš ta nje go va is toč na stra na uklo nje na i on je tre nas for mi-
san u po dest ste pe niš ta. Ko ri sna-či sta ši ri na bal ko na je 195 cm, a du bi na 106 
cm. Ovaj bal kon ima jed no stav no ob ra đe ne ka me ne kon zo le na ko ji ma se 
osla nja pro fi li sa na plo ča. Na bal kon skoj plo či se na la zi bo ga to pro fi li sa na 
gre da ko ja no si uga o ne stu bi će sa mo ti vom rom ba i ba lu ste re ka rak te ri stič-
nog kru žnog pre sje ka. Iz me đu uga o nih stu bi ća sa po jed nim pri slo nje nim 
po lu-ba lu ste rom na la zi se 7 ba lu ste ra sa pred nje stra ne i po 4 ba lu ste ra sa 
boč ne stra ne. Na stu bi će i ba lu ste re se osla nja bo ga to pro fi li sa na po klop na 
gre da. 

Bal kon na dru gom spra tu pa la te je sli čan bal ko nu sa pr vog spra ta, sa-
mo je još ma njih di men zi ja (či sta ši ri na 134 cm, du bi na 82 cm). Iz me đu 
uga o nih stu bi ća sa po jed nim pri slo nje nim po lu-ba lu ste rom na la zi se 4 ba lu-
ste ra sa pred nje stra ne i po 2 ba lu ste ra sa boč ne stra ne. Ka me ne kon zo le 
ovog bal ko na su bo ga ti je pro fi li sa ne, sa za kri vlje nji ma ka rak te ri stič nim za 
ba rok ne ele men te. Pro fi li sa na plo ča, gre da, ba lu ste ri i po klop na gre da su 
slič ni kao i na pr vom spra tu. Stu bi ći na uglu su ob ra đe ni sa mo ti vom cvi je ta. 

VI	jE	nAC	sA	Gr	BOM	I	nAt	pI	sOM

Na glav noj fa sa di pa la te še sto kri lo vić na la zi se krov ni vi je nac u mal-
te ru sa de ko ra ci jom. U cen tral nom di je lu je grb po ro di ce i ka za de še sto kri-
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lo vić. Is pod gr ba se na la zi nat pis: SE STO 1691 CRI LO VI / CH /. Svi po zna-
ti gr bo vi bo kelj skih ple mić kih po ro di ca ko ji se po ja vlju ju na fa sa da ma nji ho-
vih ku ća i pa la ta ra đe ni su u ka me nu. Grb na pa la ti še sto kri lo vić je jed ni-
stven pri mjer sa ču va nog gr ba ra đe nog u mal te ru. 

pUŠ	KAr	nI	CE

Bal	kon	na	dru	gom	spra	tu

Pa la ta še sto kri lo vić je, kao i mno ge dru ge ku će u Pe ra stu, bi la obez-
bi je đe na puš kar ni ca ma25. Na pa la ti je iden ti fi ko va no se dam puš kar ni ca, od 
ko jih se šest na la zi na glav noj fa sa di. Puš kar ni ce su si me trič no ras po re đe ne 
iz me đu por ta la i pro zo ra, na pr vom spra tu če ti ri, a na dru gom dvi je. Još jed-
na puš kar ni ca se na la zi na pr vom spra tu, na boč noj is toč noj fa sa di. Sve puš-
kar ni ce na pa la ti še sto kri lo vić su za zi da ne, i to naj vje ro vat ni je u 19. vi je ku, 
ta ko da su da nas one vi dlji ve na fa sa di ali se nji ho ve ni še ne mo gu iden ti fi-

25 Bur na isto ri ja i če sti ra to vi uslo vi li su da ku će u Pe ra stu bu du obez bi je đe ne puš kar-
ni ca ma. Puš kar ni ce su ma li, skri ve ni otvo ri u zi do vi ma ko ji slu že za stra ža re nje, a kroz njih se 
pro vla či puš ča na ci jev ra di od bra ne. Ob lik puš kar ni ce na unu traš njoj stra ni fa sad nog zi da je u 
vi du pra vo u ga o ne ni še ko ja se kroz ma su zi da su ža va i na fa sa di po ja vlju je kao otvor vi sok 10-
15 cm, a ši rok sve ga ne ko li ko cen ti me ta ra. Sta ri je puš kar ni ce su na sta ja le jed no stav nim za sje-
ca njem uglo va dva su sjed na ka me na. Mla đi tip puš kar ni ce, ko ji se ja vlja i na pa la ti še sto kri lo-
vić, pred sta vlja ka me ni kva der od kor ču lan skog ka me na ko ji ima pre ci zno ob ra đen otvor u vi du 
obr nu te klju ča o ni ce. Kva drat nog je ob li ka, a vi si na mu je če sto ve ća od vi si ne jed nog re da ka-
me na.
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ko va ti u en te ri je ru. Mo guć nost po ja ve puš kar ni ca na za pad noj fa sa di pa la te 
će bi ti mo gu će pro vje ri ti na kon ski da nja mal te ra iz en te ri je ra.

CI	stEr	nA	zA	VO	DU		BI	stI	jEr	nA

Ci ster na za vo du - bi sti jer na26 kod pa la te še sto kri lo vić se na la zi sa 
zad nje stra ne ku će, smješ te na iz me đu sje ver nog zi da ku će i te ra sa stih vr to va. 
Gor nja po vr ši na bi sti jer ne je po plo ča na ka me nim plo ča ma i ko ri sti se isto-
vre me no kao te ra sa. Kod pa la te še sto kri lo vić gor nji po vr ši na bi sti jer ne se 
na la zi, ne ti pič no, na sre di ni vi si ne pr vog spra ta27. 

26 Ka ko u Pe ra stu ni je bi lo iz vo ra pit ke vo de, vo da se sa ku plja la sa kro vo va i pu tem 
olu ka spro vo di la do re zer vo a ra ko ji je bi do zi dan uz ku ću ili se na la zio u samj ku ći. Ove ci ster-
ne za vo du se u Bo ki na zi va ju bi sti jer ne. 

27 Obič no se gor nji ni vo bi sti jer ne na la zio u ni vou pr vog spra ta, da se di rekt no sa pr vog 
spra ta mo glo iza ći na bi sti jer nu či ja je gor nja po vr ši na obič no slu ži la kao te ra sa. Ovaj iz u ze tak 
kod pa la te še sto kri lo vić se vje ro vat no ja vlja zbog kon fi gu ra ci je te re na, jer se te ra sa sti vr to vi 
ko ji se na la ze u pro du žet ku bi sti jer ne na la ze na toj vi si ni. Ta ko đe, mo gu će je da je na pro sto ru 
dvo riš ta i bi sti jer ne ra ni je po sto jao ne ki sta ri ji pri zem ni obje kat, pa da je pa la ta iz gra đe na is pred 
tog ob jek ta, a da je vi si na bi sti jer ne od re đe na vi si nom tog ob jek ta.
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Vo da sa kro va se sku plja la pre ko olu ka ko ji se na la zi na sje ver nom i 
is toč nom zi du. Ho ri zon tal ni ka me ni oluk se sa sto ji iz spo je nih blo ko va ka-
me na ko ji su spo lja pra vo u ga o nog pre sje ka a sa unu traš nje stra ne ima ju po-
lu kru žni žli jeb kroz pre ko ko jeg se kiš ni ca sa ku plja. Ovaj ho ri zon tal ni oluk 
se na la zi ne po sred no is pod krov nog po kri va ča, a osla nja se na ni zu ka me nih 
pro fi li sa nih kon zo la. Vo da se sa ho ri zon tal nog olu ka vo di la kroz ver ti kal ni 
oluk28 do bi sti jer ne. Ver ti kal ni oluk na pa la ti še sto kri lo vić ni je vi dljiv, ali je 
naj vje ro vat ni je uzi dan u sje ve ro za pad nom uglu ku će. 

Vo da iz bi sti jer ne se va di la kroz otvor ko ji je bio ob ra đen kao kru na 
bu na ra. Kru na bu na ra je gor nji vi dlji vi dio bi sti jer ne29. Kru na bu na ra bi sti-
jer ne pa la te še sto kri lo vić ima is kle san flo ral ni or na ment sa is toč ne stra ne.

EN TE RI JER
KU	HI	njA	

Ku hi nja pa la te še sto kri lo vić je je dan od pro sto ra ko ji je sa ču van u iz-
vor nom ob li ku. U ku hi nji se od ka rak te ri stič nih ele me na ta na la ze og njiš te i 
ugra đe na ka me na su do pe ra -	“ška	fa”. 

Og njiš te se na la zi u sje ve ro i stoč nom uglu pa la te. Sa sto ji se od do njeg 
di je la, ozi da nog ope kom, na ko me se lo ži la va tra. I gor nja po vr ši na og njiš ta 
je ob lo že na ope kom for ma ta 32x16 cm. Od po vr ši ne na ko joj se lo ži la va tra, 
u rav ni zi da, pro te že se ka nal, ko ji ide do dim nja ka. Ovaj ka nal je zi dan ope-
kom a sa unu traš nje stra ne, pre ma ku hi nji, osla nja na dvi je ka me ne kon zo le. 
Iz nad og njiš ta se na la zi “na pa” (nap	pa) za sa ku plja nje i od vo đe nje ga so va, 
ko ja je naj češ će bi la ra đe na ili od dr ve ta ili od ope ke. Na pa u pa la ti še sto kri-
lo vić je no vi jeg da tu ma, na sta la na mje stu sta re, i ra đe na je od dr ve ta.

28 Ver ti kal ni olu ci su mo gli bi ti ra đe ni od ka me nih pro šu plje nih blo ko va ili od ke ra-
mič kih ci je vi. Ka me ni olu ci su mo gli bi ti do zi da ni uz zid, ali su naj češ će bi li uzi da ni u ra van 
zi da.

29 Zna se da su se kru ne bu na ra u ovim kra je vi ma upo tre blja va le bez pre ki da od 14. do 
19. vi je ka, a nji hov ka rak te ri stčan ob lik okru glih kru na je je do šao iz Ve ne ci je. Kru ne bu na ra su 
ra đe ne od kor ču lan skog ka me na. Kru na bu na ra se sa sto ji od do njeg za o blje nog di je la u ob li ku 
za ru blje nje ku pe iz nad ko jeg se na la zi plo ča če tvo ro stra nog ob li ka sa sli je pim ar ka di ca ma. Do-
nji dio kru ne mo že da bu de neo bra đen, ali su ne ka da na nje mu is kle sa ni gr bo vi, li ko vi, liš će ili 
dru gi ukra si.
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Ka rak te ri stič no rje še nje su do pe re ko je sre će mo u ku ća ma u Bo ki Ko-
tor skoj je ka me na su do pe ra - ili “ška fa” ugra đe na u zid ku će, u dnu otvo ra 
ko ji je for mi ran za pro zor. Na taj na čin se ko ri sti la već for mi ra na ni ša, kao i 
svje tlo pro zo ra, a vo da ko ja se ko ri sti la se iz ba ci va la kroz otvor u zi du va ni, 
do ka na la ko ji ma se da lje od vo di la. U pa la ti še sto kri lo vić “ška fa” se na la zi 
na sje ver nom zi du, ne po sred no uz og njiš te. 

sA	LOn	nA	pr	VOM	sprA	tU

Na pr vom spra tu pa la te še sto kri lo vić u cje lo sti je sa ču va na kon cep ci ja 
pro sto ra i ob ra da en te ri je ra iz 19. vi je ka u hod ni ku i dva sa lo na. Od po seb-
nog je zna ča ja na ro či to u pot pu no sti sa ču va na ob ra da za pad nog sa lo na sa 
mal ter nom de ko ra ci jom. 
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KA	ME	nI	UMI	VA	O	nIK

U pa la ti še sto kri lo vić, na pr vom spra tu se na la zi jed na ugra đe na ka-
me na ni ša/ or man, ko ja je iz vor no bi la ka me ni umi va o nik. Ona pred sta vlja 
dio tzv. ka me nog na mješ ta ja ku će, ko ji se kle sao i po sta vljao isto vre me no sa 
grad njom ku će i no sio če sto stil ske ozna ke30.

Ka me na ni ša u pa la ti še sto kri lo vić se na la zi na pr vom spra tu, cen tral-
no po sta vlje na na sje ver nom zi du. Ova ni ša se da nas ko ri sti kao or man, ko ji 
je na knad no do bio dr ve ne kap ke, ali je iz vor no bi la umi va o nik, jer u do njoj 
zo ni ima ka me nu školj ku kao i ka nal za od vo đe nje vo de. Umi va o nik je oivi-
čen rav nim, ne pro fi li sa nim pra go vi ma od kor ču lan skog ka me na. Iz nad gor-
njeg pra ga umi va o ni ka se na la zi pro fi li sa ni vi je nac, a u do njem di je lu je 
pro fi li sa na ka me na gre da sa udu blje njem - školj kom za vo du. 

Na boč nim unu traš njim stra na ma umi va o ni ka po sta vlje ni su dr ža či za 
po li cu ko ja je u ne koj fa zi de mon ti ra na. Po li ce su mo gle bi ti dr ve ne ili ka-
me ne. Na umi va o ni ku u pa la ti še sto kri lo vić na la zi la se si gur no ka me na po-

30 Ra zna udu blje nja u zi do vi ma, ni še i zid ni or ma ni su se odu vjek upo tre blja va li za 
spre ma nje hra ne, odje će i dru gih pred me ta. U tra di ci o nal noj ar hi tek tu ri su če sto za stu plje ne 
ve o ma jed no stav ne i ma le ni še tzv. pa nje ge, i to naj češ će u pri ze mlju. Me đu tim, po red ovih 
obič nih, jed no stav nih ni ša po ja vlju ju se i ukra še ne ni še oivi če ne pro fi li sa nim do vrat ni ci ma, sa 
sto pom, pra gom i vi jen cem. Ove zid ne ni še se u ne kim ka sni jim fa za ma za tva ra ne dr ve nim kri-
li ma i na taj na čin se do bi ja ju or ma ni. 

 U bo ljim ku ća ma or ma ni su re dov no ukra ša va ni i po sta vlja ni u glav nom sa lo nu, ali 
i u osta lim pro sto ri ja ma. U Du bro vač kom ar hi vu su sa ču va ni po da ci da su po čet kom 16. vi je ka 
or ma ni bi li kla sa ni sa bo ga tim ukra si ma i na ru či va ni u ve li kom bro ju za no ve pa la te.
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li ca, jer je jed na ta kva po li ca pro na đe na ugra đe na u ste pe niš te sa zad nje stra-
ne ku će. Ana li zom di men zi ja ove ka me ne po li ce ko ja sa če o ne stra ne ima 
plit ki re ljef sa rom bo vi ma, kao i upo re đu ju ći je sa slič nim pri mje ri ma u Pe-
ra stu i Du brov ni ku, doš lo se do za ključ ka da je ta po li ca pri pa da la umi va o-
ni ku. 

stO	LA	rI	jA	U	En	tE	rI	jE	rU

Sto la ri ja u en te ri je ru pa la te še sto kri lo vić či ni je dan od zna čaj nih ele-
me na ta ukup ne ob ra de en te ri je ra iz 19. vi je ka. Ta sto la ri ja se još uvjek na la-
zi u ve o ma do brom sta nju. 

Dvo kril na vra ta na pr vom spra tu, ko ja iz hod ni ka vo de u dva boč na 
sa lo na i zad nji trakt pa la te, su naj re pre zen ta tiv ni ja i bo ga ti je pro fi li sa na u 
od no su na sva dru ga vra ta. Dvo kril na vra ta na dru gom spra tu, ko ja iz tr pe za-
ri je vo de u dvi je boč ne so be i hod nik kao i ona ko ja iz hod ni ka vo de u ku hi-
nju, su istih di men zi ja kao vra ta na pr vom spra tu ali su jed no stav ni je pro fi-
la ci je.

OKO	VI

Po seb nu vri jed nost en te ri je ra pa la te še sto kri lo vić či ni ra zno vr stan i 
ve o ma do bro sa ču van okov sto la ri je.
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Dr	VE	nO	stE	pE	nIŠ	tE	I	OGrA	DA	stE	pE	nIŠ	tA

nA	MjEŠ	tAj	I	UMjEt	nIČ	KE	sLI	KE	Iz	pA	LA	tE	ŠE	stO	KrI	LO	VIĆ

U bo ga ti jim pe raš kim ku ća ma i pa la ta ma, po seb no u sa lo ni ma, na la zio 
se vri je dan na mješ taj i umjet nič ka dje la. U li te ra tu ri na la zi mo po dat ke da su 
se u ku ći Čor ko, kao i u ne kim dru gim pe raš kim ku ća ma (kao npr. Ba lo vić i 
Ma za ro vić), na sta ja le i pre pi si va le se zbir ke pje sa ma - bu garš ti ca.

Dio na mješ ta ja ko ji se na la zio u pa la ti še sto kri lo vić, me đu ko jim i 
stil ski na mješ taj iz 17. vi je ka, pre ni jet je 50-ih go di na 20. vi je ka u Be o grad 
gdje pred stav ni ci po ro di ce Br gu ljan da nas ži ve. Me đu umjet nič kim dje li ma 
ko ja su se na la zi la u pa la ta ma po seb nu pa žnju za vri je đu ju por tre ti.

Po čet kom 20. vi je ka Pa vao Bu to rac na vo di da se por tret Ma ta čor ka 
„ka pe ta na mle tač kog va še la, na plat nu, iz XVII vje ka, mle tač ke ško le, u ka-
snoj re ne san si (123 x93 cm) na la zi u ku ći po koj ne Ka te čor ko ve“. On na-
vo di da je ovaj por tret “lo šom ru kom dir nut” ali da ipak pred sta vlja znat nu 
vri jed nost.31 Ta ko đe, spo mi nje se da su se u is toj ku ći ču va le i dvi je dra go-
cje ne “si bi le” na plat nu, ra đe ne oko 1700. go di ne.32

Ta ko đe, Pa vao Bu to rac na vo di i por tret u ku ći “pok. Em. Čor ka”, „do-
bar por tret iz XVII vi je ka, mle tač ke ško le ko ji pred sta vlja Gr gu ra Čor ka, tr-
gov ca“33. 

Ka da su 50-ih go di na 20. vi je ka Me ri Br gu ljan, ro đe na Čor ko, i njen 
muž Kri le Br gu ljan iz ni je li na mješ taj iz pa la te še sto kri lo vić ne ka umjet nič ka 
dje la, me đu ko ji ma i por tre te, ko ji su se na la zi li u pa la ti su pre da li, tj. pro da-
li ili po su di li na ču va nje, mu ze ji ma.

Je dan por tret iz pa la te še sto kri lo vić je 1954. go di ne ot ku pio po mor
ski mu zej Cr ne go re. To je por tret na ko me je, sma tra se, pred sta vljen 

31 Pa vao Bu to rac, Kul tur na po vi jest gra da Pe ra sta, str. 447
32 Pa vao Bu to rac, Kul tur na po vi jest gra da Pe ra sta, str. 445
33 Pa vao Bu to rac, Kul tur na po vi jest gra da Pe ra sta, str. 554
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ka pe tan Kr sto čor ko, ulje na plat nu, rad ne po zna tog auto ra, iz dru ge po lo-
vi ne 17. vi je ka. Ovaj por tret spa da u naj sta ri je por tre te fon da Po mor skog 
mu ze ja, i na la zi se da nas u nje go voj stal noj po stav ci. Na por tre tu je pred sta-
vljen ka pe tan Čor ko, odje ven u ba rok ni ko stim, sa atri bu ti ma svog zva nja - 
na u tič kim še sta rom, atla som i kom pa som, dok je u po za di ni sli ke pri ka zan 
je dre njek ti pa na	va - ko ji su pe raš ki po mor ci ko ri stli kroz či tav 17. i 18. vi-
jek34. 

Po in for ma ci ja ma do bi je nim od po ro di ce Br gu ljan na por tre tu je pred-
sta vljen ka pe tan Kr sto Čor ko. Za nje ga se sma tra lo du go, pre ma po da ci ma 
na ve de nim u knji zi “Isto ri ja Pe ra sta” kon ta Fra na Vi sko vi ća, da je bio gu ver-
ner Ba le ar skih ostr va i mar kiz na špan skom dvo ru. Me đu tim, dr Mi loš Mi lo-
še vić pre tra žu ju ći ar hi ve u špa ni ji ni je pro na šao do ku ment ko ji bi po tvr dio 
ovo tu ma če nje. U Za dar skoj na uč noj bi bli o te ci se kao gu ver ner na špan skim 
ostr vi ma ne spo mi nje Kr sto već Ni ko la Čor ko. Me đu tim, pre ma opi su por-
tre ta ko ji se na la zio u ku ći Ka te Čor ko ve tj. u pa la ti še sto kri lo vić, a ko ji iz-
no si Pa vao Bu to rac, naj vje ro vat ni je je u pi ta nju por tret Ma ta čor ka. Pre ma 
sje ća nju Vla di mi ra Br gu lja na ovaj por tret se na la zio u sa lo nu pa la te na pr-
vom spra tu.

Me ri i Kri le Br gu ljan su 1950. go di ne po su di li na ču va nje i iz la ga nje 
Mu ze ju gra da pe ra sta dva por tre ta, je dan akva rel i oruž je, ko ji su se ta-
ko đe na la zi li u pa la ti Še sto kri lo vić. Ugo vor o po sud bi je ob no vljen sa na-
sljed ni ci ma Vla di mi rom, Vu ko sa vom, Du šan kom i Unom Br gu ljan 2003. 
go di ne. Dva por tre ta i akva rel iz pa la te še sto kri lo vić dio su isto rij sko umjet-
nič ke zbir ke Mu ze ja gra da Pe ra sta i na la ze se u nje go voj stal noj po stav ci.

 � Por tret An to na Chi or co (Čor ko), ulje na plat nu, rad je ne po zna tog 
auto ra iz dru ge po lo vi na XIX vi je ka. Por tret je ra đen pre ma fo to-
gra fi ji, ko ja se ta ko đe ču va u Mu ze ju gra da Pe ra sta, a ko ja je ra đe-
na u Mar se ju. An ton Čor ko je bio za po vjed nik bro da “Er co le” 
1867. go di ne.
 � Por tret Kr sta Čor ka, ulje na plat nu, rad je ne po zna tog auto ra iz 19. 

vi je ka.
 � Pa ro brod “Er co le”, akva rel na pa pi ru, rad je ne po zna tog auto ra, ra-

đen u Tr stu u dru goj po lo vi ni XIX vi je ka. Na akva re lu je pri ka zan 
pa ro brod, is pod ko ga je nat pis “ Er co le Ca pi ta no An to nio Chi or co 
Tri e ste Gi ug ne 1867”

Pre ma sje ća nju Vla di mi ra Br gu lja na oruž je ko je je pre da to mu ze ju na-
la zi lo se iz lo že no na dru gom spra tu pa la te, na is toč nom zi du tr pe za ri je. Za 
por tre te se ne zna sa si gur noš ću gdje su se na la zi li. 

34 Ra doj ka Ja ni ći je vić, Por tre ti iz fon da Po mor skog mu ze ja Cr ne Go re, str. 132
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AnA	LO	GI	jE	sA	DrU	GIM	pE	rAŠ	KIM	pA	LA	tA	MA

Za ana li zu pa la te še sto kri lo vić ve o ma je zna čaj no bi lo po re đe nje sa 
dru gim pa la ta ma i re pre zen ta tiv nim ku ća ma iz Pe ra sta na sta lim u istom pe-
ri o du, to kom 17. vi je ka, me đu ko ji ma po seb no sta ri jom ku ćom Ma za ro vi ća i 
pa la tom štu ka no vić. Ta ko đe, zna čaj ne ana lo gi je za seg men te en te ri je ra pa la-
te še sto kri lo vić iz 19. vi je ka pro na đe ne su u en te ri je ru ku će iz kom plek sa 
Bu ro vić.

Naj ve ća slič nost se mo že uoči ti iz me đu pa la te še sto kri lo vić i sta ri je 
ku će Ma za ro vi ća, ka ko u unu traš njoj or ga ni za ci ji pro sto ra ta ko i u ob li ko-
va nju, i to pri je sve ga zbog slič nih di men zi ja, ob li ka sa če tvo ro vod nim kro-
vom, do da tog spo ljaš njeg ste pe niš ta, bal ko na sa “re ne san snim” ka rak te ri sti-
ka ma, i dru gih ele me na ta. 

Sta ri ja ku ća Ma za ro vi ća gra đe na je vje ro vat no u dru goj po lo vi ni 17. 
vi je ka, na kon 1687. go di ne. Ona je u po re đe nju sa ve li kim ba rok nim pa la ta-
ma iz 18. vi je ka, baš kao i pa la ta še sto kri lo vić, ma njeg ga ba ri ta i je do stav-
nog vo lu me na. Ima pri ze mlje i dva spra ta, sa če tvo ro vod nim kro vom, i na-
knad no do zi da no spo ljaš nje ste pe niš te na glav noj fa sa di ko je vo di do pr vog 
spra ta.

Krov na sta ri joj ku ći Ma za ro vi ća je pr vo bit no bio če tvo ro vo dan, a ka-
sni je je na kon iz grad nje pa la te po stao tro vo dan. Da nas su i krov i sve me đu-
sprat ne ta va ni ce uru še ni. Me đu sprat ne kon struk ci je nad svim eta ža ma su, 
kao i kod pa la te še sto kri lo vić, bi le dr ve ne, a gre de ta va ni ce su se osla nja le 
na zid na isti na čin - pre ko ka me nih kon zo la ko je su sa ču va ne. 

U pri ze mlju se na la zi la ko no ba. Pr vom spra tu se pri stu pa lo spo lja pre-
ko ka me nog ste pe niš ta kroz por tal ko ji je cen tral no po sta vljen na ju žnoj fa-
sa di. Na tom ni vou, gdje se na la zio re pre zen ta tiv ni pro stor ku će - “pi a no 
no bi le”, na la ze se i bo ga ti ele men ti ka me nog na mješ ta ja. U sje ver nom zi du, 
na su prot gla vom ula zu, na la zi se ugra đe ni or mar sa ka me nim pra go vi ma i 
po li ca ma. Ovaj kon cept se u istom ob li ku ja vlja i kod pa la te še sto kri lo vić, 
sa mo sa ugra đe nim umi va o ni kom. S tim što su ugra đe ni umi va o nik i ugra đe-
ni or man ve o ma slič ne for me. Na dru gom spra tu je, bi la smješ te na ku hi nja 
sa po moć nim pro sto ri ja ma. U sje ve ro i stoč nom uglu, kao i kod pa la te še sto-
kri lo vić, po sto ji og njiš te sa sa ču va nim ka me nim kon zo la ma za na pu. Na 
ovom ni vou u sje ve ro za pad nom uglu, na la zi se niz puš kar ni ca ko je uka zu ju 
na ve o ma va žan od bram be ni ka rak ter ku će. Puš kar ni ce se na la ze i na pa la ti 
še sto kri lo vić.

Na glav noj fa sa di na dru gom spra tu, se na la zi cen tral no po sta vljen 
bal kon, kao i na pa la ti še sto kri lo vić. U knji zi „Kul tur na po vi jest gra da Pe ra-
sta“ Pa vao Bu to rac na vo di da se bal ko ni sa „re ne san snim“ ka rak te ri sti ka ma, 
ko ji ima ju ba lu ste re sa kru žnim pre sje kom, u Pe ra stu sre ću na par ku ća me đu 
ko ji ma na sta ri joj ku ći Ma za ro vić i pa la ti še sto kri lo vić. Je dan od pro zo ra na 
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dru gom spra tu glav ne fa sa de ima pod pro zor ne ka me ne kon zo le i pro šu plje ne 
kon zo le, kao što su ima li svi pro zo ri na pa la ti še sto kri lo vić.

sta	ri	ja	ku	ća	Ma	za	ro	vi	ća,	dru	ga	po	lo	vi	na	17.	vi	je	ka

Ve o ma su zna čaj ne i ana lo gi je iz me đu pa la te še sto kri lo vić i pa la te 
Štu ka no vić. Pa la ta štu ka no vić se na la zi u dru goj od dvi je pri rod ne uva le 
Pe ra sta, u Pen či ći ma. Ona je gra đe na po čet kom 17. vi je ka, 1621. go di ne, i 
iako je na sta la kao re zul tat suk ce siv nog gra đe nja i vješ tog pri la go đa va nja 
sta ri jih obje ka ta ba rok noj or ga ni za ci ji pro sto ra, i ima dvi je osnov ne fa ze 
grad nje na sta ja le u pe ri o du 16-17. vi je ka kao i ma nji broj pre grad nji unu tar 
njih, u mno gim seg men ti ma se mo že po re di ti sa pa la tom še sto kri lo vić. I pa-
la ta štu ka no vić se kao i pa la ta še sto kri lo vić na la zi ne po sred no uz li ni ju uli ce 
Sta ri put, ima pri ze mlje i dva spra ta, če tvo ro vo dan krov i cen tral no po sta-
vljen bal kon na dru gom spra tu glav ne fa sa de. I ona ima bi sti jer nu u ni vou 
pr vog spra ta sa zad nje stra ne ku će, kao i puš kar ni ce u ni vou dru gog spra ta. 
Na boč noj fa sa di fu ge su is pup če ne i ra đe ne od cr ven ka stog mal te ra, isto kao 
i na pa la ti še sto kri lo vić.

Po seb no je zna čaj no rje še nje ta va ni ce pr vog spra ta. U pa la ti štu ka no-
vić, ve o ma slič no kao i u pa la ti še sto kri lo vić, po sto je dr ve ne gre de sa pro fi-
la ci jom “na baš tun”, di men zi ja 15x23 cm na raz ma ku od oko 35 cm, ko je se 
pre ko ban ki ne na kon zo la ma osla nja ju na zid. Raz li ka je je di no što su gre de 
u pa la ti štu ka no vić bi le sli ka ne, a u pa la ti še sto kri lo vić sa mo bo ja ne u jed-
nom to nu.



96	 Aleksandra	KApEtAnOVIĆ

sli	ka	ne	dr	ve	ne	gre	de	sa	pro	fi	la	ci	jom	“na	baš	tun”	u	pa	la	ti	Štu	ka	no	vić	

Zna čaj ne ana lo gi je za seg men te en te ri je ra pa la te Še sto kri lo vić iz 19. 
vi je ka pro na đe ne su u en te ri je ru ku će iz kom plek sa Bu ro vić. Kom pleks 
Bu ro vi ća se na la zi u za pad nom di je lu Pe ra sta, u Pen či ći ma. Zna ča jan je kao 
cje li na na ko joj je uz cen tral ni dio, ko ji pred sta vlja je dan od re pre zen ta tiv ni-
jih pri mje ra ba rok ne stam be ne ar hi tek tu re, do da to u dru goj fa zi, naj vje ro vat-
ni je u 19. vi je ku, kri lo ko je se na la zi iz nad uli ce ne po sred no uz cr kvu sv. 
Iva na Kr sti te lja. 

Kao i kod pa la te še sto kri lo vić, i na kom plek su Bu ro vić po sto je ja sno 
de fi ni sa ne dvi je osnov ne fa ze grad nje - iz vor na ba rok na i dru ga na sta la u 19. 
vi je ku. Raz li ka je je di no što je kod kom plek sa Bu ro vi ća na po sto je ću ba rok-
nu struk tu ru do da to kri lo u 19. vi je ku, dok su kod še sto kri lo vi ća te in ter ven-
ci je vr še ne u okvi ru po sto je će ba rok ne struk tu re.

Kom ple tan en te ri jer u no vom kri lu ku će Bu ro vi ća ima ob ra du sa mal-
ter nom de ko ra ci jom ko ja je ve o ma slič na onoj u pa la ti še sto kri lo vić. Kon-
cept mal ter ne de ko ra ci je, ob li ci kao i di men zi je su sko ro iden tič ni. Mo glo bi 
se pret po sta vi ti da su ko riš će ni i isti ša blo ni, ili da je isti maj stor ra dio i je-

pa	la	ta	Štu	ka	no	vić	na	sta	roj	fo	to	gra	fi	ji
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dan i dru gi en te ri jer. Raz li ka je što po lja na mal ter noj de ko ra ci ji u ku ći Bu-
ro vi ća ni su bi la de ko ri sa na kao u še sto kri lo vi ći ma, i što je pla fon bio bez 
cen tral ne de ko ra ci je. Zna čaj no je da je isti kon cept ob ra de en te ri ja ra u ku ći 
Bu ro vić re a li zo van u svim so ba ma i sa lo ni ma pr vog i dru gog spra ta, a ne 
sa mo u jed nom sa lo nu kao kod pa la te še sto kri lo vić, kao i da je ve li koj mje-
ri sa ču van i u mno go bo ljem sta nju.

De	ta	lji	en	te	ri	je	ra	iz	ku	će	u	kom	plek	su	Bu	ro	vić

FA	zE	rAz	VO	jA	pA	LA	tE

Na osno vu ana li ze do stup nih do ku me na ta, li te ra tu re, svih osta lih iz vo-
ra, snim ka po sto je ćeg sta nja i ar hi tek tu re pa la te, us po sta vlje nih pa ra le la sa 
dru gim pe raš kim ku ća ma i pa la ta ma, raz go vo ra sa pret hod nim vla sni ci ma 
pa la te, doš lo se do pret po stav ke ka ko je po fa za ma te kao raz voj pa la te še sto-
kri lo vić.

I	FA	zA	–	17.	VI	jEK,	1691.	GO	DI	nA

Pa la ta je naj ve ro vat ni je iz gra đe na 1691. go di ne35, o če mu svje do či 
nat pis na vi jen cu glav ne fa sa de. Pa la ta je ob li ko va na po, u Bo ku Ko tor sku 

35 Pre ma in for ma ci ja ma po to ma ka po ro di ce Čor ko don Gra ci ja Braj ko vić je na vo dio 
da je pa la ta še sto kri lo vić ra đe na u dvi je fa ze, da su pr vo ura đe ni pri ze mlje i pr vi sprat, a da je 
dru gi sprat ra đen 20 go di na na kon to ga. To bi mo glo da zna či da je pa la ta sa dru gim spra tom 
za vr še na 1691. go di ne, a da je pr vi sprat bio po dig nut oko 1670-te go di ne.
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tek do ni je tim, ra nim ba rok nim prin ci pi ma. U toj pr voj fa zi de fi ni sa ni su ob-
lik i pro por ci ja pa la te - njen ga ba rit, sprat nost, ob lik kro va, ras po red i ve li či-
na ve ći ne otvo ra. U toj fa zi ura đen je i pro fi li sa ni krov ni vi je nac sa gr bom, 
nat pi som i de ko ra ci jom.

Ulaz u toj pr voj fa zi je bio u ni vou pri ze mlja, kroz ko no bu. Ve za iz-
me đu eta ža je ostva ri va na pre ko unu traš njeg dr ve nog ste pe niš ta ko je i da nas 
po sto ji na istom mje stu.

Otvor či ji su osta ci vi dlji vi na boč noj, is toč noj fa sa di po sto jao u toj 
pr voj fa zi. U pi ta nju su vra ta, či ji su pra go vi uklo nje ni. Ana li zi ra ju ći di men-
zi je osta ta ka ovih vra ta mo že se za klju či ti da su ona ima la istu ši ri nu kao i 
vra ta na glav noj fa sa di dru gog spra ta. Vi si na ovih vra ta se po kla pa sa vi si-
nom vra ta iste eta že na glav noj fa sa di. U do njoj zo ni ovog za zi da nog otvo ra 
vi dlji ve su in ter ven ci je ko je se na la ze na is toj vi si ni kao i kon zo le bal ko na 
pr vog spra ta. Ve li ka je vje ro vat no ća da je is pred ovih vra ta po sto ja la ne ka 
kon struk ci ja, pre ko ko je se mo glo do ći od spo lja do pr vog spra ta. Mo gu će da 
je to bi lo spo ljaš nje ste pe niš te, ili mo žda svod ko ji je po ve zi vao ni vo pr vog 
spra ta pa la te sa ni vo om dvo riš ta pre ko pu ta36.

U pr voj fa zi naj vje ro vat ni je ni je bi lo iz la za iz ku će sa sje ver ne stra ne 
pre ma dvo riš tu. Ovo je kon cept ko ji se ja vlja i kod sta ri je ku će Ma za ro vi ća.

U en te ri je ru je iz ove pr ve fa ze ko no ba osta la naj vje ro vat ni je bez ve-
li kih iz mje na. Na pr vom spra tu je ka sni je doš lo do ve ćih in ter ven ci ja ta ko da 
se ne mo že sa si grur noš ću utvr di ti iz vor na or ga ni za ci ja tog pro sto ra. Si gur no 
je da su u toj fa zi gre de ta va ni ce pr vog spra ta bi le vi dlji ve. Na dru gom spra-
tu pro stor ko ji je si gur no za dr žao iz vor ni po lo žaj i or ga ni za ci ju je ste ku hi nja. 
Pred nji trakt dru gog spra ta, u ko me se na la ze tr pe za ri ja i dvi je so be, mo gu će 
je da je za dr žao iz vor nu kon cep ci ju, ali se to ipak ne mo že sa si gur noš ću po-
tvr di ti. 

II	FA	zA		19.	VI	jEK	

Do ve ćih in ter ven ci ja na pa la ti še sto kri lo vić, kao i na ne kim dru gim 
ku ća ma u Pe ra stu naj vje ro vat ni je do la zi kra jem 19 i po čet kom 20. vi je ka, 
ka da se de ša va ma nji za mah u ob no vi i kul tur nom pro cva tu na se lja. Me đu-
tim, vr lo je mo gu će i da su se ma nje pro mje ne de ša va le iz me đu 17. i 19. 
vi je ka.

U in ter ven ci ja ma ko je su se de si le u 19. vi je ku us po sta vlje na je or ga-
ni za ci ja pro sto ra na pr vom spra tu pa la te ko ju za ti če mo da nas, kao i iz ve de na 
ob ra da kom plet nog en te ri je ra uklju ču ju ći i en te ri jer za pad nog sa lo na. 

36  Pa la ti še sto kri lo vić u ovoj fa zi si gur no je pri pa da la i par ce la sa boč ne is toč ne stra-
ne, uz li ni ju sta rog pu ta.
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No va or ga ni za ci ja pro sto ra pod ra zu mi je va la je da se pre ko spo ljaš njeg 
do zi da nog ste pe niš ta do la zi do cen tral no po sta vlje nog glav nog ula za u pa la-
tu. Kroz glav ni por tal ula zi se u hod nik, uz ko ji su sa boč nih stra na po sta-
vlje na dva sa lo na. Na hod ni ku su po sta vlje na bo ga ti je ob ra đe na dvo kril na 
vra ta. Dvo je boč nih je vo di lo u sa lo ne, a tre ća u zad nji trakt pa la te u ko me 
se na la ze hod nik i ste pe niš te. Hod nik sa sa lo ni ma je bio re pre zen ta tiv nog 
ka rak te ra, dok je zad nji trakt ku će bio sa mo za uku ća ne. 

U ovoj fa zi su pre kri ve ne do ta da vi dlji ve gre de ta va ni ce pr vog spra ta 
i po sta vljen je pla fon. 

Ovim in ter ven ci ja ma mo ra lo je da pret ho di za zi đi va nje vra ta na boč-
noj is toč noj fa sa di, i svih puš kar ni ca na pr vom i dru gom spra tu, kao i do-
grad nja spo ljaš njeg ste pe niš ta na glav noj fa sa di do ni voa pr vog spra ta. Pi ta-
nje osta je otvo re no da li je do svih ovih in ter ven ci ja doš lo ne po sred no pri je 
in ter ven ci ja u en te ri je ru ili čak i u ne koj ra ni joj fa zi.

U fa zi ka da su za zi da na vra ta na pr vom spra tu is toč ne fa sa de otvo ren 
je pro zor ne po sred no uz za zi da ni otvor. Ka me ni pra go vi sa ovih za zi da nih 
vra ta su uklo nje ni i naj vje ro vat ni je is ko riš te ni za no vo o tvo re na vra ta na dru-
gom spra tu, na sje ver noj zad njoj fa sa di pre ma dvo riš tu. Di men zi je nad vrat-
ni ka i vi jen ca se po kla pa ju sa pret po sta vlje nim di men zi ja ma za zi da nog otvo-
ra. Vra ta na zad njoj fa sa di su osta vlje na po vla če njem ver ti kal nih pra go va 
ma lo uža.

Sa lon na pr vom spra tu je iz vor no bio po ve zan sa pro sto ri jom u sje ver-
nom di je lu o če mu svje do če vi dlji vi osta ci za zi da nog otvo ra na sje ver nom 
zi du, sa lo na. Ta pro sto ri ja je, po svje do če nju po to ma ka po ro di ce Čor ko, bi la 
u stva ri ma nja so ba, “za jed nu žen sku oso bu”. 

Nad pro zor ne i pod pro zor ne kon zo le su obi je ne ka da su po sta vlje ni dr-
ve ni kap ci- šku ra na pro zo ri ma. Pro zor na za pad noj boč noj fa sa di je za zi dan 
vje ro vat no ka da je su sjed na ku ća sa za pad ne stra ne, ko ja se na la zi na uda lje-
no sti od sve ga 47 cm od pa la te nad vi še na.

Boč na, is toč na fa sa da je u ni vou pr vog i dru gog spra ta bi la mal te ri sa-
na cr ve nim mal te rom. Ovaj mal ter je bio na fa sa di do po čet ka 20. vi je ka, ali 
ka da je uklo njen ne zna se sa si gur noš ću.
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po moć ni obje kat ko ji se na la zi u dvo riš tu pa la te je bio pri ze man i 
imao je krov na jed nu vo du. Ne mo že se sa si gur noš ću utvr di ti da li je ovaj 
obje kat na stao isto vre me no sa grad njom pa la te, ili je mo žda po sto jao na 
ovom mje stu i pri je grad nje pa la te. U sva kom slu ča ju, zid na ko ji se osla njao 
krov pri zem nog ob je ka je na knad no do zi dan uz pa la tu, ali je vr lo mo gu će da 
je na pro sto ru dvo riš ta i bi sti jer ne ra ni je po sto jao ne ki sta ri ji pri zem ni obje-
kat, pa da je pa la ta iz gra đe na is pred tog objek ta.

Pre ma in for ma ci ja ma ko je nam je dao Vla di mir Br gu ljan u ovom 
objek tu se ra ni je pro da va lo vo će i po vr će ko je je do no še no sa ze mlje ko ju je 
po ro di ca Čor ko ima la na Her ceg nov skoj ri vi je ri, u Tri po vi ni. Već u pr voj 
po lo vi ni 20. vi je ka ovaj obje kat se ne ko ri sti vi še za te svr he, i već je bez 
kro va. Ka da je uklo njen krov sa ovog objek ta unu traš nji pro stor je po čeo da 
se ko ri sti kao dvo riš te. 

Bi sti jer na, či ja se gor nja po vr ši na ne ti pič no na la zi na sre di ni vi si ne 
pr vog spra ta, je iako do da ta uz pa la tu vje ro vat no na sta la jed no vre me no sa 
njom. Mo gu će da je na pro sto ru bi sti jer ne i dvo riš ta ra ni je po sto jao ne ki sta-
ri ji pri zem ni obje kat, i da je pa la ta iz gra đe na is pred tog objek ta, a da je vi si-
na bi sti jer ne od re đe na vi si nom tog objek ta. Ste pe niš te je do gra đe no uz bi sti-
jer nu, a zid bi sti jer ne je bio fu go van istom vr stom spoj ni ca kao i glav na fa-
sa da i do gra đe no ste pe niš te na glav noj fa sa di. 

Pal ma is pred glav ne fa sa de je za sa đe na na kon ze mljo tre sa 1979.go di-
ne, jer je na fo to gra fi ja ma ne po sred no na kon ze mljo tre sa ne ma.

III	FA	zA		nA	KOn	zE	MLjO	trE	sA	1979.	GOD	

U po sljed njoj fa zi je doš lo do in ter ven ci ja ko je su se pre vas hod no od-
no si le na oja ča nje kon struk ci je, i ma nje pro mje ne u en te ri je ru. Ne ki ra do vi 
na san ci ji ku će su po če ti već 1975. go di ne, me đu tim ve ći za hva ti su pred u-
ze ti na kon ze mljo tre sa 1979. go di ne u ko me je i pa la ta znat no oš te će na.

U ni vou pri ze mlja je po sta vlje na ar mi ra no-be ton ska po du žna gre da 
ko ja se osla nja na dva be ton ska stu ba. Ta va ni ca pri ze mlja je mal te ri sa na. Na 
pr vom i dru gom spra tu na ve ćem di je lu po vr ši ne su po sta vlje ne no ve dr ve ne 
ta va ni ce iz nad po sto je ćih sta rih dr ve nih ta va ni ca. Vra ta ko ja su di rekt no po-
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ve zi va la sa lon na pr vom spra tu sa ma lom so bom u sje ve ro i stoč nom uglu 
pa la te su za zi da na, a ta so ba je pre tvo re na u ku pa ti lo. Za mi je njen je krov ni 
po kri vač, sta vlje na je no va ka na li ca. Dio auten tič ne krov ne kon struk ci je, ko-
ji je uti cao na stva ra nje ka rak te ri stič nog pre lo ma vi dlji vog na kro vu, je uklo-
njen, iako je krov za dr žao osnov nu for mu.

VrI	jED	nO	stI	I	znA	ČAj	pA	LA	tE

Pa la ta še sto kri lo vić se u Stu di ji zaš ti te gra di telj skog na slje đa Pe ra sta, 
za jed no sa pa la ta ma Mar ti no vić i štu ka no vić na vo di kao „jed na od ba rok
nih pa la ta sa kra ja XVII i po čet ka XVI II vi je ka u ko ji ma su sa ču va ni ori
gi nal ni pro stor ni sklo po vi i fa sa de i de ta lji ob ra de en te ri je ra, i ko ji zbog 
to ga tre ba da bu du sa ču va ni“. 

Naj ve ću vri jed nost pa la te še sto kri lo vić pred sta vlja cje lo vi tost sa ču
va nog eks te ri je ra i en te ri je ra, uklju ču ju ći i ori gi nal nu kon struk ci ju, za-
jed no sa oču va nim od no som pa la te pre ma dvo riš tu sa bi sti jer nom i te ra sa-
stim vr to vi ma sa sta bli ma na ran dži. 

Na pa la ti še sto kri lo vić su sa ču va ni zna čaj ni ele men ti ba rok nog ob
li ko va nja: kon cep ci ja fa sa de, bal ko ni sa ba lu ste ri ma, pro zo ri sa ka me nim 
kon zo la ma, i dr.

grb po ro di ce i ka za de še sto kri lo vić ko ji se na la zi na krov nom vi jen-
cu glav ne fa sa de, ra đen u mal te ru, je din stven je pri mjer ka ko u pe ra stu, 
ta ko i u Bo ki Ko tor skoj. Svi po zna ti gr bo vi bo kelj skih ple mić kih po ro di ca 
ko ji se po ja vlju ju na fa sa da ma nji ho vih ku ća i pa la ta ra đe ni su u ka me nu. 
Grb na pa la ti še sto kri lo vić je jed ni stven pri mjer sa ču va nog gr ba ra đe nog u 
mal te ru. Ta ko đe, i ci je li krov ni vi je nac u mal te ru sa de ko ra ci jom je je din-
stven pri mjer u Bo ki, ne ti pi čan za ovo pod ne blje.

Iz u ze tan zna čaj pa la ti še sto kri lo vić da je sa ču va na iz vor na kon struk
ci ja, uklju ču ju ći dr ve ne me đu sprat ne ta va ni ce sa pro fi li sa nim gre da ma iz 17. 
vi je ka i iz vor nu dr ve nu krov nu kon struk ci ju.

Ta ko đe, iz u zet no je zna ča jan i sa ču va ni en te ri jer, seg men ti or ga ni za-
ci je pro sto ra, ob ra de i po je di ni de ta lji, ka ko iz vor ni iz 17.vi je ka ta ko i 
na knad ni iz 19.vi je ka, me đu ko ji ma po seb no:

 � osta ci iz vor ne ba rok ne or ga ni za ci je pro sto ra, sa boč nim ula zom i 
oču va nim ugra đe nim ka me nim umi va o ni kom, kao i sa ču va na 
auten tič na ob ra da me đu sprat nih ta va ni ca iz 17. vi je ka
 � sa ču va na iz vor na or ga ni za ci ja ku hi nje sa auten tič nim og njiš tem sa 

na pom i ugra đe nom ka me nom su do pe rom - ška fom
 � u cje lo sti sa ču va na kon cep ci ja pro sto ra i ob ra da ene te ri je ra iz 19. 

vi je ka hod ni ka i dva sa lo na na pr vom spra tu, sa sto la ri jom
 � ob ra da za pad nog sa lo na pr vog spra ta sa mal ter nom de ko ra ci jom 
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IZ VO RI, BI BLI O GRA FI JA

BI	BLI	O	GrA	FI	jA

 � Gra ci ja Braj ko vić i gru pa auto ra, Ne ki ma nje pro u ča va ni pri mje ri 
gra djan ske i cr kve ne ar hi tek tu re spo me nič kog ka rak te ra u Ko tor-
skoj opšti ni, Go diš njak Po mor skog Mu ze ja u Ko to ru XXXV-XXX-
VI, Ko tor, 1987-1988.
 � Pa vao Bu to rac, Raz vi tak i ustroj Pe raš ke op ći ne, Pe rast, 1998.
 � Pa vao Bu to rac, Kul tur na po vi jest gra da Pe ra sta, Pe rast, 1999.
 � EX PE DI TIO, Tri sta go di na sa mo će, Be o grad, 1998.
 � Zo ri ca Ču bro vić, Ka po zna va nju ur ba ni stič kog raz vo ja Pe ra sta, 

Bo ka – zbor nik ra do va iz na u ke, kul tu re i umjet no sti br.23, Her-
ceg-No vi, 2003.
 � Ja smin ka Gr gu re vić, Ob ra da en te ri je ra u sa kral noj i stam be noj ar-

hi tek tu ri Pe ra sta, Bo ka – zbor nik ra do va iz na u ke, kul tu re i umjet-
no sti br. 24, Her ceg-No vi, 2004.
 � Alek san dra Ka pe ta no vić, Pa la ta Ma za ro vić u Pe ra stu, Bo ka – zbor-

nik ra do va iz na u ke, kul tu re i umjet no sti br. 24, Her ceg-No vi, 
2004.
 � Ka ta ri na Li sa vac, Pa la ta Zma je vić u Pe ra stu, Bo ka – zbor nik ra do-

va iz na u ke, kul tu re i umjet no sti br. 23, Her ceg-No vi, 2003.
 � Ni ko Lu ko vić, Bo ka Ko tor ska, Ce ti nje, 1953.
 � Sa va Na ki će no vić, Bo ka (An tro po ge o graf ska stu di ja), Be o grad, 

1913.
 � Duš ko Ži va no vić, Du bro vač ke ku će i po la če, Be o grad, 2000.
 � Duš ko Ži va no vić, Ka me ni na mješ taj du bro vač kih ku ća i pa la ta, 

Du brov nik, 1990.
 � Kru no Pri ja telj, Umjet nost XVII i XVI II sto lje ća u Dal ma ci ji, Ma-

ti ca Hr vat ska, 1956, Za greb
 � Mi lan Zlo ko vić, Gra đan ska ar hi tek tu ra u Bo ki Ko tor skoj u do ba 

mle tač ke vla sti, Spo me nik CI II, SA NU, Be o grad, 1953.
 � Mi loš Mi lo še vić, Na se lja, kul tu ra sta no va nja, druš tve ni ži vot i obi-

ča ji Bo ke Ko tor ske za vri je me mle tač ke vla da vi ne, Po mor ski tr-
gov ci, rat ni ci i me ce ne- Stu di je o Bo ki Ko tor skoj XV-XIX sto lje ća, 
Equ i li bri um, Be o grad; CID Pod go ri ca, 2003.
 � Mi loš Mi lo še vić, Ne ke stil ske od li ke ba ro ka u Bo ki Ko tor skoj, Po-

mor ski tr gov ci, rat ni ci i me ce ne- Stu di je o Bo ki Ko tor skoj XV-XIX 
sto lje ća, Equ i li bri um, Be o grad; CID Pod go ri ca, 2003.
 � Kru no Pri ja telj, Ba rok u Dal ma ci ji
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 � Mi lan Zlo ko vić, Gra đan ska ar hi tek tu ra u Bo ki Ko tor skoj u do ba 
mle tač ke vla sti, Spo me nik CI II, SA NU, Be o grad, 1953.
 � Vin ko Đu ro vić, O kon struk ci ja ma ku ća od XVI do kon ca XIX vi-

je ka u Ko tor skom za li vu i nji ho vim gra di te lji ma, Spo me nik CI II, 
SA NU, Be o grad, 1953.
 � Mi len ko M. Pa si no vić, Pod ruč je Ko to ra na Li sti svjet ske pri rod ne 

i kul tur ne baš ti ne UNE SCO, Ko tor, 2001.
 � Ra doj ka Ja ni ći je vić, Por tre ti iz fon da Po mor skog mu ze ja Cr ne Go-

re, Go diš njak Po mor skog Mu ze ja u Ko to ru L, Ko tor, 2002.
 � Mi loš Mi lo še vić, Vi še sloj ni zna čaj dje la Vla di mi ra Br gu lja na o 

spo me nič kom pra vu, tekst ob ja vljen u dnev nim no vi na ma
 � Mir ko Vu ka so vić, Gr bo vi ko tor skih i pe raš kih ple mić kih po ro di ca, 

Ko tor, Be o grad, 2008.
 � EX PE DI TIO, Pa la te Bo ke Ko tor ske, Ko tor, 2008.

Is	trA	ŽI	VA	njA,	stU	DI	jE,	pLA	nO	VI

 � Po pis šte te od ze mljo tre sa, Za vod Bo sne i Her ce go vi ne, na la zi se u 
Re gi o nal ni om za vo du za zaš ti tu spo me ni ka kul tu re Ko tor, 1979.
 � Stu di ja zaš ti te gra di telj skog na slje đa Pe ra sta, Re gi o nal ni za vod za 

zaš ti tu spo me ni ka kul tu re Ko tor, Ko tor, 2002.
 � Me nadž ment plan Pri rod no i kul tur no-isto rij skog pod ruč ja Ko to ra, 

Re gi o nal ni za vod za zaš ti tu spo me in ka kul tu re Ko tor, Ko tor, 2007.

OstA	LI	Iz	VO	rI

 � Austro-ugar ski ka ta star ski plan (in di ka ci o ne ski ce za kat star ski 
plan) Pe ra sta iz pr ve po lo vi ne 19. vi je ka (1836. g.) , Isto rij ski ar hiv 
Ko tor
 � Austro-ugar ski ka ta star ski plan Pe ra sta sa kra ja 19. vi je ka ili po čet-

ka 20. vi je ka, Isto rij ski ar hiv Ko tor
 � Gra vi ra Pe ra sta i Bo ke Ko tor ske, Vin cen zo Co ro nel li, 17. vi jek
 � Sta re fo to gra fi je Pe ra sta, fo to al bum u vla sniš tvu Mi ra Ul ča ra iz 

Pe ra sta
 � Do ku men ta ci ja Mu ze ja Gra da Pe ra sta, re gi stra isto rij sko umjet nič-

ka zbir ke
 � http://www.he ral di ka sr bi ja.com/ga le ri ja/main.php?g2_ite-

mId=1101&g2_pa ge=8
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Crtež	br.	1	–	Uža	lokacija	palate	Šestokrilović
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Crtež	br.	2	–	Osnova	prizemlja
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Crtež	br.	3	–	Osnova	prvog	sprata
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Crtež	br.	4	–	Osnova	drugog	sprata

Crtež	br.	5	–	Osnova	krovne	konstrukcije
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Crtež	br.	6	–	poprečni	presjek

Crtež	br.	7	–	podužni	presjek
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Crtež	br.	8	–	južna	fasada

Crtež	br.	9	–	Istočna	fasada
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Crtež	br.	10	–	sjeverna	fasada

Crtež	br.	11	–	zapadna	fasada
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Crtež	br.	12	–	salon	na	prvom	spratu	palate	–	izgledi	zidova	i	osnova	plafona
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Crtež	br.	13	–	Balkon	na	prvom	spratu

Crtež	br.	14	–	Balkon	na	drugom	spratu
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Aleksandra Kapetanović

ŠESTOKRILOVIĆ pALACE IN pERAST 

Summary

This paper is based on the „Architectural analysis of the šestokrilović Palace” 
performed by the non-government organization EXPEDITIO of Kotor  in the second half 
of  2008.   The analysis should have served as a base for the project of the reconstruction, 
considering that šestokrilović Palace had not been explored up to that time and presents 
one of the most significant palaces in Perast.

It is supposed that šestokrilović Palace was built in the late 17th century, accord-
ing to the inscriptions on the cornice under the roof where the year 1691 is given. The 
Palace was built by the members of the šestokrilović family, after whom it got the name 
kazada šestokrilović, one of the twelve aristocratic brotherhoods of Perast. Miloš 
šestokrilović, mentioned by Mavro Orbin, in approximately in 1160, as the leader of the 
people of Perast, is chronologically the first person of Perast mentioned in historic sourc-
es. The Palace as early as in the first century after its construction became the ownership 
of another family. The family most frequently mentioned in connection with the Palace, 
besides šestokrilović, is the family Čorko. Due to the marriage of Meri Čorko to captain 
Krilo Brguljan of Prčanj the Palace has been owned by the Brguljan family from the 
early 20th century till 2006. 

The šestokrilović Palace presents a typical example of baroque palaces built in 
the 17th  century which, compared the specific  type of  Boka  palaces with their belve-
deres dating from the 18th  century, are arched, of smaller size, simpler shape with four 
sided roof, yet already showing  certain  baroque elements. 

Form and the organisation of space as found at present day in šestokrilović Pal-
ace are results of the changes that occurred in several stages of the modification of the 
house and present overlapping of the original space organisation from the late 17th cen-
tury, with major changes introduced in the 19th century and the last ones performed after 
1979.    

The greatest worth o šestokrilović Palace presents the wholeness of the preserved 
exterior and interior, including the original structure, together with preserved relation of 
the Palace and the courtyard with its rainwater reservoir and terraced gardens with or-
ange trees. 

Certain significant elements of baroque treatment are preserved on 
šestokrilović Palace such as: conception of the facade, balconies with balusters, 

windows with stone consoles, etc. The coat-of-arms of the šestokrilovićs made in plaster, 
located on the roof cornice of the main facade, is a unique example both in Perast and in 
the Boka Kotorska Bay. A particular value of the Palace is the preserved original struc-
ture, including wooden ceilings with contoured beams from the 17th century and the roof 
structure, as well as the preserved segments of the interior, space organization, the treat-
ment and certain details: 

 � remains of the original baroque space organization, with the side entrance and 
preserved fitted stone wash basin, as well preserved  authentic treatment of 
the ceilings from the  17th  century;

 �  preserved organization of the kitchen  with the hearth and fitted stone sink;
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 � fully preserved space conception and the treatment of the interior from the  
19th  century of the hall and two lounges on the first floor, and in particular 
the treatment of the  west lounge with plaster decoration from the 19th  cen-
tury.

šestokrilović Palace contained 17th century style furniture. Among the art works 
that used to be in the Palace the portraits deserve special attention, one of them is now in 
the Maritime Museum of Montenegro in Kotor, and the other two in the Town Museum 
of Perast. 



Ка та ри на НИ КО ЛИћ 

ЦР КВА СВ. ЂОР ЂА У ЉЕ ШЕ ВИ ЋИ МА, ДО ЊИ ГР БАЉ 

Кључ не ри је чи: Цр кве у Гр бљу, се ла Ми хољ ског збо ра, се ло Ље-
ше ви ћи, култ св. Ђор ђа у Бо ки Ко тор ској, цр ква св. Ђор ђа у Ље ше ви ћи-
ма, Да скал Ра фа ил Ди ми три је вић.

Се ло Ље ше ви ћи јед но је од се ла До њег Гр бља, а у ге о граф ском 
сми слу нај за пад ни је је од свих гр баљ ских се ла и нај бли же Кр то ли ма. 
На ла зи се на над мор ској ви си ни од 30-200 ме та ра и гра ни чи се са се ли-
ма Вра но ви ћи, Гла ва ти чи ћи и Кро то ли ма. Зби је не гру па ци је ку ћа рас по-
ре ђе не су уз пут ко ји во ди у Би го ву и гру пи са не по брат стви ма. 

Сл.	1		По	ло	жај	цр	кве	св.	Ђор	ђа	на	кар	ти	Ти	ват	ског	за	ли	ва	

Око се ла има до ста об ра ди ве зе мље, и то су од дав ни на би ли вр-
то ви, ви но гра ди, па шња ци и шу ме. Због ми гра ци је ста нов ни штва у 
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обли жње гра до ве да нас се об ра ђу је још са мо дио тих по вр ши на. Ово је 
во дом при лич но оску дан крај, па су ста нов ни ци се ла од у ви јек ко ри сти-
ли ки шни цу ко ја се са ку пља ла у би сти јер не. 

У се лу по сто ји пет цр ка ва, а то су св. Го спо ђа, св. Пет ка, св. Ха-
ри тон, Св. Ни ко ла и св. Ђор ђе. 

У пи са ним исто риј ским из во ри ма се ло се пр ви пут по ми ње у 15. 
ви је ку. 

У свом ра ду „Се ло Бог да ши ћи у Сред њем ве ку“ Иван Бо жић по-
ми ње се ло Ље ше ви ће ко је је за јед но са по лу о стр вом Лу шти ца, се ли ма 
Па си гла ва, Бог да ши ћи, Пре вла ком са жу пом, со ла на ма и остр ви ма, би-
ло дио ме то хи је пра во слав ног ма на сти ра св. Ар хан ђе ла Ми ха и ла на 
Пре вла ци1. 

У де кре ту мле тач ког ду жда Фо ска ри ја од 22. ма ја 1422. го ди не 
по ми ње се да је се ло Ље ше ви ћи има ло цр кву св. Алек сан дра (св. Ха ри-
то на или св. Ле сан дра) и свог свје ште ни ка2. 

У јед ном спи су на ла тин ском је зи ку из 1494. го ди не спо ми њу се 
Бе лан Но ва ко вић и Да бин Ђу ра ше вић из Ље ше ви ћа.3 

У из вје шта ју ко тор ског рек то ра Па вла До на та из 1553. го ди не по-
ред на се ља Бр да, Бог да ши ћи, Кр то ли и Лу шти ца, по ми ње се и на се ље 
Ље ше ви ћи под на зи вом „Sbor ro de S. Mic hiel“. У истом из вје шта ју на во-
ди се и да је на се ље има ло 46 до мо ва са 210 ста нов ни ка.4 

У Кр тољ ском По ме ни ку ко ји се чу ва у ма на сти ру Са ви на, у три 
чи ту ље (Ву ка Иво ва Шти ле та, Пе ра Јо во ва Ка ште ла на и Мар ка Ма ро-
ше ви ћа) по ми њу се име на мо на ха и мо на хи ња из Ље ше ви ћа.5 

Све до 1865. го ди не Ље ше ви ћи су у ад ми ни стра тив ном сми слу 
при па да ли Лу шти ци или пре ци зни је Кр то ли ма, а на кон на ве де не го ди не 
Гр баљ ској оп шти ни. 

О по ре клу ста нов ни ка Ље ше ви ћа, Са ва На ки ће но вић на во ди да су 
се, по ред Вер став че ви ћа као ста ро сје ди о ца, Шти ле ти, Ги ља че, Го бо ви-
ћи и Ме ро ви ћи до се ли ли из Ал ба ни је у 16. ви је ку, Ка ште ла ни из Мир ца 
у 16. ви је ку, Ма ро ше ви ћи из Кр то ла у 17. ви је ку и Јо ви чи ћи из Ма и на у 
17. ви је ку.6

1 Иван Бо жић,	Се	ло	Бог	да	ши	ћи	у	Сред	њем	ве	ку	у	дје	лу	Не	мир	но	по	мор	је	15.	ве
ка, (СКЗ, Бе о град, 1979), 

2 Са ва На ки ће но вић, Бо ка (Бе о град, 1913), 560 
3 Mла ден Цр но гор че вић, Гла сник Пра во слав не дал ма тин ске цр кве (За дар, 1903), 

бр. 3, 45 
4 Ibi dem, 46 
5 Са ва На ки ће но вић, Бо ка (Бе о град, 1913,), 560 
6 bi dem, 560 
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На кон зе мљо тре са од 1979. го ди не из ве стан број ста нов ни ка Ље-
ше ви ћа исе лио се у обли жње гра до ве Ко тор, Ти ват и Бу дву. 

ОПИС И АНА ЛИ ЗА ЦР КВЕ 

Ма ле на цр ква св. Ђор ђа у Ље ше ви ћи ма7 на ла зи се на кр ше ви тој 
гла ви ци не да ле ко од пу та Ра да но ви ћи-Би го ва. Ово је ис так нут за рав њен 
по ло жај и са ове по зи ци је пру жа се по глед на чи та во Гр баљ ско по ље, те 
про стор Гор њег Гр бља, Со ли ла и по лу о стр ва Пре вла ке. 

Око цр кве је про стра но цр кве но дво ри ште огра ђе но ни ским ка ме-
ним зи дом зи да ним „у су хо“, ко ји у не пра вил ној ли ни ји, пра ти кон фи-
гу ра ци ју те ре на. У са мом дво ри шту, по ред цр кве по сто ји не ко ли ко 
круп них при род них сти је на. 

Сл.	2		Из	глед	цр	кве	и	цр	кве	ног	дво	ри	шта,	при	је	ра	до	ва	 
(сни	мио	С.	Кра	сан,	2008.г.8)	

Да нас се од пу та за Би го ву цр кви мо же при ћи но во про би је ним 
ма ка дам ским пу тем ко јим се до ла зи до ка пи је на ис точ ној стра ни оград-
ног зи да цр кве ног дво ри шта. Уз сје вер ни зид цр кве са чу ва ни су и оста-
ци ка ме них сте пе ни ка при ступ не ста зе ко ја је од ка пи је во ди ла до ула за 
у са му цр кву. Из вор но, глав ни при ступ цр кви био је ста зом ко ја из се ла 
во ди до ула за на за пад ној стра ни оград ног зи да. 

Цр ква св. Ђор ђа сра змер но је ма ла гра ђе ви на, пра во у га о не осно ве 
са по лу кру жном ап си дом на ис точ ној стра ни и ула зом на за пад ној фа са-
ди. Цр ква је без зво ни ка. 

7 Цр ква св. Ђор ђа у Ље ше ви ћи ма упи са на је у Ре ги стар спо ме ни ка кул ту ре Цр не 
Го ре 25. но вем бра 1957.го ди не као спо ме ник кул ту ре III ка те го ри је. За по дат ке о цр кви 
св. Ђор ђа за хва љу јем се Смиљ ки Кри во ка пић, ет но ло гу из Цен тра за до ку мен та ци ју Ре-
ги о нал ног за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Ко тор.

8 Све фо то гра фи је у овом ра ду ко је под ра зу мје ва ју фо то гра фи је за те че ног ста ња 
цр кве из 2008. го ди не, као и то ком и на кон ре ста у ра ци је сни мио је фо то граф Срећ ко Кра-
сан из Тив та. 
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Сл.	3		Из	глед	цр	кве	и	њен	по	ло	жај	у	од	но	су	на	Гр	баљ	ско	по	ље,	 
по	глед	са	сје	ве	ро	за	па	да,	при	је	ра	до	ва	

Зи да на је ма сив ним ка ме ним зи до ви ма од ло кал ног креч ња ка сив-
ка сте бо је у креч ном мал те ру. Због па да те ре на, на сје вер ној и ис точ ној 
стра ни ви дљив је дио те ме ља ши ри не ~80 цм ко ји но си зи до ве цр кве 
зи да не бло ко ви ма не у јед на че не ве ли чи не и об ли ка. На по ду жним фа-
сад ним зи до ви ма у под нож ју кро ва са чу ва ни су оста ци јед но став но 
про фи ли са ног ка ме ног ви јен ца. 

Иако је гра ђе ви на у ру шев ном ста њу, на осно ву оста та ка ви дљи во 
је да је би ла за све де на ка ме ним сво дом чи ји су оста ци про на ђе ни у уну-
тра шњо сти цр кве. На осно ву оста та ка за кљу чу је се та ко ђе и да је свод 
у по сљед њој фа зи био по кри вен дво вод ним кро вом од руч но пра вље не 
ка на ли це. 

За све де на уну тра шњост цр кве би ла је у не ко ли ко сло је ва мал те-
ри са на креч ним мал те ром; ме ђу са чу ва ним оста ци ма ни су уоче ни тра-
го ви сли ка не де ко ра ци је. У са чу ва ном ди је лу ори ги нал ног по да цр кве 
од ка ме них пло ча са чу ван је жли јеб у ко ме је ста јао др ве ни ико но стас. 
У ол тар ском про сто ру ви дљив је и по ло жај ча сне тр пе зе у ви ду ква драт-
ног уду бље ња у ко ме је мо гао ста ја ти стуб ча сне тр пе зе, али ње го ви 
оста ци ни су про на ђе ни у ма те ри ја лу сру ше ног сво да цр кве. 

У на о су цр кве, бли зу ула зних вра та са чу ван је по преч но по ста-
вљен гроб по кри вен јед но став но об ра ђе ном пра во у га о ном ка ме ном пло-
чом без де ко ра ци је и нат пи са (цр теж бр. 1). Из вор но, под у уну тра шњо-
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Сл.	4		Из	глед	уну	тра	шњо	сти	цр	кве	са	уду	бље	њем	за	ико	но	стас	и	по	ло	жа	јем	
ча	сне	тр	пе	зе,	при	је	ра	до	ва	

Сл.	5		Из	глед	цр	кве,	по	глед	са	ју	го	и	сто	ка,	при	је	ра	до	ва	
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сти цр кве био је по пло чан ка ме ним пло ча ма од до ма ћег креч ња ка, не у-
јед на че ног об ли ка и ве ли чи не. Не ко ли ко под них пло ча са чу ва но је in 
si tu (цр теж бр. 1) 

Уну тра шњост цр кве осви је тље на је са три ма ла про зор ска отво ра 
у ви ду пра во у га о них пу шкар ни ца. На сје вер ном зи ду на ла зи се зид на 
ни ша, а у углу из ме ђу ју жног зи да и ап си де на ла зи се за ко ше на ка ме на 
по ли ца. Ова два про сто ра има ла су уло гу про ско ми ди је и ђа ко ни ко на. 

ИСТО РИ ЈАТ ГРА ЂЕ ЊА ЦР КВЕ 

У по зна тим исто риј ским из во ри ма не ма са чу ва них по да та ка о 
вре ме ну на стан ка цр кве. Мла ден Цр но гор че вић у свом дје лу Цр кве у 
Гр бљу на во ди да је ико но стас у овој цр кви из ра дио Да скал Ра фа ил Ди-
ми три је вић9. 

По истом на во ду, на јед ној од та да са чу ва них ико на ста ја ла је ис-
пи са на го ди на a.ë.n.v.(1752) и име Ra fi (Ра фа ил), а на дру гој го ди на 
a.ë.o. (1770). Јед на од ових го ди на мо гла би да озна ча ва ври је ме ка да 
је из ра ђен или об но вљен ико но стас у цр кви. 

По истом из во ру, на ико но ста су се на ла зио сље де ћи нат пис из 18. 
ви је ка: 

              10

Су де ћи по овом пи са ном до ку мен ту мо же се за кљу чи ти да је цр-
ква св. Ђор ђа ста ри ја од 1752. го ди не. С об зи ром да цр ква не по сје ду је 
из ра зи те стил ске од ли ке, већ ка рак те ри сти ке тра ди ци о нал не ар хи тек ту-
ре ко ја је би ла за сту пље на то ком пе ри о да од ви ше вје ко ва, ври је ме ње не 
град ње не мо же се утвр ди ти док не бу ду из вр ше на де таљ на ис тра жи ва-
ња ар хив ских из во ра. 

По ка зи ва њу мје шта на по сто ји пре да ње, по ко јем су у цр кви и око 
ње са хра ње ни су мо на си ко ји су се ов дје пре се ли ли сре ди ном 15. ви је ка 
из раз ру ше ног ма на сти ра св. Ми ха и ла на Пре вла ци. Су де ћи по овом 
пре да њу, на мје сту да на шње цр кве мо гао је по сто ја ти ста ри ји ма на стир 
у ко ји су до шли или ко ји су осно ва ли мо на си пре бје гли са Пре вла ке. 

9 Мла ден Цр но гор че вић, Гла сник Пра во слав не дал ма тин ске цр кве (За дар, 1903), 
бр. 3, стр. 46 

10 Ibi dem, 46 
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Ме ђу тим, до да нас ни су по зна ти ма те ри јал ни по да ци ко ји би мо гли да 
пру же по твр ду та кве прет по став ке11. 

По ка зи ва њу мје шта на Ље ше ви ћа, у ври је ме бор би из ме ђу аустро-
угар ске и цр но гор ске вој ске у пр вом свјет ском ра ту, у цр кви св. Ђор ђа и 
на по ло жа ју око ње на ла зи ло се аустро у гар ско вој но упо ри ште. У ме ђу-
соб ном гра на ти ра њу цр ква је по го ђе на, и том при ли ком сру шен је свод 
ко ји је до да нас остао у ру шев ном ста њу. Ста нов ни ци Ље ше ви ћа и дру-
гих гра нич них се ла би ли су у ово ври је ме ра се ље ни, а на кон по врат ка 
за те кли су сру ше ну цр кву ко ја ни је об на вља на до на ших да на. 

ОПИС ЗА ТЕ ЧЕ НОГ СТА ЊА 

Од по ме ну тог гра на ти ра ња цр кве у пр вом свјет ском ра ту, цр ква је 
ста ја ла без кро ва и сво да. Осим сво да над на о сом, оште ће на је и ка ло та 
ап си де и не до ста јао је дио ви јен ца у под нож ју кро ва на сје вер ном зи ду. 
На ула зу, не до ста ја ла су др ве на вра та. По што су зи до ви цр кве со лид но 
зи да ни у ја ком креч ном мал те ру до да нас су оп ста ли у до бром ста њу. 
Дру га зна чај ни ја оште ће ња ни су ви дљи ви. 

При је по чет ка по сљед њих ис тра жи ва ња, то ком 2008. го ди не, у 
уну тра шњо сти цр кве ста ја ла је знат на ко ли чи на ма те ри ја ла сру ше ног 
сво да, ко ју су мје шта ни Ље ше ви ћа не по сред но при је по чет ка ра до ва па-
жљи во раз вр ста ли и де по но ва ли у бли зи ни цр кве. По ка зи ва њу мје шта-
на, на кон раш чи шћа ва ња ма те ри ја ла сру ше ног сво да ни су про на ђе ни 
оста ци ча сне тр пе зе, ико но ста са ни ти дру ги бо го слу жбе ни пред ме ти. 

По пре да њу, у цр кви и око ње са хра ње ни су мо на си и мо на хи ње 
ко ји су у цр кву св. Ђор ђа до шли из ма на сти ра св. Ми ха и ла на Пре вла-
ци. Њи хов број до да нас ни је по знат. По ред гро ба ко ји се на ла зи у уну-
тра шњо сти цр кве, у цр кве ном дво ри шту про на ђе но је још шест јед но-
став них гро бо ва по кри ве них пра во у га о ним ка ме ним пло ча ма. Два гро ба 
на ла зе се не по сред но ис пред ула за у цр кву, а оста ли су рас по ре ђе ни по 
цр кве ном дво ри шту, без ви дљи вог ре да. Ни јед на од ових пло ча ни је са-
чу ва на ци је ла, али су све при бли жно истих ве ли чи на ~60-70 х 180-200 
цм. 

На дви је гроб не пло че уоча ва ју се два ре љеф на укра са. Је дан је у 
ви ду уре за ног кр ста, а дру ги је круг у ви ду тор ди ра ног уже та. 

11 Иван Бо жић у дје лу Не мир но по мор је 15. ве ка: О про па сти ма на сти ра св. Ми-
ха и ла на Пре вла ци (СКЗ, Бе о град, 1979), 88-90, на во де ћи „Ту ве ро ват но ви ше ни је би ло 
ни јед ног ка лу ђе ра. По сте пе но су не ста ја ли .... Ста ри ма на стир (св. Ми ха и ла) је опу стео 
пре но што су Тур ци 1439, пр ви пут по ко ри ли срп ску де спо то ви ну“, го во ри о по сте пе ном 
на пу шта њу ма на сти ра од стра не мо на ха. 
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Сл.	6	и	7		Из	глед	дви	је	гроб	не	пло	че	са	укле	са	ним	мо	ти	ви	ма	кр	ста	и	кру	га	у	
ви	ду	тор	ди	ра	ног	уже	та	

Сл.	8		Из	глед	за	пад	не	фа	са	де	цр	кве,	при	је	ра	до	ва	
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Сл.	9		Из	глед	сје	вер	не	фа	са	де	цр	кве,	при	је	ра	до	ва	

Сл.	10		Из	глед	ис	точ	не	фа	са	де	цр	кве,	при	је	ра	до	ва	
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Сл.	11		Из	глед	ју	жне	фа	са	де	цр	кве,	при	је	ра	до	ва	

Сл.	12	и	13		Из	глед	уну	тра	шње	стра	не	за	пад	ног	и	ис	точ	ног	зи	да	цр	кве,	 
на	кон	укла	ња	ња	шу	та	
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Цр	теж	1		Осно	ва	цр	кве,	при	је	ра	до	ва	

Цр	теж	2		По	преч	ни	пре	сјек,	при	је	ра	до	ва	
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Цр	теж	3		За	пад	на	фа	са	да,	при	је	ра	до	ва	

Цр	теж	4		Ис	точ	на	фа	са	да,	при	је	ра	до	ва	



	 Црква	св.	Ђорђа	у	Љешевићима,	Доњи	Грбаљ	 127

Цр	теж	5		Ју	жна	фа	са	да,	при	је	ра	до	ва	

Цр	теж	6		Сје	вер	на	фа	са	да,	при	је	ра	до	ва	
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КОН ЗЕР ВА ТОР СКО-РЕ СТА У РА ТОР СКИ РА ДО ВИ 

На кон пе ри о да од го то во јед ног ви је ка од на пу шта ња цр кве св. 
Ђор ђа усљед оште ће ња на ста лих у пр вом свјет ском ра ту, у нај но ви је 
ври је ме при сту пи ло се ње ној об но ви12. Про је кат ре ста у ра ци је од но сио 
се на об но ву са ме цр кве, цр кве ног дво ри шта са зи дом, при ступ ног пу та, 
као и на из ра ду но вог ико но ста са и зво ни ка. 

Сл.	14	–	Из	глед	цр	кве	и	цр	кве	ног	дво	ри	шта,	по	сли	је	ра	до	ва	

КОН	Зер	вА	ТОр	СКИ	ПрИ	СТуП	

Глав ни прин цип при об но ви цр кве св. Ђор ђа био је да се спо ме-
ник об но ви у скла ду са ко зер ва тор ским прин ци пи ма за об но ву исто риј-
ских гра ђе ви на, тј. да се об но ве и очу ва ју ње не исто риј ске, ар хи тек тон-
ске и ам би јен тал не ври јед но сти и да се оспо со би за по нов но вр ше ње 
вјер ских об ре да. 

По што цр кве но дво ри ште са оград ним зи дом, гроб ни ца ма и при-
род ним стје на ма ко је се на ла зе уну тра зи да чи не дио ком плек са, при 
њи хо вој об но ви при мје њен је исти прин цип. 

У про це су из бо ра кон зер ва тор ских и ар хи тек тон ских ме то да ода-
бра но рје ше ње из ра ђе но је у скла ду са Кон зер ва тор ским усло ви ма из да-
тим од стра не Ре ги о нал ног за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Ко тор 
и у скла ду су са ва же ћим прин ци пи ма слу жбе за шти те. Та ко ђе, пред ло-
же ним рје ше њем у нај ве ћој мје ри ис по што ва не су ар хи тек тон ске ка рак-
те ри сти ке по сто је ће гра ђе ви не у сми слу об ли ка и ди мен зи ја, кон струк-

12 Од бор за об но ву цр кве св. Ђор ђа у Ље ше ви ћи ма на че лу са Ми ли во јем Шти ле-
том, Де ја ном Шти ле том, Вас ком Ма ро ви ћем, Ми ла ном Го бо ви ћем и Ивом Ги ља чом по-
кре нуо је и во дио по сло ве на об но ви цр кве ко ји су тра ја ли у пе ри о ду од мар та 2008. до 
апри ла 2009.г. Про је кат ре ста у ра ци је цр кве по вје рен је ауто ру овог ра да. Са рад ни ци на 
из ра ди про јек та би ли су дипл. инж.грађ. Сла во Ода ло вић и мр Ми о драг Са ве љић, дипл.
инж.елек тро тех ни ке. Упра во за хва љу ју ћи ква ли тет ној са рад њи из ме ђу чла но ва Од бо ра 
за об но ву цр кве, ауто ра про јек та-ар хи тек те кон зер ва то ра и струч ња ка из Ре ги о нал ног за-
во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре из Ко то ра ра до ви на об но ви цр кве из ве де ни су вр ло 
успје шно. 
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ци је, ма те ри ја ла, ве ли чи не и рас по ре да отво ра, вр сте и на ги ба кро ва, и 
сл. При мје њен је прин цип ми ни мал них ин тер вен ци ја, ко ји под ра зу мје ва 
упо тре бу ми ни мал них по треб них сред ства кон струк тив не са на ци је, те 
при мје не са вре ме них ма те ри ја ла и ин ста ла ци ја ко ји би мо гли да на би-
ло ко ји на чин ума ње из вор ност и ври јед но сти гра ђе ви не. 

Ис тра жи вач ки ра до ви. Ра ди до би ја ња што по у зда ни јих по да та ка 
о исто ри ја ту гра ђе ви не кон сул то ва ни су рас по ло жи ва ли те ра ту ра и исто-
риј ски из во ри. Да би исто риј ска сли ка би ла пот пу на, по треб но је до дат-
но из вр ши ти и ар хив ска ис тра жи ва ња. 

Функ ци ја. Про јек том об но ве цр кве пред ви ђе но је да се за др жи 
ње на из вор на вјер ска на мје на. Уре ђе ње цр кве ног дво ри шта ни је под ра-
зу ми је ва ло дру ге ин тер вен ци је осим раш чи шћа ва ња од ду го го ди шње 
са мо ни кле ве ге та ци је и шу та на ста лог ру ше њем цр кве, као и по став ња-
ње но вих клу па и освје тље ња. 

Кон струк тив на и се и змич ка са на ци ја. На кон па жљи ве ана ли зе 
кон струк ци је и оште ће ња гра ђе ви не, из вр ше не су сље де ће мје ре кон-
струк тив не са на ци је: ре кон струк ци ја сво да од ка ме на и ка ло те ап си де, 
по ста вља ње че лич ног пр сте на по вр ху зи до ва цр кве, и ињек ти ра ње зи-
до ва цр кве. 

Пре зи ђи ва ње сво да из ве де но је уз ко ри шће ње ори ги нал них сво да-
ра са чу ва них у уну тра шњо сти гра ђе ви не и креч ња ка из ло кал ног мај да-
на у Ље ше ви ћи ма ко ји је ко ри шћен за до пу ну не до ста ју ћих дје ло ва. За 
са на ци ју сво да ни су ко ри шће ни до дат ни бе тон ски или ар ми ра но-бе тон-
ски еле мен ти. 

Кон струк тив но оси гу ра ње зи до ва и сво да из ве де но је њи хо вим 
по ве зи ва њем у хо ри зон тал ном прав цу пу тем а.б. пр сте на дуж по ду жних 
зи до ва и по преч них че лич них за те га. За те га на за пад ној стра ни по ста-
вље на је у хо ри зон тал ну спој ни цу на уну тра шњој стра ни за пад ног зи да. 
Пре ма ис то ку, за те га је вид на у про сто ру, али је за кло ње на гре дом ико-
но ста са. 

Ма те ри ја ли. За пре зи ђи ва ње сво да цр кве ко ри шћен је по сто је ћи 
са чу ва ни ка мен ко ји је при је по чет ка ра до ва па жљи во рзвр стан и де по-
но ван у не по сред ној бли зи ни цр кве. Не до ста ју ћи дје ло ви до пу ње ни су 
но вим ка ме ном, истим по вр сти, бо ји, сте пе ну об ра де и из истог мај да-
на као из вор ни. 

За по п ло ча ва ње уну тра шњо сти цр кве та ко ђе су ко ри шће не ка ме-
не пло че из ло кал ног ка ме но ло ма у Ље ше ви ћи ма. По пло ча ње је из вр-
ше но по узо ру на из вор но, у по преч ним ре до ви ма ши ри не ~30 цм. 

Ин ста ла ци је. Но вим рје ше њем пред ло же но је уво ђе ње гро мо-
бран ске ин ста ла ци је, као и ми ни мал них елек трич них ин ста ла ци ја ра ди 
освје тља ва ња уну тра шњо сти и спо ља шњо сти цр кве и цр кве ног дво ри-
шта. На па ја ње ће се вр ши ти пу тем со лар них ко лек то ра. 



130	 Катарина	НИКОЛИЋ

Про је кат но вог ико но ста са ра ђен је по узо ру на слич не при мје ре 
у као што је цр ква св. Ни ко ле у Би го ви13. 

Про јек том но вог зво ни ка, ко ји је та ко ђе ра ђен по узо ру на слич не 
при мје ре, пред ви ђе но је да он по кон струк ци ји бу де сло бод но сто је ћи, 
одво јен од са ме цр кве. Дје ло ви про јек та ко ји се од но се на из ра ду но вог 
зво ни ка још уви јек ни су из ве де ни. 

Цр	теж	7		Осно	ва	цр	кве,	про	јек	то	ва	но	ста	ње	

Цр	теж	8		По	ду	жни	пре	сјек	цр	кве,	про	јек	то	ва	но	ста	ње	

13 Ико не на но вом ико но ста су осли као је Ра де Па вло вић из Бе о гра да. 
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Цр	теж	9		По	преч	ни	пре	сјек	цр	кве,	про	јек	то	ва	но	ста	ње	

Цр	те	жи	10	и	11		За	пад	на	и	ис	точ	на	фа	са	да,	про	јек	то	ва	но	ста	ње	

Цр	теж	12		Ју	жна	фа	са	да,	про	јек	то	ва	но	ста	ње	
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Цр	теж	13		Сје	вер	на	фа	са	да,	про	јек	то	ва	но	ста	ње	

Цр	теж	14		Из	глед	но	вог	ико	но	ста	са	
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Цр	теж	15		Из	глед	но	во	про	јек	то	ва	ног	зво	ни	ка	цр	кве	(не	из	ве	де	но)	
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Сл.	15		ре	кон	струк	ци	ја	сво	да,	то	ком	ра	до	ва	

Сл.	16		Из	глед	цр	кве	у	то	ку	ра	до	ва	
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Сл.	17		Из	глед	ре	кон	стру	и	са	ног	ис	точ	ног	зи	да	цр	кве,	то	ком	ра	до	ва	

Сл.	18		Из	глед	уну	тра	шње	стра	не	ре	кон	стру	и	са	не	ка	ло	те	ап	си	де	источ	ног	
зи	да	цр	кве,	то	ком	ра	до	ва	
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Сл.	19		Из	глед	об	но	вље	ног	ком	плек	са	цр	кве	са	оград	ним	зи	дом,	 
по	глед	са	ју	го	за	па	да	

Сл.	20	–	Из	глед	об	но	вље	не	цр	кве,	по	глед	са	сје	ве	ро	за	па	да	
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Сл.	21	–	Из	глед	об	но	вље	не	цр	кве,	по	глед	са	ју	го	за	па	да	

Сл.	22	–	Из	глед	об	но	вље	не	цр	кве,	по	глед	са	ју	го	и	сто	ка	
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ЗА КЉУ ЧАК 

Ље ше ви ћи су нај за пад ни је од се ла До њег Гр бља. У ње му се, по-
ред оста ле че ти ри цр кве на ла зи и цр ква св. Ђор ђа са цр кве ним дво ри-
штем огра ђе ним ни ским ка ме ним зи дом чи ји не пра вил ни об лик пра ти 
кон фи гу ра ци ју те ре на. Уну тар дво ри шта на ла зи се круп на стен ска ма са, 
као и шест древ них гро бо ва по кри ве них јед но став ним пра во у га о ним ка-
ме ним пло ча ма. Ком плекс има два ула за у ви ду уза них ни ских ка пи ја, 
на ис точ ној и за пад ној стра ни. 

Сл.	23	–	Из	глед	уну	тра	шњо	сти	об	но	вље	не	цр	кве	са	но	вим	ико	но	ста	сом	
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У пи са ним исто риј ским из во ри ма се ло Ље ше ви ћи по ми ње се пр-
ви пут у 15. ви је ку као јед но од на се ља Ми хољ ског збо ра. Та ко ђе, се ло 
и ње го ви ста нов ни ци по ми њу се у исто риј ским из во ри ма ви ше пу та то-
ком 15. и 16. ви је ка (1422, 1494, 1553. го ди не). 

На кон ви ше вје ков не ад ми ни стра тив не при пад но сти Кр тољ ској 
оп шти ни, Ље ше ви ћи су 1865. го ди не у фор мал ном сми слу по ста ли дио 
Гр бља. 

Цр ква св. Ђор ђа је ма ле на пра во у га о на гра ђе ви на са по лу кру-
жном ап си дом на ис точ ној стра ни, без зво ни ка. По ка зи ва њу мје шта на 
на ла зи се у ру шев ном ста њу без сво да и кро ва, од вре ме на пр вог свјет-
ског ра та. 

У по зна тим исто риј ским из во ри ма не ма са чу ва них по да та ка о 
вре ме ну гра ђе ња цр кве, али на осно ву нат пи са ко ји на во ди Мла ден Цр-
но гор че вић у свом дје лу Цр кве у Гр бљу мо же прет по ста ви ти да је ико-
но стас у цр кви св. Ђор ђа ура дио Да скал Ра фа ил Ди ми три је вић 1752. 
го ди не, што на во ди да је цр ква мо гла би ти по диг ну та при је те го ди не, 
од но сно то ком пр ве по ло ви не 18. ви је ка. 

То ком 2008. го ди не при сту пи ло се ис тра жи ва њу и из ра ди про јек-
та об но ве цр кве св. Ђор ђа. Глав ни прин цип при об но ви цр кве св. Ђор ђа 
био је да се спо ме ник об но ви у скла ду са ко зер ва тор ским прин ци пи ма 
за об но ву исто риј ских гра ђе ви на, тј. да се об но ве и очу ва ју ње не исто-
риј ске, ар хи тек тон ске и ам би јен тал не ври јед но сти и да се оспо со би за 
по нов но вр ше ње вјер ских об ре да. 

Ста нов ни ци се ла ко је је пред ста вљао Од бор за об но ву цр кве св. 
Ђор ђа ор га ни зо ва ли су ра до ве ко ји су и из ве де ни то ком исте го ди не. 
Овом при ли ком за вр ше ни су ра до ви на об но ви цр кве и из ра ди но вог 
ико но ста са, за тим ра до ви на об но ви оград ног зи да, при ступ них ка пи ја и 
ста за, као и на раш чи шћа ва њу о град ног цр кве ног дво ри шта и око ли не 
од са мо ни кле ве ге та ци је и шу та. Та ко ђе, уре ђе ни су при ступ ни пут ко-
јим се при ла зи од ло кал ног пу та за Би го ву, као и про стор ван оград ног 
зи да. 

Про јек том је пред ви ђе на и из ра да но вог зво ни ка у не по сред ној 
бли зи ни об но вље не цр кве, ко ји до да нас ни је из ве ден. 

Ра до ви на об но ви цр кве и уре ђе ња дво ри шта од ви ја ли су се уз 
струч ни над зор ар хи тек те кон зер ва то ра и струч ња ка из Ре ги о нал ног за-
во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Ко тор и уз све срд но ан га жо ва ње 
мје шта на Ље ше ви ћа. 

Ма те ри јал при ка зан у овом ра ду пред ста вља ва жан при мјер о то-
ме ка ко до бра са рад ња, те ме ђу соб но ра зу мје ва ње и ува жа ва ње из ме ђу 
про јек тан та-кон зер ва то ра, струч не слу жбе за шти те спо ме ни ка кул ту ре и 
мје шта на то ком чи та вог про це са ис тра жи ва ња, из ра де про јек та и из во-
ђе ња кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ских ра до ва, мо же да пру жи од лич не 
ре зул та те. 



140	 Катарина	НИКОЛИЋ

Katarina Nikolić

ST. gEORgE’S CHURCH, LJEŠEVIĆI RESEARCH ANd RENOVA-
TION OF THE CHURCH

Summary
Lješevići is the westernmost village of Donji Grbalj. There is St. George’s church 

with the church-yard surrounded by a low wall of uneven shape because it follows the 
configuration of the ground. Inside the yard there is a bulky rocky mass, as well as six 
old graves covered with simple rectangular stone plates. The complex has two entrances 
in the form of narrow gates, on the eastern and western side.   

In the written historic sources the village of Lješevići is mentioned as one of the 
settlements of Miholjski Zbor from the first quarter of the 13th century till the mid-15th 
century. The village is also mentioned several times in the 15th and 16th century (years 
1422, 1494, 1553). 

After the 1979 earthquake the people started moving from the village to the towns 
Kotor, Tivat and Budva.

St. George’s is a small rectangular building with semicircular apse on the eastern 
end, without belfry. According to the accounts of the local people it was in the ruined 
condition, without the arch or roof, since World War I.

In the known historic sources there are no data about the construction of the 
church, but according to the inscription quoted by Mladen Crnogorčević in his work 
Churches in Grbalj it is known that the iconostasis of St. George’s was made by Daskal 
Rafail Dimitrijević in 1752 indicating that the church might have been built before that 
year, that is in the 18th century.

During the year 2008 the works on research and designing of renovation project 
of St. George’s started. The main principle of the renovation of St. Georges was to re-
spect the conservational principles for the renovation of historic buildings, i.e. to reno-
vate and keep its historic, architectural and ambience values and to make it again suitable 
for the performance of religious ceremonies. 

The villagers, i.e. the Board for the Renovation of the Church, organized the 
works that were carried out during that year. On the occasion they completed the works 
on the renovation of the church, surrounding wall, access gates and paths, as well as the 
removing wild vegetation and rubble from the church yard and the surrounding. The ac-
cess road from the local road to Bigovo and the area outside the wall were also repaired.

According to the project the production of a new iconostasis and belfry were 
planned, but the works have not been completed till the present day. 

The renovation works of the church and yard were carried out under the profes-
sional surveillance of the architect conservationist and the experts from the Regional 
Institute for the Protection of Cultural Monuments Kotor and ardent engagement of the 
local people of Lješevići.

The material exposed in this paper presents an important example of how much 
can be achieved by good cooperation and understanding between designers, professional 
services and local people during the whole process of designing of the project and per-
formance of the conservational – restoring work. 



Не вен ка МИ ТРО ВИћ

Б О К А: ГЛА СНИК ЗА Оп ЋЕ ИН тЕ РЕ СЕ БО КЕ ЉА,  
КО тОР, 1908/1909. ГО ДИ НЕ 

(по во дом сто го ди на од по кре та ња Ли ста)

Кључ не ри је чи: Бо ка: гла сник за оп ће ин те ре се Бо ке ља, др Фи-
лип Ла за ре вић, др Ру долф Сар де лић, Ду шан Ву ка со вић, Ко тор, но ви-
нар ство, Ак ци о нар ско дру штво Бо ке шка штам па ри ја.

23. ја ну а ра 2008. го ди не на вр ши ло се 100 го ди на од по кре та ња 
пр вог ли ста у Бо ки Ко тор ској, под на зи вом БО КА: гла сник за оп ће ин-
те ре се Бо ке ља, што je, без сум ње, зна ча јан ју би леј у кул тур ној тра ди ци-
ји Бо ке Ко тор ске.

Од пу бли ко ва ња пр ве пе ри о дич не пу бли ка ци је у Бо ки Ко тор ској 
1841. го ди не до по чет ка 20. ви је ка, од но сно осни ва ња Ак ци о нар ског 
дру штва Бо ке шка штам па ри ја 1907. го ди не, по ја ви ло се не ко ли ко на-
сло ва, углав ном го ди шња ка (Ca	ta	lo	gus	 cle	ri	 et	 Di	o	e	ce	sis	 Cat	ha	ren	sis,	
Ше	ма	ти	зам	епар	хи	је	Бо	ко	ко	тор	скоду	бро	вач	ке	и	спи	чан	ске,	Бо	ка:	ма
ли	срп	скона	род	ни	књи	жев	ни	за	бав	ник	за	срп	ску	мла	деж,	Про	грам	Ц.	К	
ве	ли	ког	гим	на	зи	ја	у	Ко	то	ру,	pro	gram	ma	dell’	scu	o	la	na	u	ti	ca	in	Cat	ta	ro...), 
ко ји су штам па ни у Ве не ци ји, Ду бров ни ку, Спли ту, За дру, Но вом Са-
ду…, јер без штам па ри је у не по сред ном окру же њу ни је би ло мо гу ће 
пу бли ко ва ње днев них но ви на и не дјељ ни ка.

Под сје ћа мо да су име на тро ји це Бо ке ља: Ан дри ја Пал та шић, Је-
ро лим За гу ро вић и Сте фан Па штро вић злат ним сло ви ма упи са на у 
исто ри ји штам пар ства. „Са сво јим из у зет ним при ма том пр вог штам па ра 
ме ђу ју жним Сло ве ни ма по вре ме ну ја вља ња, са пре ко 40 са др жај но 
зна чај них ин ку на бу ла, мај стор ског умјет нич ког до ме та“1, на ла тин ском 
и ита ли јан ском је зи ку, ко је пред ста вља ју нај у спје ли ја оства ре ња ра ног 
ве не ци јан ског штам пар ства, ра ди ла је Пал та ши ће ва штам па ри ја у Ве не-
ци ји 1477-1499. го ди не, са мо 22 го ди не по сли је Гу тем бер га. Ис так ну та 
ко тор ска по ро ди ца За гу ро ви ћи (Zag hu ri) дје лат но шћу Је ро ли ма За гу ро-

1 Др Ми лош Ми ло ше вић, Ан дри ја Пал та шић Ко то ра нин, Це ти ње, 1994, стр. 15
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ви ћа око 1569-70. го ди не, та ко ђе у Ве не ци ји, „с мно го ча сти се уме ша ла 
у исто ри ју срп ске штам па не књи ге“2 - на пи сао је Ми ро слав Пан тић. 
„Сте фан Па штро вић до ку мен ту је се у штам пар ству као из да вач или на-
ру чи лац по след ње срп ско сло вен ске књи ге из XVI ве ка, као и ко ји дан 
ка сни је штам па ног ма ле ног бу ква ра, обо је тру дом штам па ра Са ве Де-
чан ца...“3 Ипак, тек кра јем 18. ви је ка по чи ње штам пар ска дје лат ност на 
те ри то ри ји Бо ке Ко тор ске. Из Мле та ка је у Ко тор 7. ју на 1798. го ди не 
до пре мље на штам па ри ја Фран ће ска Ан дре о ле, ко ја је ра ди ла са мо че ти-
ри го ди не, до 1802. го ди не. У Ан дре о ли ној штам па ри ји штам па не су 
ла ти ни цом и ћи ри ли цом: раз не књи ге, пла ка ти, про гла си на ро ду, ко је је 
до но си ла аустриј ска власт.4

На кон ви ше од јед ног ви је ка од пре стан ка ра да штам па ри је Фран-
ће ска Ан дре о ле, 20. фе бру а ра 1907. го ди не, у Ко то ру је осно ва на Бо ке-
шка штам па ри ја а.д. као дру штво са огра ни че ним јем ством, чи ји је 
пред мет по сло ва ња „во ђе ње штам пар ског, књи жар ског и из да вач ког 
обр та, те тр го ви не па пи ром, ти ска ни ца ма и кан це ла риј ским при бо ром 
на ве ли ко и ма ло“5, а основ ни ка пи тал 20 000 кру на. За осни ва ње Бо ке-
шке штам па ри је ве зу ју се име на углед них Бо ке ља др Ру дол фа Сар де ли-
ћа и др Фи ли па Ла за ре ви ћа. Ме ђу пр вим на сло ви ма штам па ним у Бо ке-
шкој штам па ри ји у Ко то ру је сте лист Бо ка: гла сник за оп ће ин те ре се 
Бо ке ља. У Бо ке шкој штам па ри ји штам па ни су и: Бо	ка:	ве	ли	ки	илу	стро
ва	ни	 ка	лен	дар (1909-1914), ко ји је по кре нуо и уре ђи вао игу ман Ма на-
сти ра Ба ња код Ри сна, Ди о ни си је Ми ко вић, Днев	ни	 вје	сник, (1912), 
омла дин ски лист Про	ље	ће (1912), за тим пе ри о дич не пу бли ка ци је ко је 
су до 1908. го ди не штам па не ван Бо ке Ко тор ске: Про	грам	Ц.	 К.	На	у
тич	ке	 шко	ле	 у	 Ко	то	ру,	 Из	вје	штај	 Ц.Кр.	 ве	ли	ке	 гим	на	зи	је	 у	 Ко	то	ру,	
Из	вје	штај	При	ват	не	дје	во	јач	ке	тр	го	вач	ке	шко	ле,	Ше	ма	ти	зам	епар	хи
је	бо	ко	ко	тор	скоду	бро	вач	ке	и	спи	чан	ске,	she	ma	ti	smus	seu	sta	tis	per	so	na
lis	 et	 lo	ca	lis	 di	o	e	ce	sis	 cat	ha	ren	sis,	 Глас	 Бо	ке,	 Ду	бров	ник,	 из вје шта ји и 
пра ви ла ра зних уста но ва и дру шта ва ко ја су дје ло ва ла у Бо ки Ко тор ској. 
Бо ке шка штам па ри ја је пу бли ко ва ла и зна ча јан број мо но граф ских пу-
бли ка ци ја, из ме ђу оста лих дје ла: Ње го ша, епи ско па Бо бе ри ћа, Дан теа, 
Т. С. Ви лов ског, И. Стјеп че ви ћа, А. Бе ла са, Г.Ву ко ви ћа, А. Ла за ре ви ћа, 
Т. По по ви ћа, др А. Ми тро ви ћа...

2 Пет ве ко ва срп ског штам пар ства 1494-1994, Бе о град, 1994, стр. 116
3 Ни ко С. Мар ти но вић, Штам па ри ја Фран ће ска Ан дре о ле, Исто риј ски за пи си, 

Це ти ње, књ. 10 св. 2/1954, стр. 516
4 Ibid. стр. 196
5 Ду шан Ј. Мар ти но вић, Цр на Го ра у Гу тем бер го вој га лак си ји, Под го ри ца, 1994, 

стр. 187
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Но ви не има ју сна жан и мно го струк ути цај на јав ни жи вот и фор-
ми ра ње јав ног мње ња. У ври је ме ка да ни је су по сто ја ли: ра дио, те ле ви-
зи ја и ин тер нет, ути цај но ви на, као је ди ног ме ди ја, био је до ми нан тан. 
Хе гел је на ви ку чи та ња днев не штам пе на звао „ла ич ка ју тар ња мо ли-
тва“6. По сред ством но ви на чи та лац до би ја са зна ња из раз ли чи тих сфе-
ра дру штве ног жи во та: по ли ти ке, при вре де, кул ту ре и ак ту ел не ин фор-
ма ци је од ло кал ног до ме ђу на род ног ни воа. И он да ка да су у „ли вре ји“, 
суб вен ци о ни са не да би за сту па ле ста но ви шта др жа ве као ин стру мент за 
ма ни пу ли са ње јав ним мње њем, ка да власт ри го ро зно при мје њу је цен зу-
ру и ка да вла сник кре и ра уре ђи вач ку по ли ти ку, пре ма сво јим по тре ба ма 
и ин те ре си ма, но ви не пред ста вља ју сли ку вре ме на у ко јем из ла зе. Та ко-
ђе, зна ча јан су из вор за ис тра жи ва че, по не кад чак је ди ни. Де ша ва се да 
о зна чај ним до га ђа ји ма, или лич но сти ма, не по сто ји ар хив ска гра ђа, 
или не ки дру ги пи са ни траг, из у зев но вин ских тек сто ва, ко је, у том слу-
ча ју, тре ба ко ри сти ти са ве ли ком опре зно шћу.

И лист Бо	ка:	гла	сник	за	оп	ће	ин	те	ре	са	Бо	ке	ља сли ка је вре ме на у 
ко јем је из ла зио и не за о би ла зан из вор за ис тра жи ва че. Убр зо на кон 
осни ва ња Ак ци о нар ског дру штва Бо ке шка штам па ри ја у Ко то ру, не ко-
ли ко углед них Бо ке ља по кре ну ли су лист Бо	ку, пр ви је нац бо кељ ске 
жур на ли сти ке, ко ји на жа лост са мо крат ко по ми њу у сво јим ис тра жи ва-
њи ма и по пи си ма Ни ко С. Мар ти но вић и Ми ро слав Лу ке тић. Ме ђу тим, 
не на ла зи мо га у по пи су 689 на сло ва пе ри о дич них пу бли ка ци ја ко ји је 
са чи нио Је ре ми ја Д. Ми тро вић у књи зи Гра	ђа	за	исто	ри	ју	и	би	бли	о	гра
фи	ју	срп	ске	пе	ри	о	ди	ке	до	1920.	го	ди	не.	Лист је по чео да из ла зи 23. ја ну-
а ра 1908. го ди не. До бро ја 52 Лист је из ла зио сед мич но (че тврт ком), а 
на да ље, два пу та сед мич но (сри је дом и су бо том). Пре стао је да из ла зи 
30. де цем бра 1909. го ди не, об ја вљи ва њем 153. бро ја. Пи сма, ћи ри ли ца 
и ла ти ни ца, рав но прав но су за сту пље на, а „... лист Бо ку при ма пре ко 
хи ља ду че сти тих Бо ке ља и на до му и на стра ни“7, што је зна ча јан број 
и ве о ма ва жно са зна ње да су прет плат ни ци би ли и Бо ке љи исе ље ни ци, 
ко ји се по вре ме но ја вља ју у ру бри ци До пи си.

Увод ник 1. бро ја оцје на је оп штег ста њу у Бо ки Ко тор ској и обра-
зло же ње по тре бе по кре та ња Ли ста. „Ето мал да не чи тав ви јек, ка ко 
Бо ка Ко тор ска у сва ком по гле ду опа да. И ако је у то ме ди је ли ла суд би ну 
Дал ма ци је, ипак су удар ци би ли те жи и број ни ји, а по сље ди це осје тљи-
ви је. Ко би ис при чао све ја де, ко ји су овај крај за де си ли? Ста ти сти ка 
исе ља ва ња нај р је чи ти је го во ри, а ру ше ви не нај бо ље свје до че, што је не-
гда Бо ка би ла, а на што је спа ла...

6 Ђо ва ни Го ци ни, Исто ри ја но ви нар ства, Бе о град, 2001, стр. 15 
7 Бо ка: гла сник за оп ће ин те ре се Бо ке ља, Ко тор, 1908/бр. 28, стр. 1
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По тре ба нас је та ког ра да по бу ди ла; пре суд ност ча са од лу чи ла; а 
до са да њи ма кар и скром ни ус пје си осо ко ли ли, да из да ва њем овог ли ста 
по слу жи мо за ми сли, да се Бо ка пре по ро ди удру же ним ра дом сво јих си-
но ва на до му и по сви је ти око свих гра на на род ног до бра и тим очу ва 
ро ду.

Др	Филип	Лазаревић	(18771960)
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Гдје је би ло сна ге, да се чи тав ви јек пат ња и ку шња из др жи, ту 
мо ра би ти и љу ди ка дрих да са ку ју са ми се би но ву сре ћу. Код њих ће 
на ћи од зи ва по клич: Бра ћо Бо ке љи! Удру жи те се и ра ди те!“8

Пр ви из да вач ли ста био је Др Фи лип Ла за ре вић (1877-1960), ље-
кар, кул тур ни и при вред ни пре га лац, по ли ти чар, а ка ко је при ми је тио 
Ми ха и ло П. Ми ља нић, не пра вед но за бо ра вље на лич ност, ко ја се по ми-
ње са мо на спи ску ље ка ра – до бро во ља ца у Бал кан ском ра ту. По ти че из 
углед не гр баљ ске по ро ди це кне зо ва и гу вер на ду ра. Шко ло вао се на Це-
ти њу, у Ду бров ни ку, Ко то ру, а сту ди рао, нај при је књи жев ност, а за тим 
ме ди ци ну у Бе чу. По за вр шет ку сту ди ја вра тио се у Ко тор и ра дио као 
ље кар. Али, ан га жо вао се и на дру гим по љи ма ра да у же љи да до при не-
се на прет ку Бо ке Ко тор ске. Са не ко ли ко углед них Бо ке ља био је осни-
вач: Срп	ске	 бо	ке	шке	 ште	ди	о	ни	це	 (1905),	 Пр	ве	 бо	ке	шке	 гли	не	не	 ин	ду
стри	је	 (1905),	Бро	дар	ског	дру	штва	Бо	ка	 (1906),	Бо	ке	шке	штам	па	ри	је	
(1907)	и	из	да	вач	ли	ста	Бо	ка:	гла	сник	за	оп	ће	ин	те	ре	се	Бо	ке	ља	(1908).	
Био је до бро во љац у Бал кан ском ра ту. Од ли ко ван је ор де ном св. Са ве, 
за тим Да ни ло вим кр стом и ор де ном Ју го сло вен ске кру не. Био је пред-
сјед ник На род ног ви је ћа Ко то ра 1918. го ди не, на род ни по сла ник 1931. 
го ди не, а се на тор 1936. го ди не. Дру ги свјет ски рат про вео је углав ном у 
оку па тор ским за тво ри ма, ин тер на ци ји и по вре ме но на сло бо ди. На 
осно ву до ступ них би о граф ских по да та ка мо же се за кљу чи ти да је као 
ху ма ни ста, ин те лек ту а лац и ро до љуб и по ред ве ли ких жи вот них ис ку-
ше ња остао до сље дан истин ским људ ским ври јед но сти ма и сво јим иде-
а ли ма. Лист Бо	ка	ви ше пу та је об ја вио за хвал ни це ње го вих па ци је на та.

Др Ру долф Сар де лић (1876-1954), адво кат у Ко то ру и Хер цег-Но-
вом, др жав ни са вјет ник у Бе о гра ду, био је и пр ви од го вор ни уред ник 
ли ста Бо	ка. При ја тељ Мир ка Ком не но ви ћа и ње гов са рад ник у ра ду на 
ор га ни зо ва њу при вред ног пре по ро да Бо ке „...по ред од лич не прав не 
спре ме, ва жио је као до бар еко но ми ста и вр стан ор га ни за тор. Од мах је 
по чео по ма га ти Мир ко ва на сто ја ња и за јед нич ки су из ра ђи ва ли план о 
при вред мом пре по ро ду Бо ке Ко тор ске, ко је је тре ба ло да до ђе од о здо, 
из на ро да, јер се би ла пот пу но из гу би ла вје ра да мо же до ћи од о зго, на-
и ме од аустриј ских вла да ју ћих кру го ва“9. Ди о ни си је Ми ко вић је за би-
ље жио: „Ко је и јед ном по мљи во пре гле гао хо тел Бо ку, тај са пот пу ним 
пра вом мо же да че сти та дру штве ном пред сјед ни ку г. Мир ку Ком не но-
ви ћу и ње го вом за мје ни ку др Ру дол фу Сар де ли ћу, ко ји су зна ли, хтје ли, 
смје ли и мо гли, а што је нај ва жни је и успје ли да са вла да ју све оне те-

8 Бо ка: гла сник за оп ће ин те ре се Бо ке ља, Ко тор, 1908/бр. 1, стр. 1
9 Иг ња ти је Зло ко вић, Мир ко Ком не но вић, Бо ка: збор ник ра до ва из на у ке, кул ту-

ре и умјет но сти, Хер цег-Но ви, 1982/бр. 13-14, стр. 110
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шко ће ко је оме та ху град њу овог хо те ла“10. Пр вих го ди на 20. в., за јед но 
са: Мир ком Ком не но ви ћем, др Фи ли пом Ла за ре ви ћем, бра ћом Ђу ром и 
Ва сом Ву ко ти ћем, др Јо вом Сте фа но ви ћем и др Ра до јем Јо ва но ви ћем 
свр ста ва се ме ђу нај ак тив ни је чла но ве По кре та за при вред ни пре по род 
Бо ке Ко тор ске. Њи хо вим за ла га њем осно ва ни су зна чај ни при вред ни су-
бјек ти: нај при је, Срп	ска	бо	ке	шка	ште	ди	о	ни	ца	(1901),	Срп	ска	кре	дит	на	
за	дру	га	у	Хер	цегНо	вом	(1904), за тим не ко ли ко зе мљо рад нич ких за дру-
га, ри	бар	ска	за	дру	га	у	Ба	о	ши	ћи	ма	(1906)	и	А.	д.	Бо	ке	шка	штам	па	ри	ја	
(1907), по себ но ва жна као пред у слов за по кре та ње гла си ла По кре та, Бо
ка: гла сник за оп ће ин те ре се Бо ке ља. На по сло ви ма уре ђи ва ња ли ста 
Др Ру долф Сар де лић је остао до ју на 1909. го ди не, од но сно за кључ но са 
98. бро јем. За ври је ме ње го вог уред нич ког ра да за пли је ње на су два бро-
ја, 21. и 51. број. Је дан од за пли је ње них тек сто ва од но сио се на из вје-
шта ва ње о „Афе ри са бом ба ма“, а бра ни лац оп ту же них у суд ском про-
це су је био др Ру долф Сар де лић.

Кра јем де цем бра, да кле, на кон го то во го ди ну да на из ла же ња, 
уред ни штво се пр ви пут обра ти ло чи та о ци ма. Кри ти ке на ра чун Ли ста, 
нај вје ро ват ни је су би ле по вод да уред ни штво кри тич ки са гле да свој го-
ди шњи рад и обра зло жи из вје сне про мје не у уре ђи вач кој по ли ти ци. 
„Жао нам је, што се у по то ње ври је ме ни је смо мо гли ба ви ти ин тен зив-
ни је ужим пи та њи ма на ше Бо ке и При мор ја, али те шка вре ме на, ко ја су 
на ста ла, мо ра ла су свра ти ти па жњу на по ли тич ку кри зу, ко ја је и чи тав 
сви јет за о ку пи ла, а ка мо ли не наш на род, ко га се у пр вом ре ду ти че… 
Ни шта ни је са вр ше но а нај ма ње хо ће мо то да ка же мо о овом ли сту. Но 
ми се на да мо, да ће сви ис кре ни при ја те љи на род ног на прет ка и узе ти у 
об зир да је сва ки по че так те жак, да су те шке жр тве, ко је на ме ће из да ва-
ње ли ста, а још те же не при ли ке, ко је на ста ју из не сре ђе но сти ста ња и 
оме та с де сна и ли је ва… Сва ко га се за до во љи ти не мо же, а нај ма ње оне, 
ко ји са мо уми ју ого ва ра ти дру го га ко ји ра ди и за то што ра ди, а са ми 
ни је су ка дри ни шта ура ди ти“11.

На кон до но ше ња од лу ке да Срп ска на род на ор га ни за ци ја у Бо ки 
Ко тор ској пре у зме из да ва ње Ли ста, у са оп ште њу за чи та о це, ко је су 
пот пи са ли осни ва чи др Фи лип Ла за ре вић и др Ру долф Сар де лић, се ка-
же: „У име сво је и сво јих дру го ва у ра ду да нас се пра шта мо са на шим 
чи та о ци ма, те им у пр вом ре ду за хва љу је мо на по мо ћи и по вје ре њу а 
на ро чи то на до бро ти, ко јом су ра зу ми је ва ју ћи по те шко ће пра шта ли не-
до стат ке, опа жа не на уре ђи ва њу ли ста. Они су нас тим за ду жи ли а ујед-
но и до бар при мјер да ли, да се ува жу је, е смо сла би и не моћ ни, да од 

10 Бо ка: ве ли ки илу стро ва ни ка лен дар за го ди ну 1913, Ко тор, 1913, стр. 114
11 Бо ка: гла сник за оп ће ин те ре се Бо ке ља, Ко тор, 1908/бр. 50, стр. 1
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јед не све не иде, а да не тре ба по чет ни ка осу ди ти, с по гре ша ка већ га 
со ко ли ти на бо љи рад. На то ме им хва ла, јер су тим мно го до при ни је ли, 
да су се на ше оп ће при ли ке да нас и сре ди ле...Са да сма тра мо сво јом ду-
жно шћу, да сви ма Бо ке љи ма пре по ру чи мо нај то пли је, да уна при јед 
свој ски и оду ше вље но пот по мог ну овај лист, као јед ну од глав них по лу-
га на шег оп ћег на прет ка. Не ка га по др жа ва ју као и сва ку дру гу на шу 
оп ћу уста но ву. Ако је ко га до са да што при је чи ло, да бу де при ја тељ ли-
ста, та пре по на са да са свим от па да, по што је лист по стао оп ћим спо ра-
зу мом ор ган за јед нич ког ра да“12.

По чев од 99. бро ја Лист је пре у зе ла Срп ска на род на ор га ни за ци ја 
у Бо ки. На пр вој сјед ни ци Глав ни од бор, из ме ђу оста лог, за кљу чио је, у 
до го во ру „...са до са да њим вла сни ци ма ли ста „Бо ка“ да га пре у зме као 
свој ор ган“.13 Но во и ме но ва но уред ни штво чи та о ци ма крат ко пред ста-
вља кон цепт бу ду ће уре ђи вач ке по ли ти ке „...Про грам је Бо ке оно исто, 
што је и за да ћа од бо ра Срп ске на род не ор га ни за ци је - пре те жно еко-
ном ске на ра ви – јер су нам по ду ху вре ме на ова пи та ња по ста ла жи вот-
на пи та ња... По ред овог за дат ка еко ном ске на ра ви не ће се из гу би ти из 
ви да ни по ли тич ка пи та ња, ко ја за си је ца ју у ин те ре се на ше га на ро да.

Не ће мо се ба ви ти по ли ти ком ви шег сти ла, јер је у ве ли ким пи та-
њи ма наш глас од већ слаб. Да ва ти ће мо са мо ми шље ња и оду шка на-
шим осје ћа њи ма у на ци о нал ним пи та њи ма, пре ма по тре би уста ја ти на 
од бра ну на род них ин те ре са и за го ва ра ти на че ло на род ног је дин ства Ср-
ба и Хр ва та... Ис так ну та на че ла већ по се бе јам че, да наш лист не ће 
би ти сре ство, пре ко ко јег се има ју вен ти ли ра ти лич не за ђе ви це. Он ће 
са мо би ти три бу на са ко је ће се го во ри ти о оп ћим на род ним по тре ба ма.

По сао ко јег смо за по че ли, сам се по се би пре по ру чу је, те мо ли мо 
на шу бра ћу, ко ја су на до му и у ту ђи ни, да нам пру же ру ку по мо ћи“14.

За из да ва ча и од го вор ног уред ни ка име но ван је Ду шан Ву ка со-
вић, књи жар у Ко то ру, при ста ли ца По кре та за при вред ни пре по род Бо ке 
и члан Срп ске на род не ор га ни за ци је у Бо ки Ко тор ској.

Пре у зи ма ју ћи уре ђи ва ње Ли ста обра тио се чи та о ци ма крат ким 
са оп ште њем: „Усљед мол бе чла но ва на шег Глав ног од бо ра, при мам се 
од да нас из да ва ња и уре ђи ва ња ово га ли ста. Твр до увје рен, да ће ме 
при ја те љи на ше на род не ор га ни за ци је у овом под у зе ћу, пот по ма га ти, ја 
ћу све сво је си ле уло жи ти око на прет ка на ше га ли ста, да он бу де од го-
ва ра ти свр си, ко јој је на ми је њен, би ва оку пи ти све Бо ке ље и на до му и 

12 Ibid., 1909/бр. 98, стр. 1
13 Ibid., 1909/бр. 99, стр. 1
14 Бо ка: гла сник за оп ће ин те ре се Бо ке ља, Ко тор, 1909/бр. 99, стр. 1
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оне, ко ји су ра штр ка ни по би је лом сви је ту у јед но ко ло, те да за јед но 
по ра ди мо за до бро и про цват на ше уже отаџ би не“15.

У по след њем бро ју је на пи сао: „Кад је осно ва на Срп ска на род на 
ор га ни за ци ја у Бо ки, овај је лист по стао ње зи ним ор га ном и ја сам на 
мол бу мо ји јех при ја те ља чла но ва Управ ног од бо ра на ше ор га ни за ци је 
при мио на се бе те шко бре ме: уре ђи ва ње ли ста. Као што је по зна то ор-
га ни за ци ја се је рас пу сти ла и ја да нас, по сље крат ког раз го во ра ра ста-
јем се са овим ли стом као ње гов из да вач и уред ник. Лист пре ла зи од 
са да у бо ље ру ке и са дру ги јем прав цем и ја га нај то пли је пре по ру чу јем 
до са да шњим прет плат ни ци ма. Сви јем, они јем, ко ји су ми за ври је ме 
мо га уре ђи ва ња при ру ци би ли, не мо гу а да им овом при го дом јав но не 
ре чем: хва ла. По но се ћи се ла ска ви јем и не за слу же ни јем ри је чи ма са ко-
ји јем сам био оба сут у мно гим пи сми ма, ко ја сам при мио са ра зних 
стра на при ли ком мо га до ла ска на уред ни штво, ови јем из ра зу јем мо ју 
осо би ту бла го дар ност. Ра ста ју ћи се да нас, као из да вач и од го вор ни 
уред ник овог пр вог по ли тич ког ли ста у Бо ки ша љем сви јем при ја те љи-
ма мо ји јем и на ше га ли ста скром ни по здрав, же ле ћи „Бо ки“ да цвје та и 
на пре ду је, те да и уна при јед по слу жи ци љу, за што су је и по кре ну ли 
ње зи ни по жр тво ва ни осни ва чи“16.

Иако је Ду шан Ву ка со вић чи та о ци ма то пло пре по ру чио Лист и 
по же лио успје шан рад на ста вља чи ма, 153. број је, на жа лост, био по-
след њи.

Ег зи сти ра ње ли ста Бо	ка:	гла	сник	за	оп	ће	ин	те	ре	се	Бо	ке	ља нео п-
ход но је са гле да ти у кон тек сту: исто риј ских, по ли тич ких и со ци јал них 
при ли ка у Бо ки Ко тор ској у дру гој по ло ви ни 19. и по чет ком 20. ви је ка, 
ко је ка рак те ри ше: учвр шћи ва ње мо ћи аустриј ске вла сти, ко ја по ве ћа ва 
број жан дар ма и по ли ца ја ца, одо бра ва по слов не кон це си је и при ви ле ги-
је сво јим чи нов ни ци ма и пен зи о не ри ма и трај но их на ста њу је у Бо ки, 
об на вља утвр ђе ња, сво јим би ро крат ским ме ха ни зми ма успо ра ва сва ки 
по ку шај при вред ног, про свјет ног и кул тур ног раз во ја, што за по сље ди-
цу има упра во оно не за до во ља ва ју ће ста ње, ко је је пред мет пр вог Увод-
ни ка ли ста Бо ка и мо тив ја ча ња По кре та за при вред ни пре по род Бо ке. 
То је ври је ме на гла ше них по ли тич ких и на ци о нал них пре ви ра ња и ма-
сов ног исе ља ва ње ста нов ни штва у пре ко о ке ан ске зе мље.

Аустри ја је, на ци је лој сво јој те ри то ри ји, при мје њи ва ла цен зу ру у 
но ви нар ству, ка ко би на нај бо љи на чин ути ца ла на фор ми ра ње јав ног 
мње ња. За ли сто ве ван ње не те ри то ри је, чи ја се уре ђи вач ка по ли ти ка 
ко си ла са кри те ри ју ми ма ри го ро зне цен зу ре, уки да ла је post de bit, од но-

15 Ibid., 1909/бр. 99, стр. 2
16 Ibid., 1909/бр. 153, стр. 2
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сно ус кра ћи ва ла мо гућ ност ди стри бу ци је. Не ке ли сто ве власт је за бра-
њи ва ла ви ше пу та, а по не кад пли је ни ла са мо по је ди нач не тек сто ве. 
Уред ни ци су у том слу ча ју штам па ли ван ред ни број и на мје сту за пли-
је ње ног тек ста, об ја вљи ва ли Рје ше ње о за бра ни штам пе, или оста вља ли 
бје ли ну, што је за власт би ло ком про ми ту ју ће. У 21. бро ју Бо	ке	за пли је-
њен је је дан текст, а за 51. број штам па но је ван ред но из да ње. Уре ђи ва-
ње Ли ста од ви ја ло се из ме ђу на сто ја ња да се на нај бо љи на чин за сту па-
ју: при вред на, по ли тич ка и на ци о нал на стре мље ња на ро да и ри го ро зне 
цен зу ре, ко ја је има ла мо гућ ност да лист трај но за бра ни. Чи ње ни ца да 
су са мо два бро ја би ла за пли је ње на го во ри да се во ди ла ве о ма про ми-
шље на уре ђи вач ка по ли ти ка. Са гле да ва ју ћи Лист у цје ло сти, и по ред 
нео спор них мањ ка во сти, те шко се мо гу при хва ти ти при го во ри да је био 
ло ја лан ре жи му. 

Сва зби ва ња у Бо ки Лист је ве о ма пом но пра тио, али је и вр ло 
вје ро до стој но сво је чи та о це ин фор ми сао и о зби ва њи ма ван Бо ке, у 
окви ру не ко ли ко стал них и пар по вре ме них ру бри ка: Увод ник, Под ли-
стак, Оп ћин ска са мо у пра ва, При вре да, Про свје та, По ли тич ки пре глед, 
До пи си, До ма ће ви је сти, Раз не ви је сти, На ши те ле гра ми, а по след ње 
стра ни це би ле су ре зер ви са не за Огла се и ре кла ме. Ме ђу тим, ак ту ел ни 
до га ђа ји и они од по себ ног зна ча ја, до би ја ли су про стор на стра ни ца ма 
Ли ста и ван уста но вље них ру бри ка. Кон цеп циј ски се ни је мно го раз ли-
ко вао од ли сто ва ко ји су у то ври је ме из ла зи ли у окру же њу. 

Пред мет увод не ко лум не Не дјељ ни ка је сте зна чај на те ма, или до-
га ђај ко ји је оби ље жио ври је ме из ме ђу пу бли ко ва ња два бро ја, од но сно 
пи та ње од по себ ног зна ча ја за ре ги ју и ње не жи те ље: мо тив по кре та ња 
Ли ста и про мје не у уре ђи вач кој по ли ти ци и ор га ни за ци ји, осни ва ње 
при вред них и кул тур них дру шта ва, за дру гар ство, те жак по ло жај исе ље-
ни ка и по сље ди це исе ља ва ња, ак ту ел ни уну тра шње по ли тич ки до га ђа ји, 
исту па ња и ин тер пе ла ци је бо кељ ских по сла ни ка у Ца ре вин ском ви је ћу, 
пи та ња од но са вла сти пре ма на род ним за хтје ви ма и по тре ба ма, про бле-
ма ти ка ак ту ел них ме ђу др жав них од но са, анек си ја Бо сне и Хер це го ви не, 
ко ја је за по сље ди цу има ла ком пли ко ва ње у ме ђу на род ним од но си ма, 
усто ли че ње епи ско па Епар хи је бо ко ко тор ско-ду бро вач ке и спи чан ске 
До си те ја Јо ви ћа, зна чај и оби ље жа ва ње цр кве них пра зни ка: Са вин да на, 
Ви дов да на, Бо жи ћа, Ус кр са, Три пун да на..., не за ин те ре со ва ност мла дих 
на ра шта ја за по зив по мор ског ка пе та на, не сре ђе ност зе мљи шних књи-
га, по че так раз во ја ту ри зма, зна чај ни до га ђа ји у кул ту ри на ши рем про-
сто ру (петсто го дина Уни вер зи те та Ја на Ху са, Из ло жба у Злат ном Пра-
гу)... Увод на ко лум на по твр ди ла је те мељ ну од ред ни цу уре ђи вач ке по-
ли ти ке Ли ста да под сти че при вред ни, ду хов ни и кул тур ни пре по род 
Бо ке Ко тор ске.
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Под ли стак је ру бри ка у ко јој се, у на став ци ма, об ја вљу ју тек сто ви 
углав ном ли те рар не са др жи не, до ма ћих и стра них пи са ца. Чи та о ци су 
има ли при ли ку да се на стра ни ца ма овог ли ста упо зна ју са дје ли ма: Че-
хо ва, Вајл да, Љу би ше, Ма та ву ља, Ми ко ви ћа... Осим ли те рар них, у овој 
ру бри ци, об ја вље ни су и тек сто ви исто ри о граф ског и пу бли ци стич ког 
са др жа ја, го во ри по во дом смр ти бо кељ ских пр ва ка или ва жних ју би ле-
ја.

Ру бри ка Оп ћин ска са мо у пра ва по ја вљу је се у пр вих два де се так 
бро је ва, а ка сни је по вре ме но, те мат ски до пу ње на ру бри ком Оп ћин ски 
гла сник, ко ја до но си крат ке ин фор ма ци је и за кључ ке са сјед ни ца оп-
штин ских ви је ћа. Уред ни штво је сма тра ло да је оп штин ска упра ва 
„глав на по лу га на род ног на прет ка“. „За то јој на мје њу је мо на ро чи ти сту-
пац, у ко ме ће мо ћи оп шин ске упра ве да оба вје шта ва ју јав ност о свом 
ра ду и тим по бу де у на ро ду ин те рес за оп ћин ске по сло ве као и по вје ре-
ње у по моћ оп ћи на. Да ље ће се да ти при ли ка, да се сва ко ва жно пи та ње 
под врг не јав ној рас пра ви ка ко би ри је ше ње мо гло што зре ли је би ти. 
Ићи ће се на ро чи то за тим, да се на ро ду об ја сни ва жност оп ћин ске са-
мо у пра ве за све гра не оп ћих ин те ре са, да се оја ча сви јест за ауто но ми ју 
и по диг не углед оп ћи на то ли ко пре ма на ро ду, ко ли ко пре ма дру гим чи-
ни о ци ма. Осо би та ће се бри га упо тре би ти да се по стиг не су дје ло ва ње 
оп ћи на у ра ду око пре по ро да Бо ке. Ду жност је за то свих Бо ке ља, ко ји су 
у ста њу, а да и нај ма ње до при не су овим свр ха ма, да ствар ним и озбиљ-
ним рас пра ва ма и оба вје ште њи ма по мог ну у овом по гле ду оп ћој ства-
ри.“

Од бро ја 28 уво ди се ру бри ка По ли тич ки пре глед пре ко ко је чи та-
лац пра ти: ве о ма жи ву ди пло мат ску ак тив ност по во дом кри зних по ли-
тич ких де ша ва ња од ме ђу на род ног зна ча ја, из вје шта је са Кон фе рен ци је 
ве ли ких си ла, од лу ке пар ла ме на та европ ских др жа ва, уну тра шњо по ли-
тич ке про бле ме по је ди них др жа ва, слу жбе не и при ват не по сје те зна чај-
них лич но сти...

Ру бри ке Раз не ви је сти и На ши те ле гра ми те мат ски се по кла па ју 
са ру бри ком По ли тич ки пре глед, од но сно пред ста вља ју крат ку на ја ву 
те ма ко је ће се пу бли ко ва ти у овој ру бри ци.

И лист Бо	ка, Ру бри ком Рас пра ва у „ве ле и здај нич кој пар ни ци“, 
при дру жио се ве ли ком бро ју европ ских гла си ла, ко ја су, из да на у дан, 
пра ти ла де ша ва ња ве за на за хап ше ња и мон ти ра ни суд ски про цес Ср би-
ма, оп ту же ни ма за ве ле и зда ју. На и ме, на по чет ку, ве ћи на стра них ли сто-
ва отво ре но се ста ви ла на стра ну оп ту жни це, да би то ком суд ског про-
це са до шло до пот пу ног пре о кре та, а исти ли сто ви по ста ли нај же шћи 
за спуп ни ци оп ту же них. У за вр шни ци суд ског про це са, сти че се ути сак 
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да је баш, ме диј ски при ти сак имао ве ли ког удје ла у осло ба ђа њу оп ту же-
них.

Ру бри ка До пи си, ре зер ви са на за чи та о це, при ли ка је да са оп ште 
сво је ми шље ње, или ми шље ње сре ди не у име ко је се обра ћа ју, нај че шће 
под псе у до ни мом: Ри шња нин, Лу шти ча нин, Је дан од мно гих, Ђ. Муч., 
П.А.Ж. Би је ља нин, Је дан оп ћи нар, Бу џа кли ја, Гру ји ца ... Из бро ја у број 
чи та мо ин те ре сант не и по не кад нео бич не при че из сва ко днев ног жи во-
та обич ног гра ђа ни на, кри ти ке и по хва ле ве за не нај че шће за ко му нал не 
про бле ме: ста ње за ду жби на, из град ња пу те ва, не ста ши ца во де, при мјед-
бе на рад по ште, при мје ре до бро твор них ак ци ја, ин фор ма ци је о осни ва-
њу дру шта ва бо кељ ских исе ље ни ка, али и ја сно ис ка зи ва ње по др шке 
на род ним пр ва ци ма и по сла ни ци ма у Ца ре вин ском ви је ћу.

Са по себ ном па жњом осми шље на је ру бри ка Про свје та. Ри јеч је о 
ве о ма по уч ним тек сто ви ма и ин фор ма ци ја ма о мо дер ном школ ству 
Евро пе. Го во ри се о ре фор ми сред њих шко ла, ре фор ми ис пи та зре ло-
сти, вас пи та њу дје це из ван шко ле, ор га ни за ци ји „дје чи јих вр то ва“ и 
„за ба ви шта“, а у ви ше на вра та чи та о ци се упо зна ју са те о ри јом Фри-
дри ха Фре бе ла, ко ји је ка ко Лист пи ше „на шао кључ на рав ном на чи ну 
вас пи та ња дје це, ко ји иде за ти јем, да се упо ре до раз ви је дух и ти је ло 
дје те та“.

Иако се нај ве ћи број увод них те ма од но си на при вред ни раз вој, 
уста но вље на је и по себ на ру бри ка При вре да, што по твр ђу је кон цеп ци ју 
и мо ти ве по кре та ња овог гла си ла. Чи та о ци се упо зна ју са ис ку стви ма 
дру гих, го во ри се о по тре би пла ни ра ња ме ли о ра ци о них ра до ва, осни ва-
њу за дру га за во де, за тим обрт нич ких и кре дит них за дру га, у на став ци-
ма су об ја вље ни тек сто ви о уљар ским за дру га ма, ма сли нар ству, „са о-
бра ћа ју стра на ца“, га је њу сви ле не бу бе...

Осим у ру бри ци Под ли стак те ме из кул ту ре по ја вљу ју се спо ра-
дич но у окви ру дру гих ру бри ка, или су по вод зна чај ни до га ђа ји, го ди-
шњи це, а на жа лост нај че шће ви је сти о смр ти по зна тих пи са ца и на уч-
ни ка. Од ла зак зна чај них лич но сти, по пут: Си ма Ма та ву ља, Ри ста Ко ва-
чи ћа, Сил ви ја Стра хи ми ра Крањ че ви ћа, Вал та за ра Бо ги ши ћа... лист је 
про пра тио са ду жним по што ва њем. У крат ким освр ти ма пра ти се рад 
би бли о те ка у Бу дви, Хер цег-Но вом, Ри сну... То су углав ном ин фор ма ци-
је о име но ва њу упра ве и ор га ни зо ва њу кул тур ним про гра ми ма, ко ји су 
се де ша ва ли по во дом пра зни ка. Из у зе так је текст про фе со ра Сте ва на 
Ми џо ра, у на став ци ма, по во дом про сла ве шездесете го ди шњи це Срп ске 
чи та о ни це у Ко то ру.

Јав на за хвал ност стал на је ру бри ка и зна ча јан из вор по да та ка, пр-
вен стве но, за хро ни ча ре и ис тра жи ва че по ро дич них исто ри ја, а не кад је 
то при ли ка да се чи та о ци оба ви је сте о сво јим су на род ни ци ма, ко ји су 
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жи ве ћи ван Бо ке Ко тор ске оства ри ли ви сок по ло жај у дру штву, или сво-
јој стру ци.

Зад ње стра ни це Ли ста ис пу ње не су ре кла ма ма, ко је на по се бан 
на чин илу стру ју при вред ну ак тив ност у Бо ки, али чи та о ци ма се пред-
ста вља ју и про из во ди и услу ге при вред них су бјек та та ко ји дје лу ју ван 
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те ри то ри је Бо ке Ко тор ске. Осим про па ганд не ди мен зи је ре кла ме су ве-
о ма ин те ре сант не и са гра фич ког аспек та. У овој ру бри ци на ја вљу ју се 
но ви бро је ви пе ри о дич них пу бли ка ци ја и књи ге, ко је су тек иза шле из 
штам пе. По себ но су ин те ре сант ни огла си ко јим се ну де услу ге, по пут 
да ва ња ча со ва, ље кар ских пре гле да, тра же ња по слов ног парт не ра и 
пред ста вља ју сво је вр сну бер зу ра да.

За но вин ску ин фор ма ци ју, и но ви не уоп ште, ка же се да тра ју је-
дан дан. Ме ђу тим, ка да по сли је сто го ди на ли ста мо лист Бо	ку, це тињ-
ски Глас	Цр	но	гор	ца, но во сад ску За	ста	ву,	за	дар	ски	На	род	ни	лист..., на-
ме ће се за кљу чак да све ин фор ма ци је, чак и оне ко је ни у вре ме ну на-
стан ка ни је су има ле по се бан зна чај, вре ме ном по ста ју онај дје лић исто-
риј ског, дру штве ног, кул тур ног мо за и ка, по не кад нео п хо дан за ре кон-
стру и са ње до га ђа ја из про шло сти.

Са вре мен ске дис тан це од рав но сто го ди на, без сум ње, мо же мо 
за кљу чи ти да је зна чај ли ста Бо	ка ви ше струк. По кре та ње Ли ста под ста-
кло је ин те ре со ва ње на ро да да се укљу чи у јав ни жи вот, да ис ка же сво-
је ми шље ње и опре дје ље ње о ак ту ел ним про бле ми ма дру штва у ко јем 
жи ви. До при ни је ло је бо љој оба ви је ште но сти и упу ће но сти чи та ла ца у 
до га ђа је уну тра шње по ли ти ке, али и ме ђу на род них од но са, сти ца њу из-
вје сног по ли тич ког обра зо ва ња, са гле да ва њу еко ном ске кри зе, а у од ре-
ђе ној мје ри и сти ца њу са зна ња из обла сти кул ту ре. И упр кос те шким 
окол но сти ма (аустриј ска упра ва), Лист је оства рио функ ци ју ин фор ми-
са ња и фор ми ра ња јав ног мње ња у Бо ки Ко тор ској по чет ком 20. ви је ка, 
што је сва ка ко и био циљ. Та ко ђе, не за о би ла зан је из вор за ис тра жи ва-
че: по ли тич ког, управ ног, при вред ног, про свет ног, кул тур ног жи во та, 
исто ри је цр кве, али и ис тра жи ва че по ро дич них хро ни ка. С то га ли сту 
Бо	ка:	гла	сник	за	оп	ће	ин	те	ре	се	Бо	ке	ља, при па да зна чај но мје сто у кул-
тур ној ба шти ни Бо ке Ко тор ске, а сто го ди шњи ца од по кре та ња овог пр-
ви јен ца бо кељ ске жур на ли сти ке био је по вод да ЈУ Град ска би бли о те ка 
и чи та о ни ца Хер цег-Но ви ор га ни зу је из ло жбу и на тај на чин оби ље жи 
овај зна ча јан да тум у кул тур ној про шло сти Бо ке Ко тор ске.

Иако је из ла зио у ти ра жу од пре ко хи ља ду при мје ра ка, ко ли ко 
нам је по зна то, до на ших да на са чу ван је ма ли број при мје ра ка, због че-
га ће сва ка ко би ти свр стан у ка те го ри ју ра ри те та. За хва љу ју ћи по зна том 
бо кељ ском ис тра жи ва чу Мак си му Зло ко ви ћу и Хер цег нов ска би бли о те-
ка је вла сник ори ги нал ног ком пле та Ли ста, ко ји је осам де се тих го ди на 
от ку пи ла за сим бо лич ну сво ту нов ца. Убр зо за тим ком плет је ла ми ни-
ран и на тај на чин за шти ћен од да љег про па да ња.

При мар ни сег мент из ло жбе пред ста вља ори ги нал ни ком плет Ли-
ста, ко ји са др жи 153 бро ја, од ко јих су 16 бро је ва фо то ко пи је. У ок то бру 
2008. го ди не у На род ној би бли о те ци Ср би је за вр ше на је из ра да ди ги-
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тал не вер зи је свих 153 бро ја, ко ја је пред ста вље на на из ло жби, а убу ду-
ће за ин те ре со ва ним ко ри сни ци ма би ће до ступ на на web si te-у ЈУ Град-
ска би бли о те ка и чи та о ни ца Хер цег-Но ви17. Бо	ка	пред ста вља још је дан 
на слов при дру жен ди ги тал ној ко лек ци ји за ви чај не пе ри о ди ке Хер цег-
нов ске би бли о те ке, ко ја до са да са др жи пре ко 20000 стра ни ца тек ста.

По се бан сег мент из ло жбе је сте све о бу хва тан при каз са др жа ја Ли-
ста на 14 мо дер но ди зај ни ра них ро лап па ноа. Лист са др жи око 4000 
тек сто ва из раз ли чи тих обла сти: по ли ти ка, ме ђу на род ни од но си, при-
вре да, оп штин ска упра ва, књи жев ност, кул ту ра... па из бор нај ин те ре-
сант ни јих те ма ни је био ни ма ло лак по сао. За илу стро ва ње са др жа ја 
ко ри шће ни су фо то при ло зи, углав ном из дру гих на сло ва за ви чај не пе-
ри о ди ке. Аутор из ло жбе је Не вен ка Ми тро вић, би бли о те кар, а ли ков ни 
уред ник из ло жбе и Ка та ло га Во и слав Бу ла то вић, но ви нар, по ми шље њу 
мно гих, мај стор ди зај на и до бит ник не ко ли ко пре сти жних ме ђу на род-
них на гра да за ди зајн. С об зи ром на спе ци фич ност ма те ри ја ла и те му 
из ло жбе, ду го го ди шње но ви нар ско ис ку ство Во и сла ва Бу ла то ви ћа, сва-
ка ко је би ло ве о ма дра го цје но, а ли ков но рје ше ње из ло жби је да ло по-
се бан ква ли тет.

Пред ста вља ње за ви чај них би бли о теч ких фон до ва и ле га та уви јек 
има за циљ да скре не па жње јав но сти на овај ве о ма зна ча јан сег мент 
кул тур не ба шти не, да ука же на по тре бу ком пле ти ра ња фон до ва, пред у-
зи ма ња мје ра за шти те и фи нан си ра ња ве о ма ду го трај ног и ску пог кон-
зер ва тор ско-ре ста у ра тор ског трет ма на, а у ци љу по пу ла ри зо ва ња и до-
ступ но сти свим ко ри сни ци ма, по сред ством ин тер не та, да афир ми ше 
ди ги та ли за ци ју, као са вре ме ни мо дус пре во ђе ња кон вен ци о нал не фор ме 
би бли о теч ког ма те ри ја ла у елек трон ску.
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Nevenka Mitrović

BOKA: THE HERALd FOR gENERAL INTERESTS  
OF THE BOKA pEOpLE, KOTOR, 1908/1909 
(On the occasion of the hundredth anniversary 

of the first issue of the paper)

Summary

On 23 January 2008 it was the 100 anniversary of the first issue of a newspaper 
in the Boka Kotorska Bay published under the name Boka: The Herald for General In-
terests of the Boka People. 

The Paper was first published on 23 January 1908, and continued to be published 
up to number 52, once a week (on Thursdays), and thereafter, twice a week (on Wednes-
days and Saturdays). It ceased to be published on 30 December 1909 by the publishing 
of the issue number 153. Cyrillic and Latin script were equally represented. Although it 
was published in over a thousand number of copies, distributed in foreign countries, even 
overseas, so far as we know, only a small number of copies has been preserved to the 
present day, so that it will be classified in the category of rarity. 

The first publisher of the Paper was Dr. Filip Lazarević (1877-1960), physician, 
zealous worker in the domain of culture and business, politician from a distinguished 
family of  village heads and governors, who together with several reputable persons from 
Boka was the founder of: Serbian Boka Savings-Bank (1905), The First Boka Industry of 
Clay Products (1905), The Shipping Company Boka (1906), Boka  Printing-Work  (1907) 
and initiator of the Paper Boka: The Herald for General Interests of the Boka People 
(1908).

The first editor-in-chief was Dr. Rudolf Sardelić (1876-1954), lawyer of Kotor 
and Herceg-Novi, state adviser in Belgrade and one of the most active members of the 
Movement for the economic revival of the Boka Kotorska Bay. Dr. Rudolf Sardelić car-
ried on the editorial work of the Paper till June 1909 that is conclusive with number 98.  
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From number 99 the editorial task was taken over by the Serbian National Orga-
nization in Boka. Dusan Vukasović, bookseller in Kotor, supporter of the economic re-
vival of Boka and member of the Serbian National Organization in the Boka Kotorska 
Bay, was appointed publisher and editor-in-chief and continued editing the Paper conclu-
sive with the last copy number 153. 

The existence of the paper Boka: The Herald for General Interests of the Boka 
People should necessarily be regarded in the context of: historic, political and  social 
circumstances in the Boka Kotorska Bay in the second half of the  19th  and the early  
20th  century. Austria on its entire territory applied censure in journalism in order to 
impose its influence on the forming of public opinion as much as possible. In the 21st 
copy of Boka a text was prohibited, and for the copy number 51 a special edition was 
published. The editing of the Paper was carried on with the aim to find the best way in 
representing: economy, politics and national craving of the people. Considering the Paper 
as a whole, in spite of some undisputable deficiencies, one can hardly accept the objec-
tion  that it was loyal to the regime. 

The paper meticulously covered all events in Boka, and informed its readers very 
objectively about the events outside of Boka, within several regular and a couple of oc-
casional columns: Editorial, Feuilleton, Municipal Self-Government, Economy, Educa-
tion, Political Review, Reporters Stories, Home News, Miscellaneous News, Our Tele-
grams, while the last pages were reserved for notices and advertisements.  Regarding the 
conception, it did not differ very much from the papers published in the surrounding ar-
eas.

In spite of hard conditions (Austrian authorities), the Paper fulfilled its function 
of informing and forming public opinion in the Boka Kotorska Bay in the early 20th  
century, which certainly was its objective. Besides, it is an unavoidable source for the 
researchers of: political, governmental, economic, educational and cultural life, church 
history, and also for the researchers of family chronicles.  





Дра га на НО ВА КОВ

ЛЕК СИ КА РУ КО пИ СНЕ Лекаруше 
ИЗ БО КЕ КО тОР СКЕ (XVI II ВЕК)1

Овај	рад	пред	ста	вља	ре	зул	тат	из	у	ча	ва	ња	не	ких	 
лек	сич	ких	осо	би	на	ру	ко	пи	сне	књи	ге	под	на	сло	вом	Лекаруша,	

из	дру	ге	по	ло	ви	не	XVI	II	ве	ка.

Кључ не ре чи: Ле ка ру ша, Бо ка Ко тор ска, на род ни је зик, лек се ма.

У ру ко пи сном фон ду На род не би бли о те ке Ср би је, под сиг на ту ром 
Рс 79, на ла зи се јед на за ни мљи ва ру ко пи сна књи жи ца ко ја је при ву кла 
на шу па жњу. У ин вен тар по ме ну то га фон да за ве де на је под на сло вом 
Ле	ка	ру	ша.2

Ле ка ру ше пред ста вља ју на род не ме ди цин ске бе ле шке ко је спа да ју 
у на род ну ме ди ци ну. Са др же са ве те и упу те о бо ле сти ма, ле ко ви ма и 
ле че њу.3 То су ру ко пи сне књи ге са ра зним ре цеп ти ма про тив бо ле сти, 
са са ве ти ма о ле че њу, као и са упут стви ма ка ко се пра ве по је ди ни ле ко-
ви.

Ру ко пи сна књи жи ца о ко јој је реч са др жи из ве стан број ре це па та 
за ле че ње: ушо бо ље, гла во бо ље, гро зни це, опа да ња ко се, не са ни це итд. 
Као сред ства ле че ња на ве де не су, углав ном, ле ко ви те тра ве. Ре цеп ти не-
ма ју вред но сти, са ста но ви шта да на шње ме ди ци не, али су не ки од њих 
у про шло сти, би ли дра го це ни.

Ове ру ко пи сна књи га има 6 ли сто ва. Не ма на слов ну стра ну и по-
ти че из дру ге по ло ви не XVIII ве ка. Пи са на је бр зо пи сним пи смом, ру-

1 Овај рад је об ја вљен у ча со пи су На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, Бе о-
град (Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар), 35/1, 2006, 327-333).

2 Основ ни по да ци да ти су у: Љу би ца Шта вља нин-Ђор ђе вић, Ми ро сла ва Гро зда-
но вић-Па јић, Лу ци ја Цер нић, Опис	ћи	рил	ских	ру	ко	пи	са	На	род	не	би	бли	о	те	ке	Ср	би	је, књ. 
1.- Бе о град, 1986, 171.

3 В. о то ме: др Ја ша Ро ма но, Ју	го	сло	вен	ска	би	бли	о	гра	фи	ја	ле	ка	ру	ша	и	на	род	них	
ме	ди	цин	ских ру	ко	пи	са.- На уч но дру штво за Исто ри ју здрав стве не кул ту ре Ју го сла ви је, 
Бе о град, 1973, 7.
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ком јед но га ма ње обра зо ва ног пи са ра. По тез пи са ра је не у јед на чен, не-
пре ци зан, сло ва су нејeдна ке ве ли чи не и на ги ба. Мар ги нал них про сто ра 
не ма. Пи сар ове ру ко пи сне књи жи це, ни је по знат.

Из у зев тач ке из над сло ва и: gri zi· 2 (гри зи ), ma ji· 5 (ма жи), дру-
гих над ред них и дру гих ин тер пунк циј ских зна кова нема.

Бив ши вла сник ове књи ге, ко лек ци о нар Ду шан Вук сан, ис пи сао је 
на уну тра шњој стра ни пред ње ко ри це: Ље	ка	ру	ша	из	Бо	ке,	XVI II век. На 
осно ву не ких је зич ких цр та онa се мо же ве за ти за ју го за пад ну те ри то ри-
ју, и ужу око ли ну Бо ке Ко тор ске. На пи са на је пре ма пи сму и пра во пи су 
дру ге по ло ви не XVI II ве ка. 

Ова ру ко пи сна књи жицa пи са на је срп ским на род ним је зи ком, 
али се у ње ном пра во пи сном си сте му сре ћу и не ки ру ско сло вен ски еле-
мен ти. То се мо же ви де ти у ис пи си ва њу ре флек са ер уме сто сло ва r: 
naћi[t]Ø dØsØt zØrnaxy divØga iØqmØna 5’ (на ђи те де сет зер нах ди ве га јеч ме-
на), sla vi svØtoga iw va na kØrstitØló 6 (сла ви све то га Јо ва на Кер сти те ља), 
s$tra ћØùy naћi na plat no cØrvy 1’ (су тра ћеш на ћи на плат но церв), sta vi 
na koriØn¢ mØrv$ x[l]Øba 2’ (ста ви на ко ри јен мер ву хле ба), drØviØ ma slo ka
di i ma ji 4 (дре ви је ма сло ка ди и ма жи), и сл. За во кал но р на ла зи мо и 
ре флекс ру ско сло вен ског ти па ро	у при ме ру viØ\iq$ krov 5. По ред че-
шћег шт, сре ће се и упо тре ба щ, ко је зна чи, та ко ђе шт: ioщ¢ 2' (јошт), 
naщØ sØrcØ 2' (на ште сер це), 4, i zaj mi wd nØgw $ щogoћØ 3' (и за жми од 
ње го у што го ђе) и сл. 

Ле	ка	ру	ша је пи са на срп ским го вор ним је зи ком, на те ре ну (и)је-
кав ско га на реч ја. До каз за то је су при ме ри: naћi kukuriØka cØrvØnoga 2 
(на ђи ку ку ри је ка цер ве но га), ma ji kudiØ iØ pØr$ћica 3' (ма жи ку ди је је 
пе ру ћи ца), niØs$ 3 (ни је су), mliØko 5' (мли је ко), smiØùai 5, 6 (сми је шај), 
biØli 6 (би је ли), liØk¢ 6 (ли јек). Гру па дј пре шла је у ђ	у при ме ри ма је-
кав ско га јо то ва ња: ta4 bi ima ћØc$ 3 (та би има ђе цу), ћØ s$ dva bra ta vo
lo vi 4 (ђе су два бра та во ло ви)5. За ову те ри то ри ју се мо гу ве за ти: им пе-
ра тив viћi 3 (ви ђи), об лик аку за ти ва са зна че њем ло ка ти ва: $ pla nin$ 
rastØ 1' (у пла ни ну ра сте), $bØri travØ lübicØ i sva ri Ø $ vod$ 2 (убе ри тра-
ве љу би це и сва ри је у во ду)', s$tra ћØùy naћi na plat no cØrv¢ 1' (су тра 
ћеш на ћи на плат но церв), ге ни тив мно жи не на –ах: da naxy (да нах) 2 , 
$bØri iógodax¢ smrØkovióx 2 (убе ри ја го дах смре ко ви јах). 

4 “У овој по ка зној за ме ни ци, сва ка ко, ни је у пи та њу гу бље ње –ј, већ ста ра фор ма 
т¢ ко ја ни је ни до би ла пар ти ку лу –и”, в. о то ме: Алек сан дар Мла де но вић, Је	зик	вла	ди	ке	
Да	ни	ла.- Но ви Сад, 1973, 105.

5 Алек сан дар Мла де но вић, Ја	вља	ње	је	кав	ског,	та	ко	зва	ног	нај	но	ви	јег	јо	то	ва	ња	
у	не	ким	на	шим	спо	ме	ни	ци	ма.- Збор ник за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку, Но ви Сад, 1964, књ. 
VII, 158-159; А. Млад. Још	о	ја	вља	њу	је	кав	ског	јо	то	ва	ња	у	на	шим	спо	ме	ни	ци	ма.- Збор-
ник за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку, Но ви Сад, 1969, књ. XII, 226-227.
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Ов де се ука зу је на не ке лек сич ке од ли ке ове ру ко пи сне књи жи це. 
Ис пи ти ва ња ово га ти па сва ка ко, до при но се бо љем уви ду у лек сич ко 
бла го ста ро га срп ско га је зи ка.

У ово ме тек сту упо тре бље не су не ке ре чи на ко је ће по себ но би ти 
скре ну та па жња. Лек се ме ко је ће мо ни же на во ди ти до не ће мо да на шњом 
на шом азбу ком и пра во пи сом6. 

ве	љи при дев `и сто што и ве ли ки`, РЈА, св. 85, 729.
ве	ља	во	ди	ца `о све ће на во ди ца`: dØkØbra li van¢ i tamióny i viØ\iq$ 

krov i zØlØnik$ lo vo ri ko va zØrna i li vai s $lØmy ka di i ma ji i zavØt vraqØvima 
5 (де ке бра ли ван и та ми јан и ве шти чу кров и зе ле ни ку ло во ри ко ва зер на 
и ли вај с уљем, ка ди и ма жи и за вет вра че ви ма). Ова лек се ма ре ги стро-
ва на је у РЈА, св. 85, 731, уз об ја шње ње да се «на Бо го ја вље ње за кр сти 
ве ља во ди ца, ко ју тре ба да има сва ка ку ћа (Ри јеч ка на хи ја у Цр ној Го-
ри)».

ве	љи	боб `тра ва од ко је би се чо век мо гао опи ти`(Vi cia fa ba): naћi 
bo ba vØlØga tØ ga st$ci i pro si paky stav [i] da sØ sva ri s ulØm¢ nØka b$dØ ka i 
mØxlØm¢ pa ga sta vi na pØq$ 1' (на ђи бо ба ве ље га те га сту ци и про си пак 
ста ви да се сва ри с уљем не ка бу де ка и ме хлем па га ста ви на пе чу). У 
РЈА, св. 85, 730, у БР, 531.

грин	тав	`до са дан`, при дев.
грин	та	ва	гла	ва	`не ка бо лест на ко жи гла ве, кра сте, али не где зна-

чи и ко ју дру гу бо лест на ко жи`	(alo pe cia por ri go).	Ова реч упо тре бље на 
је у кон тек сту: $ ko ga iØ grin ta va gla va naћi kukuriØka cØrvØnoga ws$ùi o* 
dрamax7 pak sta vi $ iØdn$ go star$ nØka kisnØ ØfÓ da nax¢ $ vi no pak¢ nØka popiØ 
ta kvi qo i aky8 xwћØ m$ prØbolØti gla va 2 (у ко га је грин та ва гла ва, на ђи ку-
ку ри је ка цер ве но га, осу ши 70 дра мах пак ста ви у јед ну го ста ру не ка 
ки сне 15 да нах у ви но пак не ка по пи је та кви чо јак хо ће му пре бо ле ти 
гла ва). Ова лек се ма ре ги стро ва на је и по твр ђе на не ко ли ко пу та у РЈА, 
III 432-4339, из ме ђу оста лог, и у Ву ко вом рјеч	ни	ку	 (Вук Рјеч, 105) по-
сто ји по да так да је ова реч по све до че на у око ли ни Ри сна.

6 Уп. о то ме: Алек сан дар Мла де но вић, На	по	ме	не	о	тран	скрип	ци	ји	и	кри	тич	ком	
из	да	њу	ста	рих срп	ских	тек	сто	ва	из	XVI	II	и	XIX	ве	ка.- Збор ник за фи ло ло ги ју и лин гви-
сти ку, Но ви Сад, 1979, књ. XXI-2, 95-129.

7 Meсто да нас уоби ча је не ме ре за те жи ну грам	(грч ки), пи сар упо тре бља ва тур-
ско дра	ма, што из но си не што ви ше од три гра ма - уп. Рјеч ник ЈА ЗУ, I, 750, II, 382; Реч ник 
СКНЈ, III, 556-557, IV, 665; Реч ник Ње го шев, I, 185).

8 Реч чо	век у го во ру Вра ча на оба ве зно има фор ме чо¯јак	чо¯¯јка	чо¯јку,	чо¯че,	
чој	чи“на,чој	чи“ћ, уп. о то ме: Дра го љуб Пе тро вић, Гла	сов	не	осо	би	не	 го	во	ра	вра	ча	на	у	
Зе	ти.- Но ви Сад, Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, XV/1, 1972, 191.

9 У ово ме при ло гу упо тре бље не су сле де ће скра ће ни це: Вук. Рјеч (Срп	ски	рјеч
ник	ис	ту	ма	чен ње	мач	ки	јем	и	 ла	тин	ски	јем	ри	је	чи	ма. Ску	пио	 га	 и	 на	 сви	јет	из	дао	вук	
Стеф.	Ка	ра	џић.- У Бе о гра ду, 1935). РЈА (рјеч	ник	хр	ват	ско	га	или	срп	ско	га	је	зи	ка.- За греб 
(ЈА ЗУ), 1880-1882, I-1975-1976, XXI II). РСКНЈ (реч	ник	срп	ско	хр	ват	ског	књи	жев	ног	и	
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го	ста	ра `ста кло што се у ње му др жи ви но или ра ки ја` (la go e na 
vi trea), име ни ца ж. ро да. Овај на зив за бо цу уоби ча јен је у Ду бров ни ку 
(Вук Рјеч.100). Та ко ђе, ова лек се ма ре ги стро ва на је у РЈА, III 323 (в. 
грин	та	ва	гла	ва).

па	скви	ца	име ни ца ж. ро да `и ме раз ли чи тим биљ ка ма`(Аtropa bel-
la don na, Plan ta go ma jor, So la num dul ca ma ra, Sni grum), “дем. од име ни це 
па	сква	ко јој не ма по твр де (ни у на шем ни у дру гим сло вен ским је зи ци-
ма), а би ла би у ве зи с име ни цом пас. То се мо же ми сли ти сто га, што 
па	скви	ца зна чи (осим дру го га) биљ ку So la num dul ca ma ria, а та се биљ ка 
че шки зо ве psinky - па сје гро жђе, па сја ја го да” (РЈА IX 670): $ ko ga iØ 
ogany na sØrdc$ naћi travØ paskvicØ pak iØ sva ri $ jØstok ocaty 1'(у ко га је 
огањ на серд цу, на ђи тра ве па скви це пак је сва ри у же сток оцат). Ову 
лек се му ре ги стру је и БР, 631.

пе	ча	име ни ца ж. ро да	 `ко	мад`	 (it. pez zo‚ili pez za) РЦГ, 255: sta vi 
wzgar pØq$ 1’ (ста ви озгар пе чу). Ову лек се му ре ги стру је реч ник Ср ђа на 
Му си ћа (Му сић, Ром.) с на по ме ном да је у пи та њу реч ита ли јан ског по-
ре кла 336. У Тур ци зми ма Аб ду ла ха Шка љи ћа (Шкаљ. Турц, 513) ова 
лек се ма ре ги стро ва на је два пу та, уз об ја шње ње да пред ста вља: 1. ко-
пре ну на ли цу, ко мад цр ног тан ког плат на ко јим су му сли ман ке по кри-
ва ле ли це кад из ла зе на ули цу у фереџи или у за ру, и 2. чо ве чу љак, чо-
век ма ле на ра ста.

озгар	`о зго`	, при лог, (Вук Рјеч. 465) (в. пе ча), РЈА, IX 509.
пе	ру	ћац	име ни ца м. род `на зив бо ле сти, оспа обич но на гла ви де-

те та` (Schup pen de Flec hte, ecyema squ a mo sum), РЈА, IX 797, Вук, Рјеч: 
`као не ка кви шклоп ци за ко је ка жу да по чо вје ку пред смрт из ла зе, па 
их опет не ста је`): wd pØr$ћicØ do bra stvar $zmi ro so pa sti i va wsvicØ lis
tió i koriØna wboiØ ga i sta vi po r$kovØty ma lo so li qistØ st$ci do bro svØ $ 
i Ødnopos[o]li i zaj mi wd nØgw sok¢ $ \ogoћØ tØrØ ma ji kudiØ iØ pØr$ћica 
wzdraviћØ 3’ (од пе ру ћи це до бра ствар узми ро со па сти и ва осви це ли-
сти ја и ко ри је на обо је га ста ви по ру ко вет ма ло со ли чи сте сту ци до бро 
све у јед но, по со ли и за жми од ње го у што го ђе те ре ма жи ку ди је је пе-
ру ћи ца, оздра ви ће). Пе тар Скок у свом Ети мо ло шком реч ни ку ре ги стру-
је ову лек се му за јед но са пе	ру	тац, уз об ја шње ње да су гла сник т	ва ри ра 
са ћ	= ч: пе	рућ, м. 644.

на	род	ног	је	зи	ка.- Бе о град, 1959, I- 1984, XII). реч	ник је	зи	ка	Пе	тра	II Пе	тро	ви	ћа	Ње	го
ша.- Бе о град, 1983, књ. I-II. Из ра ди ли Ми ха и ло Сте ва но вић и са рад ни ци Ми ли ца Ву ја-
нић, Ми лан Ода вић и Ми ло сав Те шић. РКМД (Гли ша Еле зо вић, реч	ник	ко	сов	скоме	то
хиј	ског	 ди	ја	лек	та.- Бе о град, Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник (Срп ска кра љев ска 
ака де ми ја), 1932, књ. IV, стр. XXII I+ 477 (I); 1935, књ. VI, стр. 587 (II)). РЦГ(Ве сна Ли-
по вац-Ра ду ло вић, ро	ма	ни	зми	у	Цр	ној	Го	ри.	Ју	го	и	сточ	ни	дио	Бо	ке	Ко	тор	ске.	Но ви сад, 
2004). Му сић, Ром. (Ср ђан Му сић, ро	ма	ни	зми	у	се	ве	роза	пад	ној	Бо	ки	Ко	тор	ској.- Бе о-
град, Фи ло ло шки фа кул тет, 1972, 274). БР (Дра гу тин Си мо но вић, Бо	та	нич	ки	 реч	ник.	
Име	на	би	ља	ка.	Бе	о	град,	1959).	Шкаљ. Турц. (Аб ду лах Шка љић, Тур	ци	зми	у	срп	ско	хр
ват	ском	је	зи	ку.- Са ра је во, Свје тлост, 1985, 662).
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спо	риш	име ни ца м. род `хај	дуч	ка	тра	ва`	(Ac	hi	lea	mil	le	fo	li	um): wd 
groznicØ gri zi trav$ spo riùy tri iütra na\Ø sØrdcØ 2 (од гро зни це гри зи 
тра ву спо риш три ју тра на ште серд це). Ова лек се ма за бе ле же на је у 
РЈА, IX 75 са на зна ком да се “ова тра ва ста вља у ам бар, пре не го се ста-
не жи то си па ти, то бо же да се спо ри је тро ши”, као и у БР, 665.

ро	со	паст име ни ца ж. род `биљ ка: ру са тра ва, змиј ско мле ко`(Che-
li do ni um ma jus) У РЈА св. 59, 175 по сто ји по да так да је ро	со	паст од 
ста ри на по у здан лек за раз ли чи те оч не бо ле сти ( в. пе	ру	ћи	ца).	Ову лек-
се му, та ко ђе ре ги стру је и БР, 651.

ха	бат	име ни ца м. род `зо ва` (Sam bu cus ebu lus): ka da sØ qoiók¢ za
tvo ri naћi iógodax¢ xabatovióx tØ ix sagnØqi ispØri wno sØmØ tØ ga ws$ùi 
pak¢ da ga ta kvi qoiók¢ popiØ xoћØ †vo ri ti 1 (ка да се чо јак за тво ри, на ђи 
ја го дах ха ба то ви јах те их са гње чи, ис пе ри оно се ме те га осу ши, пак да 
га та кви чо јак по пи је, хо ће отво ри ти). Ова лек се ма ре ги стро ва на је у БР, 
681. У РЈА, III 543. Тврд и се да је ова реч пра сло вен ска, али да је “не ја-
сна по ста ња”. На ве де ни при мер сто га мо же би ти за ни мљив упра во за 
упо зна ва ње осо бе них зна че ња гла го ла ха	ба	ти. Не ма ње осо бен је и об-
лик āби“ т се `и шчу ђа ва ти се` у го во ру Ва со је ви ћа. Сво јим об ли ком и 
зна че њем од го ва ра се вер но ал бан ском (ге гиј ском) ha bi tem, ко ји је Еле зо-
вић (Еле зо вић КМ) та ко ђе за бе ле жио без по чет ног - х: Mos uabit! `не 
гре ши, не збу њуј се`) на су прот то скиј ском habitun`у ни шти ти, не ста ти` 
ко је од го ва ра ју жно сло вен ском ha bi ti – ха ба ти –ха бя `ква ри ти, тра ћи ти, 
пр ља ти`од ко јег и по ти че.10

Текст ове ру ко пи сне књи жи це пи сан је је зи ком ко ји се са сто ји од 
срп ских на род них и од ру ско сло вен ских је зич ких цр та. Пр ве су за сту-
пље не у ве ћој ме ри.

Је зик Ле	ка	ру	ше по ка зу је при су ство ни за не сло вен ских ре чи од ко-
јих су нај че шће ро ма ни зми (пе	ча 1’, го	ста	ра	 2), грч ко га (пу	ти	јер 3, 
ли	вањ 4’ ), као и по за мље ни це из тур ско га је зи ка (ме	хлем 1’, дрaм 2, ра
ки	ја	2). 

На осно ву ка рак те ри стич не лек си ке ове ру ко пи сне књи жи це дâ се 
уочи ти ње но ди ја ле кат ско по ре кло са (и)је кав ског про сто ра што кав ских 
го во ра. С об зи ром да су ле ка ру ше по ве за не са спе ци фич ном лек си ком, 
пре све га фи то ним ског и тер ми но ло шког од ре ђе ња (на зи ви би ља, тра ва; 
бо ле сти) то овај лек сич ки ни во чи ни уже спе ци фич ним.

На осно ву ана ли зе мо же се пра ти ти и је дан лек сич ки слој ко ји је 
на стао кон такт ним ути ца ји ма и чи је по ста ње је те шко пре ци зи ра ти, без 
по себ них уже струч них раз ма тра ња.

10 Ва ња Ста ни шић, Срп	скоал	бан	ски	је	зич	ки	од	но	си, Бе о град, Бал ка но ло шки ин-
сти тут СА НУ. По себ на из да ња 59, 1995, 108. Аб ду лах Зај ми, и др. Ал	бан	ско	срп	ско	хр	ват
ски реч	ник.- При шти на, 1981, 357.
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LEXIS OF THE HANdWRITTEN LJEKARUŠA 
OF THE BOKA KOTORSKA BAY (18TH CENTURY)

Summary
This paper deals with certain lexical characteristics of the Lekaruša (the Healing 

Book) from the second half of the 18th century. The text of the handwritten book dealt 
with herein is analyzed from the linguistic aspect. Particular features of lexemes are 
separated, and their description given. The sublimation of the analysis is presented in the 
conclusion of the work.



Je le na NIK ČE VIć1

pRI ROd NE KA RAK TE RI STI KE pOd RUč JA  
NJI VI CE – SU TO RI NA, CR NA gO RA

Ključ ne re či: igal ski za liv, pra vo kril ci, an tro po ge ni uti caj, odr ži vi raz-
voj.

UVOD 

To po graf ska kar ta is tra ži va nog pod ruč ja Nji vi ce-Su to ri na

R: 1: 25000

1 Re pu blič ki za vod za zaš ti tu pri ro de, P.O.Box 2., Pod go ri ca, Cr na Go ra 
e-mail: jnik ce vic @ cg.yu.
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Fo	to:	j.	nik	če	vić
pod	ruč	je	od	me	đu	na	rod	nog	i	na	ci	o	nal	nog	zna	ča	ja	sa	pri	su	stvom	spe	ci	fič	nih	 

sta	niš	ta	i	flo	re	i	fa	u	ne

Fo to do ku men ta ci o ni ma te ri jal sta niš ta od me đu na rod nog i na ci o nal-
nog zna ča ja (2005-2007. go di ne)

Fo	to:	j.	nik	če	vić																																				Fo	to:j.	nik	če	vić	
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Fo	to:	j.	nik	če	vić		 	 											Fo	to:	j.	nik	če	vić

Ka rak te ri sti čne vr ste fa u ne or top te ra na ovim sta niš ti ma su vr ste ret kih,en de-
mič nih i ro do va sa IUCN Cr ve nih knji ga ugro že nih vr sta na glo bal nom ni-
vou: Co no cep ha lus, Ho mo ro coryphus, Lo cu sta, Ac ri da, Aiolo pus, Anac ri-
dim, Dec ti cus, Psop hus, Omo ce stus, Te trix. 

							Fo	to:	j.	nik	če	vić	

Uš će re ke Su to ri ne u Ja dran sko mo re i pod ruč je Nji vi ca sa je din stve nim eko-
si ste mi ma sla tin ske, mo čvar ne, sub me di te ran ske, eume di te ran ske i me di te-
ran sko-sub me di te ran ske kon ti nen tal ne ve ge ta ci je 
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Fo	to:	j.	nik	če	vić		 							 							Fo	to:	j.	nIk	če	vić

	 								 				Fo	to:	j.	nik	če	vić
Ka rak te ri stič ni ro do vi or top te ra: Ep hip pi ger, Pho li dop te ra, Sa ga, Lep tophyes, 
Po e ci li mon, Ba cil lus. Za ove eko si ste me ro do vi i ne ke od vr sta su ka rak te ri-
stič ni kao en de mi ti bal kan skog po lu o str va i me di te ra na, a ne ke evrop ske vr-
ste su ov de pred sta vlje nje sa jed nim od dis junkt nih de lo va are a la u do njim 
gra ni ca ma ras pro stra nje nja i ve li kim ste pe nom ugro že no sti.

Uš će re ke Su to ri ne - je din stve no stani šte u Evro pi. Za hva lju ju ći reč-
nim na no si ma i ta lo že njem osta ta ka ve ge ta ci je i fa u ne iz re ke Su to ri ne u 
Ja dran sko mo re na sta lo je i ra di o ak tiv no »bla to« - mulj ( je dan od ključ nih 
re sur sa zdrav stve nog i opšteg tu ri zma Cr ne Go re) ko je se odr ža lo i da nas 
za hva lju ju ći ne iz me nje nom sta nju kom plet nog to ka ri je ke Su to ri ne, a po seb-
no nje nog uš ća- si tu a ci ja do 2008. go di ne. Na ta kvim ret kim sta niš ti ma na-
la ze se i ret ke i en de mič ne vr ste fa u ne in se ka ta ta ko dje od me đu na rod nog i 
na ci o nal nog zna ča ja. S ob zi rom da su to kom 2008. go di ne iz vr še ne mno ge 
ire ver zi bil ne pro me ne na eko si ste mi ma uš ća re ke Su to ri ne (ne sta nak i za tr-
pa va nje pri rod nih eko si ste ma) ko ji su obez be đi va li na sta nak ra di o ak tiv nog 
mu lja. To kom proš le go di ne, to kom mo ni to rin ga na pred met nom pod ruč ju, 
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kon sta to va na je ma nja ko li či na bilj nog i ži vo tinj skog ma te ri ja la u od no su na 
pret hod ne go di ne neo p hod nog za stva ra nje tzv. “bla ta”.

Pro stor nim pla nom pod ruč ja po seb ne na mje ne za mor sko do bro Cr ne 
Go re za ovaj pro stor pred vi đe ne su me re zaš ti te ži vot ne sre di ne (bi o di ver zi-
te ta, sta niš ta i pre de la), ja sno su pre ci zi ra ni lo ka li te ti sta niš ta bilj nih i ži vo-
tinj skih vr sta ko ji su u ve ćoj ili ma njoj mje ri osje tlji vi i za vi sni od ši ro kog 
spek tra an tro po ge nih uti ca ja gde je neo p hod no kon ti nu i ra no pra će nje ( mo-
ni to ring) Iz pri lo že nog sta nja pri rod nih vred no sti ne mo že se vi de ti da je 
ova kav stav iz Pro stor nog pla na pod ruč ja po seb ne na me ne za mor sko do bro 
in kor po ri ran u prak tič ne, te ku će rad nje. 

Fo	to:	j.	nik	če	vić
Iz gled sta niš ta na kon an tro pop ge nih uti ca ja bez pri su stva ka rak te ri stič nih 
sta niš ta i flo re i fa u ne or top te ra či ji je op sta nak di rekt no ve zan za od re dje ne 
ti po ve ve ge ta ci je ko ja se iz pri lo že nog fo to do ku men ta ci o nog ma te ri ja la ne 
mo že vi de ti (fo to do ku men ta ci o ni ma te rial iz 2008. go di ne).

	 							Fo	to:	j.	nik	če	vić

Uš	će	re	ke	su	to	ri	ne	sa	ra	di	o	ak	tiv	nim	mu	ljem	(“bla	to”)	 
–	fo	to	do	ku	men	ta	ci	o	ni	ma	te	ri	jal	iz	2008	go	di	ne



174	 jelena	nIKČEVIĆ

ZA KLJU ČAK 

Na kon evi den ti ra nog sta nja eko si ste ma i vr sta na ovom pod ruč ju cilj 
ovog ra da je da bi prav ni osnov ( s ob zi rom da je eko loš ki osnov i miš lje nje 
mi ni mi ni za ran ili eli mi ni san iz da ljih pla no va za upo tre bu ovog pod ruč ja) 
tre bao uklju či ti i je dan od osnov nih do ku me na ta: “Prav ci raz vo ja Cr ne Go re 
eko lo {ke dr ža ve” (Evrop ski cen tar za mir i raz voj, Be o grad, 1997) usvo jen 
od Vla de Cr ne Go re ko jim su pre ci zi ra ni či ni o ci za od re đi va nje ure dje nja i 
ko riš će nja pro sto ra, od no sno na čel ni sta vo vi odr ži vog raz vo ja za pro ce nu 
ste pe na: a) osje tlji vo sti eko si ste ma, b) mo guć no sti ko riš će nja bi o loš kih re-
sur sa ili kom po nen ti bi o di ver zi te ta, c) re ži ma ko riš će nja, ste pen ugro že no sti 
uslo vljen ja či nom an tro po ge nog uti ca ja na kom po nen te bi o di ver zi te ta i d) 
mo gu ćih pri vred nih de lat no sti na ba zi ne po sred nog i po sred nog ko riš će nja 
kom po nen ti bi o di ver zi te ta sta niš ta i eko si ste ma. Ti me bi se upot pu ni le in for-
ma ci je u okvi ru već ob ra dje nog po sto je ćeg sta nja pri rod nih oso bi na ovog 
pod ruč ja Do bro na mer na pre po ru ka za na sta lu eko loš ku si tu a ci ju na ovom 
pod ruč ju je da bi se po ten ci ja li i ogra nič nja u ko riš će nju i ure dje nju ovog 
pro sto ra mo gli ba zi ra ti na već po me nu tim osnov nim na če li ma ure dje nja i 
zaš ti te pro sto ra uz na rav no pre zen ti ra nje sta va o po tre bi va lo ri za ci je veš tač-
ke vred no sti pej za žnih ka rak te ri sti ka ko je su, ina če, po de fi ni ci ji ljud ski su-
bjek tiv ni od nos pre ma per ci pi ra nom de lu bi o di ver zi te ta.
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Je le na Nik če vić

NA TU RAL CHA RAC TE RI STICS OF THE NJI VI CE  SU TO RI NA 
AREA, MON TE NE gRO

Sum mary
The mo uth of the ri ver Su to ri na is a uni que ha bi tat in Euro pe. Due to the ri ver 

de tri tus and se di men ta tion of ve ge ta tion and fa u na re si due from the ri ver Su to ri na in to 
the Adri a tic Sea the ra di o ac ti ve “mud” - slit  (one of the key re so ur ces of the he alth and 
ge ne ral to u rism in Mon te ne gro) that has re ma i ned till the pre sent day, thanks to the un-
chan ged sta te along the com ple te Su to ri na co ur se, in par ti cu lar its mo uth – si tu a tion till 
2008.  On such ra re ha bi tats   the re are ra re and en de mic spe ci es of in sect fa u na of both 
in ter na ti o nal and na ti o nal sig ni fi can ce. As du ring 2008 many ir re ver si ble chan ges of the 
ecosystem oc cur red at the mo uth of the Su to ri na (di sap pe a ran ce and co ve ring of na tu ral 
ecosystems) they ca u sed the di sap pe a ran ce of the for ma tion of ra di o ac ti ve slit. By bi o lo-
gi cal ex plo ra ti on of the ort hop te ra fa u na and the ha bi tats wit hin the area of Nji vi ce-Su-
to ri na du ring the pre vi o us years (2001-2008) the exi stan ce of uni que Eu-Me di ter ra nean, 
Sub-Me di ter ra nean, Con ti nen tal-Me di ter ra nean, sandy and mar shland ha bi tats with cha-
rac te ri stic ort hop te ra fa u na (Nik če vić J. 2005) was esta blis hed. Ex plo ra ti on in 2006, in 
ac cor dan ce with the con cept of the sta te of di ver sity of en to mo fa u na of Mon te ne gro 
(Nik če vić J. et al. 2001), due to an thro po ge nic im pact, chan ges we re esta blis hed in the 
type of ha bi tats, ve ge ta tion for ma ti ons and si ze of spa ce in exi sting ecosystems as well 
as chan ges in the com po si tion and ar ray of ort hop te ra spe ci es (Nik če vić, 2006, Nik če vić, 
2007). 

In 2008 du ring the mo ni to ring on the su bject area, smal ler amo unt of ve ge ta-
tion and ani mal ma te rial, ne ces sary for the cre a tion of the so-cal led “mud” was fo und 
com pa red to the pre vi o us years. 

 The sta te of ecosystem and spe ci es wit hin this area ha ving been re cor ded, the 
ob jec ti ve of this pa per is to in tro du ce le gal is su es (as the eco lo gi cal is su es and opi ni ons 
ha ve been mi ni mi zed or eli mi na ted from the fu tu re plans re gar ding the use of area) and 
one of the ba sic do cu ments: “De ve lop ment Gu i de li nes for Mon te ne gro eco lo gi cal sta te” 
(Euro pean Cen ter for Pe a ce and De ve lop ment, Be o grad, 1997) ac cep ted by the go vern-
ment of Mon te ne gro wit hin which the fac tors for de ter mi na tion abo ut de ve lop ment and 
use of land are pro vi ded in de tail.





Дар ко АН ТО ВИћ*

пО БЈЕ ДА СРп СКОГ НА РОД НОГ ЈЕ ЗИ КА  
ЗА ВРИ ЈЕ МЕ АУСтРО У ГАР СКЕ ВЛА ДА ВИ НЕ  

У КО тО РУ 1872. ГО ДИ НЕ1 

Кључ не ри је чи: је зик, на род ни је зик, срп ски је зик, илир ски је-
зик, сло вен ски (сло вин ски) је зик, ис точ но хер це го вач ка што кав шти на, 
цр кве на при ка за ња, ду бро вач ки књи жев ни је зик, Оп штин ско ви је ће Ко-
то ра.

Са гле да ва ју ћи да нас по зна ту нам исто ри ју Ко то ра и Бо ке Ко тор-
ске утвр ђу је мо да су се раз не стра не и до ма ће вла да ви не, за ду жи или 
кра ћи пе ри од, смје њи ва ле пет на ест пу та.2 Са мо то ком XIX ви је ка ов дје 
се смје њу ју пет вла да ви на: пр ва аустриј ска вла да ви на, 1797–1806. (по-
сли је ду ге вла да ви не Мле тач ке ре пу бли ке од 1420. до 1797. го ди не), ру-
ска вла да ви на, 1806–1807, фран цу ска вла да ви на, 1807–1813, при вре ме-
на вла да ви на Цр не Го ре и Бо ке, 1813–1814. и дру га аустриј ска вла да ви-
на, 1814–1918. го ди не.3

Овај крај је имао ве о ма бур не исто риј ске то ко ве, стал но из ло жен 
ра зним до ми на ци ја ма, а опет је са чу вао сво ја оби љеж ја и сво ју по себ-
ност до да на шњих да на, што је био ре зул тат од луч не бор бе ње них жи-
те ља без об зи ра на усло ве и окол но сти у ко ји ма се она во ди ла. 

Нај ве ћи дио вла да ви на су би ли пре ла зни пе ри о ди ко ји ни су бит но 
ми је ња ли ухо да не то ко ве жи во та ово га кра ја. Са мо не ко ли ко ду го трај них 
вла да ви на оста ви ло је ду бље тра го ве у исто ри ји Ко то ра.4 Баш је то би ло 
ври је ме бор бе за ста тус, при ви ле ги је и бит на жи вот на пи та ња. То се по-
ка за ло и то ком дру ге аустриј ске вла да ви не Ко то ром од 1814. до 1914. 

 

 

1 Рад је об ја вљен у ча со пи су Срп ски је зик, бр. 12, Београд
2 Ми лош Ми ло ше вић, Исто риј ски то ко ви на под руч ју За ли ва, Ко тор, За греб, 

1970, стр. 20.
3 Дар ко Ан то вић, Ко тор ско по зо ри ште у XIX ви је ку, Под го ри ца, 1998, стр. 43-

72.
4 Дар ко Ан то вић, Ко тор ско ..., н. дј., стр. 18.

* Проф. др сци. АН ТО ВИћ
 Фа кул тет драм ских умјет но сти Це ти ње
 Фа кул тет за ту ри зам и хо те ли јер ство Ко тор
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го ди не, ка да је, по ред оста лог, би ла из ра же на бор ба за свој на род ни је зик 
и то у ад ми ни стра ци ји, од но сно ло кал ној вла сти, и у школ ству.

То ком фран цу ске вла да ви не (1807-1813), ка ко по ка зу ју до ку мен та 
из овог пе ри о да, у Бо ки Ко тор ској слу жбе ни је зик је ита ли јан ски. То 
што је ита ли јан ски пре о вла дао као слу жбе ни је зик је ре зул тат мле тач ке 
вла да ви не, а са дру ге, ад ми ни стра тив них ве за Дал ма ци је и Бо ке са На-
по ле о но вим Кра љев ством Ита ли је (Reg no d’Ita lia), до кра ја 1809. го ди-
не и осни ва ња Илир ских про вин ци ја са сје ди штем у Емо ни (да на шња 
Љу бља на) ко ји ма је при па ла и Бо ка. Фран цу зи су на род ни је зик овог 
кра ја на зи ва ли илир ски.5 

Аустриј ска вла да ви на је на ста ви ла мле тач ку и фран цу ску прак су 
и у ад ми ни стра ци ји за др жа ла ита ли јан ски је зик. По ред ад ми ни стра ци је 
овај је зик је био за др жан у на ста ви свих јав них шко ла. Ка сни је под при-
ти ском ло кал ног ста нов ни штва, по сте пе но до ла зи до уво ђе ња срп ског 
је зи ка у шко ла ма. На срп ском је зи ку на ста ва се из во ди ла при ма на стир-
ским шко ла ма у Бо ки и код по је ди них при ват них учи те ља, углав ном 
пра во слав них све ште ни ка.6 Ме ђу тим, и ка то лич ки све ште ни ци су у 
про шло сти пи са ли на род ним је зи ком, и ћи ри ли цом. Са ку пља ли су и за-
пи си ва ли на род не пје сме.

Ов дје је мо жда до бро на пр вом мје сту на ве сти за пи се цр кве них 
при ка за ња као об ли ка драм ске књи жев но сти овог кра ја.

У скла ду са ви ше вје ков ном тра ди ци јом, за ври је ме ве ли ких цр-
кве них пра зни ка, ор га ни зо ва не су про це си је око ка те драл них цр ка ва, 
при је све га у Ко то ру - око цр кве св. Три пу на, у Пе ра сту - св. Ни ко ле и 
Бу дви - св. Ива на. На че лу про це си ја но ше не су све те књи ге, обич но на 
Цви јет ну Сри је ду и Ве ли ки Пе так. Те ве ли ке, уко ри че не и илу стро ва не 
књи ге, по ред оста лог, чу ва ле су тек сто ве при ка за ња - ко је су у Бо ки ви-
је ко ви ма из во ђе не у цр ква ма или пред цр квом. Дио њих је са чу ван, а 
ве ли ки дио из гу бљен. 

Овим ак том ба ви ли су се мно ги ауто ри,7 опи су ју ћи слич не си ту а-
ци је и сцен ска до га ђа ња, али ве ћи на њих не на во ди из во ре. Ме ђу тим, 

5 Дар ко Ан то вић, Ко тор ско ..., н. дј., стр. 48-49.
6 Слав ко Ми ју шко вић, Бор ба за срп ски је зик у Ко то ру за ври је ме аустриј ске вла-

да ви не, Исто риј ски за пи си, књ. XXII, св. 1, Ти то град, 1965, стр. 5.
7 Дон Ан тон Ми ло ше вић, Ка за ли ште (По зо ри ште) у Ко то ру, Гла сник На род ног 

уни вер зи те та, Ко тор, 1940. 
 Ја гош Јо ва но вић, Раз ви так по зо ри шне умјет но сти у Цр ној Го ри, Ства ра ње, 7-8, 

Це ти ње, 1954.
 Ни ко Лу ко вић, Бла же на Оза на Ко тор ка, Ко тор, 1965.
 Ра до слав Рот ко вић, По че ци цр кве не дра ме у Бо ки, Ства ра ње, 1, Ти то град, 1978.
 Ми ро слав Пан тић, Књи жев ност на тлу Цр не Го ре и Бо ке од XVI-XVI II, Бе о-

град, 1990.
 Ми лош Ми ло ше вић, Гра ци ја Брај ко вић, По е зи ја ба ро ка, Ти то град, 1976, и др.
 Дар ко Ан то вић, До ре не сан сна драм ска књи жев ност Бо ке Ко тор ске-цр кве на 

при ка за ња, Бо ка 25, Хер цег Но ви, 2006.
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ка ко кор је ни на стан ка ове драм ске по е зи је се жу до сред њег ви је ка, мо-
же мо твр ди ти да су се и ова ква сцен ска до га ђа ња си гур но од ви ја ла у 
овим, раз ви је ним град ским и из у зет но ре ли ги о зним сре ди на ма.

Исто риј ски то ко ви до но си ли су Бо ки ве ли ке про мје не. По себ но 
тре ба ис та ћи по сто ја ње би кон фе си о нал но сти ко ја је све про жи ма ла и 
по ста ја ла мост ме ђу љу ди ма. То се ви ди и у цр ква ма са два ол та ра. По-
ред то га, на род је био чвр сто ве зан је зи ком, но шњом и оби ча ји ма.

Раз ма тра ју ћи цр кве на при ка за ња, ми по сма тра мо до ме те ри мо ка-
то лич ке цр кве јер је пра во слав на цр ква има ла друк чи ји став пре ма сцен-
ском жи во ту уоп ште. За то на овом мје сту тре ба ис та ћи оно што се до га-
ђа ло у ка то лич кој цр кви ве за но за Три дент ски кон цил (1545-1563) и до-
ме те ње го вих од лу ка. Они су би ли ре зул тат са би ра ња сна га у ка то лич-
кој цр кви са те жњом да се из јед на че еле мен ти про по ви је да не цр кве не 
ети ке и еле мен ти ре не сан сне емо ци о нал но сти и ре не сан сних ком про-
ми са у жи во ту ми мо цр кве них схва та ња. 

Ве о ма су за нас бит ни до ме ти од лу ка Три дент ског кон ци ла, јер 
ути чу на пи та ње ко је са да тре ти ра мо. Нај ве ћи дио пре пи са цр кве них 
при ка за ња је на стао из тих про кла мо ва них ци ље ва, јер је ка то лич ка цр-
ква пру жа ла зна чај не мо гућ но сти за ви со ко обра зо ва ње мла дих љу ди. 
Еви дент не су и ма те ри јал не по год но сти жи во та у ду хов ним зва њи ма, па 
и ба вље ње кул тур ним дје ло ва њем и књи жев ним ра дом. Иако нам ни су 
по зна ти ауто ри ових пре пи са јер су они ве ћи ном ано ним ни, ана ли зом 
са мих ра до ва за кљу чу је мо да су ура ђе ни од стра не те о ло шки ви со ко 
обра зо ва них љу ди. За ба рок не пре пи се цр кве них при ка за ња, се мо же 
го во ри ти да су и ори ги нал ни ра до ви, али не ког ано ним ног ауто ра из 
ових кра је ва. 

 По твр ди ло се да је ка то лич ка цр ква до бро схва ти ла про па ганд ну 
сна гу сцен ских об ли ка и њи хо вог из во ђе ња. По сто је ћи тек сто ви, на ова-
кав на чин об но вље ни, су би ли ја ки ин стру мент ути ца ја на на род, по вра-
так вјер ни ка цр кви, на кон со ли да ци ју.

На род су ви ше при вла чи ла до га ђа ња пуч ког, свје тов ног те а тра. 
Ста нов ни штво је че шће оку пља ла око се бе цр ква, а из бор тек сто ва и 
њи хо во из во ђе ње ре а ли зо вао је мје сни све ште ник. Ја сно је да су пред-
ста ве има ле са свим од ре ђе ни ка рак тер и циљ: по у ку и ши ре ње по бо-
жно сти. Ка ко ни су има ли ори ги нал них дра ма за ту при ли ку, умје сто 
њих, ко ри сти ли су из гле да на ци је лом при мор ју дав но из во ђе на при ка-
за ња, пи са на јед но став ним осмер ци ма и ла ко схва тљи вим је зи ком и 
сти лом. Мо гли би твр ди ти да су ти ру ко пи си за пра во пре пи си по ме ну-
тих до ре не сан сних об ли ка.8

8 Ми ро слав Пан тић, Књи жев ност на тлу Цр не Го ре и Бо ке Ко тор ске од XVI до 
XVI II ве ка, Бе о град, 1990, стр. 235-239.



180	 Дарко	АНТОвИЋ

Збир ку бо ко ко тор ских при ка за ња чи не 22 до ма ћа тек ста. Пре пи си 
су на ста ли у пе ри о ду од 1640. го ди не до кра ја XVI II ви је ка.9 

Сви ови тек сто ви при ка за ња на ста ли су у Ко то ру, Пе ра сту и Бу-
дви и да нас се чу ва ју у ар хи ви ма Ко то ра, Пе ра ста и За гре ба.

Сва при ка за ња са чу ва на у Бо ки Ко тор ској, пи са на су на род ним 
је зи ком. “На род њач ки та лас” у вре ме ну на стан ка пре пи са из у зет но је 
по го до вао ка то лич кој про па ган ди. Та ко се же ље ло ути ца ти на ма су и на 
тај на чин је при до би ти. За то су она на на род ном је зи ку.10 Оста ло је за-
пи са но да су, на при мјер, јед но та кво при ка за ње чи та ли на са мр ти 1565. 
го ди не Бла же ној Оза ни ко тор ској.11

По ме ну та при ка за ња су пра ва сли ка и нај бо љи при мјер при мје ње-
не умјет но сти са од ре ђе ном уло гом.

На ве де ним цр кве ним при ка за њи ма тре ба до да ти је дан зна ча јан 
еле мент све тов не те ма ти ке драм ског ства ра ла штва ко ји се углав ном ве-
зу је за пе ри од ба ро ка. И ов дје је ри јеч о ба рок ном пре пи су не ког ста ри-
јег из вор ни ка, нај вје ро ват ни је из пе ри о да по зне ре не сан се и то на на-
род ном је зи ку. 

Ово не штам па но дје ло умје сто на сло ва има би ље шку: Ов	ди	по	чи
ње	 бој	 Кне	за	 Ла	за	ра	 и	 зла	 свр	ха	Ми	ло	ша	 Ко	ви	љи	ћа	 и	 из	дај	ни	ка	 ву	ка	
Бран	ко	ви	ћа	 и	 9	 бра	ће	 Ју	го	ви	ћа	 на	 Ко	со	ву	 по	љу	 на	 24	 ђу	ња	 го	ди	шта	
1348.12 Аутор је не по зна ти Пе ра шта нин ма да је ра ни је прет по ста вља но 
да је аутор овог дра ма ти зо ва ног епа Ан дри ја Зма је вић. На пи сан је сти-
хом при мор ским, драм ског и еп ског пје сни штва, два на е сте рац са це зу-
ром и ри мом на сре ди ни, што је био оми ље ни стих ба рок не дра ме Ду-
бров ни ка тог вре ме на. Је зик овог дје ла, у на ма да нас по зна тој фор ми, 
при па да ба рок ном Пе ра сту. У сту ди о зном ра ду Ми ро сла ва Пан ти ћа 
“Кнез Ла зар и Ко сов ска бит ка у ста рој књи жев но сти Ду бров ни ка и Бо ке 
Ко тор ске”, об ја вље ном у Бе о гра ду 1975. го ди не, утвр ђе но је да ов дје 
ни је ри јеч о ори ги нал ном пе ра шком дје лу не го о пре у зи ма њу јед ног 
про зног тек ста ста ре срп ске књи жев но сти – „Жи ти је ца ра Ла за ра” и ње-

9 Дар ко Ан то вић, До ре не сан сна драм ска књи жев ност Бо ке Ко тор ске – цр кве на 
при ка за ња, Бо ка 25, Хер цег Но ви, 2006, стр. 197-203.

10 Дар ко Ан то вић, До ре не сан сна драм ска..., н. дј., стр. 203.
11 Из пред го во ра др Ра до сла ва Рот ко ви ћа у књи зи: Кр сто Ива но вић, Ми нер ва за 

сто лом, Ти то град, 1978, стр. 15.
12 Др Ми ло рад Па вић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти ба рок ног до ба, Бе о град, 

1970, стр. 248-253. 
 Ми лош Ми ло ше вић, Гра ци ја Брај ко вић, По е зи ја ба ро ка, Ти то град, 1976, 171-
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го вој адап та ци ји сре ди ни и је зи ку Пе ра ста. Ми ро слав Пан тић је том 
при ли ком и об ја вио ком пле тан пре пис на ве де ног дје ла.13 

То ни је је ди ни об лик из ра жа ва ња по зна ва ња овог ва жног до га ђа ја 
из срп ске исто ри је у на шим при мор ским кра је ви ма. У Пе ра сту по ред 
на ве де ног дра ма ти зо ва ног епа по сто ји са чу ва на и јед на бу гар шти ца са 
овом те мом. По ред ње и Ду бров ник по зна је дје ла ко ја су те мат ски ве за-
на за ле ген ду о Ко сов ском бо ју и ње ним уче сни ци ма (по ред оста лог и 
дви је бу гар шти це). Та ко је из гле да би ла ве о ма за ни мљи ва ви ше вје ков на 
ле ген да о кне зу Ла за ру и Ко сов ској би ци на под руч ју Ду бров ни ка и Бо-
ке Ко тор ске и то на на род ном је зи ку.14

Го ре на ве де ном по пи су до ре не сан сних драм ских тек сто ва тре ба 
до да ти рад у пе ри о ду ба ро ка Ива на Ан ту на Не на ди ћа (Пе раст, 22. VI 
1723 - До бро та 13. VII 1784), док то ра цр кве ног пра ва, жуп ни ка цр кве 
св. Еуста хи ја у До бро ти и ге не рал ног ви ка ра ко тор ског би ску па. За нас 
је бит но што он ни је био са мо те о лог, већ и књи жев ник. 

У опу су књи жев них ра до ва Не на ди ћа не мо же мо за о би ћи зна чај-
но књи жев но оства ре ње “При	ка	за	ње	му	ке	Је	зу	со	ве”, на ста ло сре ди ном 
XVI II ви је ка (вје ро ват но при је 1750), и на пи са но ње го вом ру ком на род-
ним је зи ком. Ње га је пе ра шки жуп ник и исто ри чар Срећ ко Ву ло вић по-
хра нио у Ар хив ХА ЗУ у За гре бу кра јем XIX ви је ка.15 Ово дје ло је у 
ства ри пра ва дра ма на ста ла по сли је ви ше вје ков них пи са ња и пред ста-
вља ња ди ја ло шких пје са ма и при ка за ња. 

Овај осврт на рад Ива на Ан ту на Не на ди ћа до бар је увод у пи та ње 
је зи ка књи жев но сти тог вре ме на.

По ред оста лих дје ла, Не на дић са ста вља “На	ук	кр	стјан	ски”.16 По-
вод је у ства ри ства ра ње уџ бе ни ка за па сто рал ни рад ме ђу вјер ни ци ма. 
Не за до во љан ту ђим узо ри ма по ла зи од ста но ви шта да је за на ста ву по-

13 Ми ро слав Пан тић, Кнез Ла зар и Ко сов ска бит ка у ста рој књи жев но сти Ду-
бров ни ка и Бо ке Ко тор ске, Збор ник ра до ва о Кне зу Ла за ру, Бе о град, 1975, стр. 337-408. 

 Тре ба на ве сти и то да ци је ли опус цр кве них при ка за ња и овај дра ма ти зо ва ни 
еп Ми ло рад Па вић ста вља у до ме те срп ског кор пу са у сво јој књи зи “Исто ри ја срп ске 
књи жев но сти ба рок ног до ба”, Бе о град, 1970, стр. 238-254.

14 Дар ко Ан то вић, При лог пе ри о ду до ре не сан сне драм ске књи жев но сти и не ке 
на по ме не о ду бро вач ком је зи ку драм ске књи жев но сти ху ма ни зма, ре не сан се и ба ро ка, 
Ме ђу на род ни на уч ни скуп „Те а тро ло шка ми сао у Ср би ји да нас“, Бе о град, 14. 12. 2006. 
го ди не

15 Иван Ан тун Не на дић, Дра ме /при ре дио Ра до слав Рот ко вић, Це ти ње, 1996.
 Ми лош Ми ло ше вић, Гра ци ја Брај ко вић, По е зи ја ба ро ка, Ти то град, 1976, стр. 

199-218.
16 Гра ци ја Брај ко вић, Ми лош Ми ло ше вић, Про за ба ро ка, XVII и XVI II ви јек, Ти-

то град, 1978, стр. 50-57.
 Ар хив и на у ка, кул тур но бла го Цр не Го ре, ка та лог из ло жбе Исто риј ског ар хи ва 

Ко тор, Бе о град 1980, стр. 101-102.
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треб но да уџ бе ник бу де пи сан је зи ком кра ја ода кле су уче ни ци. У по-
све ти пред го во ру књи ге “На	ук	кр	стјан	ски” он из но си ла пи дар ну фор-
му ла ци ју фо нет ског на че ла још 1768. го ди не: “... да се ла шње мо же 
штје ти ка ко се го во ри, а да се из го ва ра она ко ка ко се и шти је...”. 

Зна чи и при је Ву ка је за у зео став да се пи ше ка ко се го во ри, али 
ни ко при је Ву ка то ни је успио да си сте ма ти зу је и на уч но нор ми ра у 
књи жев ни је зик. 

А што се ти че пра во пи са, о то ме је раз ми шљао под стак нут по тре-
бом да се пи са ње у Бо ки ускла ди са на род ним го во ром, а и оним што је 
ис ти цао ду бро вач ки пје сник Иг њат Ђур ђе вић (1675-1737)17 у обра ћа њу 
Шти о цу у уз	да	си	ма	Ман	да	ље	не	по	кор	ни	це (1728): ”Знај да ми ари јан-
ски при мор ци али Сло вен ци од Дал ма ци је неј ма мо став на (утвр ђе на) и 
осо би та за ко на од уред но - пи са ња али ти ор то гра фи је; ер пи шу ћи ми 
ту ђи јем, то јест ла тин ски јем сло ви ма, ко ји јех влас сва ки од нас не су ди 
јед на ко, ка ко тко му на ум до хо ди и бо ље ви ди се, зби ра мо и раз ре ђи ва-
мо та сло ва по ри је чи јех”.18 Ра ши ре на упо тре ба ћи ри ли це и гла го ли ји це 
је сва ка ко Ђур ђе ви ћа опре ди је ли ла да ла ти ни цу на зо ве ту ђим пи смом. 

17  Глав ни по кре тач овог ве ли ког ду бро вач ког пје сни ка је би ло ње го во ро до љу бље 
ко је је из ра зио у ско ро свим сво јим дје ли ма, и то ро до љу бље и пре ма до мо ви ни и пре ма 
свом род ном је зи ку. То ис ти че и у ла тин ском пре во ду сво је Mandaliene	(Mag	da	li	dos	Il	li	ri
cae	li	ber	pri	mus) из ра жа ва ју ћи нај ве ћу сла ву свом је зи ку и ука зу ју ћи на ње го ву ве ли ку 
рас про стра ње ност: “...sed ver bo rum eti am co pia, ora ti o nis ni to re atque acu mi ne, cir cum scri-
ben dae ex pli can da e que sen ten ti ae gra vi ta te in ter ce te ras di a lec tos vel cum no bi li o ri bus emer-
git.” За ми је ра мно гим пи сци ма што ра ди је пи шу ту ђим је зи ци ма на по ми њу ћи им да схва-
те да ће у ту ђим је зи ци ма уви јек би ти “ho spi tes in ali e no”. Ово ис ти че при је све га ра ди 
то га што и њи хо вим ан га жо ва њем на род ни је зик ула зи у “књи жев ну ре пу бли ку”.

 Ми хо вил Ком бол, По ви ест хр ват ске књи жев но сти до на род ног пре по ро да, За-
греб, 1945, стр. 294-309.

 Ј. Дој му шић, И. Гјор ги ћа, Уз да си Ман да ље не по кор ни це, Школ ски Вје сник, 
За греб, 1902.

 Ве о ма је зна чај но за па жа ње о Ђур ђи ће вом је зи ку, па и о раз во ју тог је зи ка, 
Бран ка Вод ни ка из 1913. го ди не:

 “Gjor djić bio je sin te tik: nje go vim su vre me ni ci ma bi la je iz gle dom dik ci ja pr va ka iz 
XVII sto lje ća, ili či sti go vor her ce go vač ki, a on je pro u ča vao na rod ni go vor (ži vi go vor svog 
vre me na, prim. auto ra), ali i dik ci ju či ta ve du bro vač ke po e zi je, pa se u nje go vim sti ho vi ma sa-
sta ju za bo ra vlje ni ar ha i zmi s no vim či sto na rod nim ri je či ma, i nje go va je dik ci ja ne ka sin te za u 
raz vit ku du bro vač kog knji žev nog je zi ka.”

 Бран ко Вод ник, По ви јест хр ват ске књи жев но сти, књи га I, За греб, 1913, стр. 311.
 Слич но Ђур ђе вић ра ди и с пје снич ким об ли ци ма, ко ри сте ћи са вре ме не об ли-

ке, а обо га тио је ка ко сам ка же: “сло вин ско пје сни штво но ви јем уред бам од при пје ва ња”. 
Он сам ис ти че да је по вра тио: “на свје тлост не ко ли ко дав ни јех ду бро вач ки јех на чи на од 
пјет но мјер ја, јур ма ло не са сви јем у не сци је ну и за би ће по мет ну ти јех”.

 Ig njat Gjor djić, Sal ti jer slo vin ski, Mle ci, 1729.
 Ig njat Gjor dje vić, Sal ti jer slo vin ski, Za greb, 1851, str. XIV.
18 Иван Ан тун Не на дић, Дра ме, при ре дио Ра до слав Рот ко вић, Це ти ње, 1996, стр. 

45-46.
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Сва ка ко је ми слио да се уве де не ки за јед нич ки си стем, а да не пи ше сва-
ко ка ко год хо ће.

Исто то је хтио и Не на дић. И он је сма трао да у то до ба пра во пис 
(“уред но пи са ње”) за ви си од во ље по је дин ца, али да је нај бо љи ду бро-
вач ки: “Ви дим да свак пи ше ка ко му је ми ло и ка ко му је дра го ...Др жим 
да је да нас уред но - пи са ње ду бро вач ко нај и звр сни је”.19 То је и је зик 
ње го ве дра ме о ко јој смо ра ни је пи са ли. По ред ово га из ра жен је и ути-
цај по е зи је Ива на Гун ду ли ћа на ње го во чу ве но дје ло Штам	бек	са	та	ри
сан	бо	жи	јом	де	сни	цом о по мор ској би ци из 1756. го ди не и ју на штву у 
бор би са тур ским гу са ри ма, у лу ци Пи реј.

Не на дић је уоча вао и ис ти цао раз ли ке са ду бро вач ким го во ром 
али оне ни су знат не. То је још 1893. го ди не под ву као То мо Брај ко вић 
из у ча ва ју ћи пе ра шки го вор и твр де ћи да се “ду бро вач ки и пе ра шки ди-
ја ле кат, оду змеш ли ак це нат, ко је у че му, а осо би то у бла гу, по ду да ра ју.20 
Брај ко вић је сли је дио ме тод ко јим се слу жио Буд ма ни ка да је опи си вао 
ду бро вач ки ди ја лект 1883. го ди не и та ко нам омо гу ћио упо ред ну ана ли-
зу.21 Ово се мо же од но си ти и на го вор ци је ле Бо ке.

19  Ivan An tun Ne na dić, Na uk ker stjan ski, u Mle ci eh, 1768, str. 9 i 10.
20 Tо мо Брај ко вић, Пе ра шки ди ја ле кат, Про грам Ц.К. Др жав не Ве ли ке Гим на зи је 

у Ко то ру за шк. 1892/93. г., стр. 3-21. 
 Брај ко вић у свом ра ду пи ше: “Ко тор ски ко тар по го во ру мо гао би се од при ли-

ке раз ди је ли ти на три ди је ла. У сје вер ном ди је лу, ко ји иде од Ер цег но во га до Ри сна, го-
во ри се хер це го вач ки јем ди ја лек том; у сред њем, ко ји об у хва та оста ла мје ста ко та ра и 
ко ји са сје вер ни јем ди је лом чи ни Бо ку, го во ри се ди ја лек том, ко ји ће мо на про сто зва ти 
бо ке шки јем; а у ди је лу, ко ји се оте же од Гр бља да ље ка ју го и сто ку го во ри се цр но гор ски-
јем или, ка ко га дру ги зо ву, зец ки јем ди ја лек том. Зна ме ни то је да у два зад ња ди ја лек та 
уз ије кав шти ну дје ло ми це по сто ји њег да шњи за јед нич ки ак це нат (ча кав ски) као што је 
зна ме ни то та ко ђер, да се, осо би то у пра вој Бо ци, у са ва ко ме мје сту друк чи је го во ри “. 

 Ово је при ми је тио и Вук Ка ра џић и ту ма чио не раз ви је но шћу и оте жа ним са о-
бра ћа јем, не ми је ша њем су сје да, па су та ко и раз ли чи ти го во ри.

21 Пе тар Буд ма ни, Ду бро вач ки ди ја ле кат ка ко се са да го во ри, Рад ЈА ЗУ, LXV, За-
греб, 1883, стр. 155-179.

 У овом ра ду Буд ма ни пи ше да се у и на под руч ју Ду бров ни ка раз ли чи то го во ри 
у по је ди ним ње го вим ди је ло ви ма. Он ис ти че да се у Жу пи ко ја ди је ли Ду бров ник од Цав-
та та го во ри хер це го вач ки, али и са ду бро вач ким град ским ути ца јем, а да “Ши па ња нин 
го во ри, ре као би се ру га Ду бров ча ни ну”. 

 Тре ба ис та ћи да у ства ри и по ред раз ви је них по мор ских и тр го вач ких ве за Ду-
бров ни ка и Бо ке Ко тор ске, ути цај на је зи ке ни је ишао кроз го вор ну ри јеч већ кроз пи са на 
ли те рар на дје ла ко ја су, не са мо чи та на, не го и пре пи си ва на. На при мјер Гун ду ли ћев 
Осман је пре ткан у де се те рац и то је при пи си ва но Ан дри ји Зма је ви ћу, а са чу ван је пре пис 
Осма	на од стра не Ан дри је Ба ло ви ћа (1721-1754) из Пе ра ста. У дру гом ње го вом ра ду По
хва	ла	Ду	бров	ни	ку (Ан дри ја Ба ло вић, Ana li di Pi ru sto, PAV LXII, 36) он ис ка зу је што га 
при вла чи Ду бров ни ку: нај при је бо га та књи жев ност пи са на нај ви ше на на шем је зи ку, али 
и на кла сич ним, за тим и “бри га да се ње гу је и са чу ва уви јек чи сти илир ски је зик, ко ри-
сте ћи у књи га ма бо сан ски ди ја ле кат, ко ји је сте као нај ви ше угле да”. Ов дје сва ка ко ми сли 
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А ко ји је то је зик?
Од XI II ви је ка у Ду бров ни ку су у упо тре би че ти ри је зи ка: ла тин-

ски, ста ри ду бро вач ки (ра гу зиј ски) - ро ман ски је зик ла тин ског по ри је-
кла, ита ли јан ски или то скан ски и сло вен ски је зик. Већ по чет ком XIV 
ви је ка сло вен ски је зик се ја ко ра ши рио кроз све ду бро вач ке сло је ве 
укљу чу ју ћи и па три ци јат. До кра ја XV ви је ка за вр шен је про цес сло ве-

на ис точ но хер це го вач ки, ко ји окру жу је Ду бров ник. По ред Осма	на пре пи си ва на је и Пал-
мо ти ће ва Кри	сти	ја	да и са чу ва на у пре пи су Ни ко ле Бу ро ви ћа (1655-1737), из Пе ра ста, 
ко ји је чак пре о бра зио по је ди на пје ва ња у бу гар шти це, а на ко ју се угле дао Мар ко Ива но-
вић – Мо ро (1741-1825), ка но ник, бо го сло вац и пје сник из До бро те код Ко то ра, ка да је 
пи сао Спје	ва	ње	од	од	ку	пље	ња	сви	је	та, об ја вље но у Ве не ци ји 1815. го ди не. Ово је ме ђу 
пр ви ма за па зио Срећ ко Ву ло вић још 1873. го ди не: “...ми слим да је ово дје ло Ива но ви ћа 
и нај бо ље спје ва ње на ши је на ца и да се он нај ве ће при бли жио ду бро вач ком је зи ку...”.

 пре ма: Срећ ко Ву ло вић, По пис На род них Бо ке шких Спи са те ља и њи хо вих дје-
ла, Пр ви про грам Ц.К. Ре ал ног и Ве ли ког Гим на зи ја у Ко то ру за го ди ну школ ску 1872-73. 
Ду бров ник, 1873, стр. 24.

 По себ но је ин те ре сан тан и ин ди ка ти ван пред го вор (је ди ни на ита ли јан ском 
је зи ку) ко ји је Ива но вић на пи сао овом свом дје лу у шест пје ва ња ко је је штам пао у Ве не-
ци ји 1815. го ди не, па га за то до но си мо у цје ли ни:

 “AL BE NIG NO LET TO RE.

 Esce al la lu ce la pre sen te Ope ret ta fa ta non per osten ta zi o ne, ma per di vo zi o ne pro-
pria ed al trui.

 Si è stu di a to di dar le una for ma ta le, on de pos sa ser vir an che da Rap pre sen tar si co me 
una sac ra Tra ge dia o Re ci ta ti vo in tem po qu a dra ge si ma le; qu a le per ren der più ag gra de vo le, si 
po treb be con l’ ar te dell’ om bre o pro spet ti va schi e rar tut te le fi gu re del 5. Can to.

 Ac co gli se non il pre gio al me no il buon vo le re di chi nu tre de sio di gi o var ti, e ge nio 
per la ma ter na sua Lin gua. Vi	vi	fe	li	ce.” 

 Ка ко се ви ди у овом Ива но ви ће вом пред го во ру он ис ти че при вр же ност и за не-
се ност на род ним је зи ком

 пре ма: SPJE VAG NE OD KUP GLjEG NA SVI E TA sloxe no, i raz di e glje no u scest 
pi e vag nah od gosp. D. MAR KA JVA NO VIC HJA IZ DO BRO TE OD BO KE KO TOR SKE ka-
no ni ka, na u ci te gli ja bo go slov za U MLEC ZI, M.DCCC.XV. PO AL VI SO PO LI Na Pi ne se Kne-
za Lu ke Jva no vic hja.

 Има и дру гих при мје ра, али има и ауто ра ко ји при лич но не ги ра ју слич но сти 
ду бро вач ког и бо кељ ског је зи ка код по је ди них бо кељ ских пи са ца (нпр. Ра до слав Рот ко-
вић у: Об ли ци и до ме ти бо ко ко тор ских при ка за ња, Под го ри ца, 2000, ма да и он ука зу је да 
“Мор фо ло ги ја Не на до ви ће вог је зи ка от кри ва ути ца је ду бро вач ке књи жев но сти”, па на-
во ди: ри	јет,	пи	сат	ћу,	те	му,	ове	му,	ула	зу, а на ис тој стра ни ци уоча ва и ис прав ку ула	зе.	Он 
то ту ма чи на по ром пи сца да се уса вр ши у оно ме што на зи ва уред	но		пи	са	ње, али тре ба 
се сје ти ти да је то био по вод Не на ди ћу да при хва ти пра во пи сне прин ци пе Иг ња та Ђур ђе-
ви ћа и ис так не ста во ве да би књи жев ни је зик и пра во пис тре бао би ти ду бро вач ки: “Др-
жим да је да нас уред но - пи са ње ду бро вач ко нај и звр сни је”).

 Ипак сма тра мо да смо, на во ђе њем при мје ра, до ка за ли бли ско сти и исто вјет но-
сти ових, са мо у на зи ву, раз ли чи тих је зи ка.
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ни за ци је Ду бров ни ка и у ар хив ским до ку мен ти ма има мо на зи ве: наш 
је зик, лин гуа но стра, иди о ма ма тер но. Ова си ту а ци ја је од ве ли ке ва-
жно сти за по ја ву књи жев ног плу ри лин гви зма: ла тин ског, ита ли јан ског и 
на род ног, ду го на зи ва ног - илир ски је зик. Он је био ди рект на ве за са 
усме ном на род ном тра ди ци јом и огра ни чен на град и ње го во за ле ђе. 
Слич на је си ту а ци ја и са Бо ком Ко тор ском. На на род ном је зи ку (ис точ-
но хер це го вач ка што кав шти на ко јим је го во ри ла пра во слав на сло вен ска 
по пу ла ци ја у за ле ђу Ду бро вач ке ре пу бли ке и по себ на ње го ва ва ри јан та 
ко ја је вла да ла уну тар град ских зи ди на) ства ра на је књи жев ност XVI 
ви је ка ано ним них и по зна тих нај бо љих пје сни ка и драм ских пи са ца тог 
вре ме на: Џо ра Др жи ћа, Ма вра Ве тра но ви ћа, Ни ко ле На ље шко ви ћа и 
нај зад Ма ри на Др жи ћа. На ста ви ли су је то ком XVII ви је ка Иван Гун ду-
лић, Џо но Пал мо тић, Иг њат Ђур ђе вић и дру ги. Ду бров ник је та ко по-
стао зо на по себ не је зич ке и ли те рар не фор ма ци је у ко јој је ви ше је зич-
ност био ка рак те ри сти чан об лик из ра жа ва ња, али се уоча ва и до ми нан-
тан по ло жај на род ног је зи ка.22

Ме ђу при год ни ца ма и у дру гим ба рок ним пје сма ма, драм ским ко-
ма ди ма и цр кве ним при ка за њи ма Бо ке Ко тор ске пе ри о да ре не сан се и 
ба ро ка до ста че сто се сре ће по јам “сло вин ског је зи ка”. Ту се ис ти чу 
ста во ви из, нео бја вље ног ру ко пи са Ан дри је Зма је ви ћа (1628-1694) “Ље
то	пис	цр	ков	ни” са ја ким пан сла ви стич ким иде ја ма.23 Зма је вић је, ина че, 
из у зет но по што вао ду бро вач ки је зик и ње го во пје сни штво, па је и јед ну 
од сво јих пје са ма као по сла ни цу 1667. го ди не упу тио Ду бров ни ку: 
”Сло	вин	ска	 ду	бра	ва,	 ис	точ	на	 Дал	ма	ци	ја,	 ми	ло	сти	во	 од	 Го	спо	ди	на

22 Све тла на Стип че вић, Ду бро вач ке сту ди је, Бе о град, 2004, стр. 75-85.
23 Овај ру ко пис је об ја вљен у на ше ври је ме у окви ру еди ци је “Књи жев ност Цр не 

Го ре од XII до XIX ви је ка” у два то ма: Ан дри ја Зма је вић, Ље то пис цр ков ни, том I и II, 
Це ти ње, 1996. При ре дио га је Ма то Пи жу ри ца. Пи сан је на род ним је зи ком у дви је вер зи-
је. Јед на вер зи ја, и то она ко ју је аутор при пре мао за штам пу, на пи са на је ћи ри ли цом. Ово 
је био из раз ње го ве увје ре но сти да је ћи ри ли ца би ла у упо тре би код нај ве ћег ди је ла сло-
вен ског сви је та. Дру га вер зи ја има и па ра ле лан пре вод на ла тин ском је зи ку. 

 “Ље	то	пи	сом	цр	ков	ним” Ан дри је Зма је ви ћа “за по чи ње срп ска ба рок на исто ри-
о граф ска про за”, ка ко ис ти че Ми ро слав Пан тић у “Исто ри ји срп ске књи жев но сти ба рок-
ног до ба (XVII и XVI II век) 1970. го ди не.

 Ми ро слав Пан тић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти ба рок ног до ба (XVII и XVI-
II век), Бе о град, 1970, стр. 349.

 Ми ро слав Пан тић, Књи жев ност на тлу Цр не Го ре и Бо ке Ко тор ске од XVI и 
XVI II ве ка, Бе о град 1990, стр. 132-148. 

 Ма то Пи жу ри ца, Је зик Ан дри је Зма је ви ћа, ЦА НУ, Ти то град, 1989.
 Ан дри ја Зма је вић, Ље то пис цр ков ни, том I и II, при ре дио Ма то Пи жу ри ца, Це-

ти ње, 1996.
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Бо	га	по	хо	ђе	на	го	ди	шта	1667”24, а по во дом ве ли ког ка та стро фал ног зе-
мљо тре са ко ји је пот пу но раз ру шио град. По сла ни ца је и из раз ње го ве 
за бри ну то сти за суд би ну Ду бров ни ка сим бо ла “сло вин ске” сла ве.

24 Ми лош Ми ло ше вић, Гра ци ја Брај ко вић, По е зи ја ба ро ка, Ти то град, 1976, стр. 
41-59.

 Ми лош Ми ло ше вић, Сту ди је из књи жев не и кул тур не про шло сти, Ти то град, 
1987, стр. 129-179.

СЛО ВИН СКА ДУ БРА ВА
ИС ТОЧ НА ДАЛ МА ЦИ ЈА МИ ЛО СТИ ВО

ОД ГО СПО ДИ НА БО ГА ПО ХО ЂЕ НА
ГО ДИ ШТЕ 1667 

...
XXXVII

“Слав на Ду бра ва
Ро да сло вин ско га,

Кру на и сла ва На ро да мо га
Зло је скр ше на.”

...
 Ан дри ја Зма је вић је био над би скуп бар ски и при мас срп ски ко ји је сто ло вао у 

Бу дви и Пе ра сту с об зи ром на то да је Бар у то ври је ме био под тур ском вла шћу. Био је 
пи сац, исто ри чар, еру ди та, ме це на и гра ди тељ. Ве о ма ра но је по ка зао љу бав пре ма на-
род ном је зи ку и у свом “Ље	то	пи	су	цр	ков	ном” ис ти че да је у то ку свог шко ло ва ња у Кон-
гре га ци ји за ши ре ње вје ре у Ри му, по ред дру гих го во ра на 26 је зи ка, и он по здра вио 
швед ску кра љи цу Кри сти ну: “Ми јој на ши јем сло вин ски јем до стој ну сла ву да смо”. Та-
квим опре дје ље њи ма је остао до сље дан ци је лог жи во та. При ку пљао је и на род не пје сме, 
а ис ти цао је да је имао ис пи се “сви јех умо твор ни јех ду бро вач ки хјех пје сни ка”. То се ви-
дје ло и у ње го вим дје ли ма, а по себ но у је зи ку ко јим је пи сао. 

 Ан дри ја Зма је вић је био чо вјек по себ не еру ди ци је ко ју је мо гло да ство ри са мо 
та да шње ба рок но ври је ме. Био је ве о ма вјешт те о лог, али и по ли ти чар ко јег су по што ва ли 
и ње го ви ка то лич ки по да ни ци, али и при пад ни ци оста лих вје ро и спо вје сти. Као опу но-
моћ ник Рим ске ку ри је одр жа вао је ве зе са нај ви шим пред став ни ци ма Срп ске пра во слав-
не цр кве и по себ но са па три јар си ма Мак си мом и Ар се ни јем III Чар но је ви ћем, ко ји му је 
био гост у ње го вом Пе ра сту, а са чу ва на је и њи хо ва пре пи ска. Одр жа вао је од но се и ве зе 
са брат ством ма на сти ра Ми ле ше ва, по на ло гу Ри ма, и то у ври је ме ка да је ово брат ство 
би ло у те шкој си ту а ци ји. Због вој них и по ли тич ких до га ђа ња XVII ви је ка у овом ди је лу 
Ср би је ово брат ство је би ло и број но и ма те ри јал но ја ко оси ро ма ши ло, па се Рим ској ку-
ри ји чи ни ло да је би ло спрем но да из лаз из соп стве них те шко ћа на ђе у по ве зи ва њу са 
ри мо ка то лич ком цр квом. Мо жда у ова квим раз ми шља њи ма, као и у ко ри шће њу књи ге у 
тим пла но ви ма, ле жи и раз лог пи са ња Зма је ви ће вог Ље	то	пи	са на на род ном је зи ку и ћи-
ри лич ним пи смом, што је ипак са мо прет по став ка. Зма је вић је био ду бо ко уби је ђен у 
по тре бе је дин стве хри шћан ске цр кве, али у окви ру рим ске цр кве. На осно ву та квих опре-
дје ље ња био је пот пу но об у зет и осје ћа њем “сло вен ства”. Та кво опре дје ље ње за па жа и 
Фра њо Рач ки у XIX ви је ку у ко мен та ру Зма је ви ће вог пред го во ра ћи ри лич но-ла ти нич не 
вер зи је Ље	то	пи	са: “...ко ли ко бје ше Зма је вић уз па љен за Сла вјен ство...”. Ме ђу тим ов дје 
тре ба ви дје ти и про бу ђе не на де да се ви ди крај тур ске вла да ви не ју жно сло вен ских на ро-
да. 

 По себ но тре ба по ме ну ти сва ак та и го вор Ан дри је Зма је ви ћа на на род ном је зи-
ку на ди ја це зан ском си но ду ри мо ка то лич ке цр кве у Спи чу у цр кви св. Те кле, одр жа ном 
10. де цем бра 1674. го ди не, што је би ло ми мо прак се рим ске цр кве и си гур но је био по се-
бан из у зе так ње го вог вре ме на.
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По ред на ве де ног, мле тач ке вла сти у број ним до ку мен ти ма Бо ке ље 
на зи ва ју Сло ве ни ма јер их њи хов је зик, на род на но шња и оби ча ји, не-
дво сми сле но упу ћу ју на то. Та да у Бо ки ни је би ло ни ка квих на ци о нал-
них ра сло ја ва ња она ће на ста ти тек у дру гој по ло ви ни XIX ви је ка. За то 
ври је ме има до ста раз ло га да се по јам “сла вин ског је зи ка” у сти хо ви ма 
на ших та да шњих пје сни ка оби ље жи над на ци о нал ним ка рак те ром.25

Ов дје је ва жно ис та ћи још не ка за па жа ња. То ком XV и XVI ви је ка 
на род ни го вор је пре вла да вао у књи жев но сти ових при мор ских кра је ва 
умје сто цр кве но сло вен ског и то при је све га као ча кав шти на. То је елит-
ни књи жев ни го вор ко ји је био ја ко ра ши рен и на мет нуо се и Ду бров ча-
ни ма кра јем XV ви је ка, ма да су они би ли из ра зи ти и ро ђе ни што кав ци. 
Ипак у ду бро вач ком пје сни штву уоп ште, па и драм ском то ком XVI ви-
је ка и ка сни је, над вла да ва што кав шти на. То је има ло од ра за и на оста ле 
кра је ве бли ских гра до ва на на шој оба ли и у Бо ки Ко тор ској.26

По сли је Три дент ског кон ци ла, о ко ме смо ра ни је го во ри ли, у Ри-
му се рас пра вља ло о је зи ку ко јим се штам па ју цр кве не књи ге и упу ћу ју 
на на шу оба лу са ци љем по сти за ња што бо љих ефе ка та цр кве не про па-
ган де. За кљу че но је да ни ко ни је по зва ни ји да из не се сво је ми шље ње о 
је зи ку од уче них све ште ни ка из на ших кра је ва.

Већ 1582. го ди не Ду бров ча нин Ма рин Тем пе ри ца, ко ји је као тр-
го вац об и шао ци је ли Бал кан, па се по том за ре дио као ису со вац, пре дао 
је ису со вач ком ге не ра лу Кла у ди ју Аква ви ви ве о ма за ни мљи ву спо ме ни-
цу о је дин стве ном је зи ку ко ји се го во ри на чи та вом Бал ка ну. Он је, та-
ко ђе, ис ти цао по тре бу из ра де ри јеч ни ка и гра ма ти ке тог је дин стве ног 
је зи ка, ми сле ћи на је зик ју жно сло вен ских на ро да ових под руч ја. Ова 
гра ма ти ка и ри јеч ник су тре ба ли да по слу же бу ду ћим ми си о на ри ма.

Нај зад 1599. го ди не Аква ви ва из да је на лог Бар то лу Ка ши ћу (1575-
1650), ису сов цу и ка сни је зна чај ном пи сцу, да за по тре бе пи то ма ца 
Илир ске ака де ми је у Ри му (Ac ca de mia lin gue illyri cae), на пи ше гра ма ти-
ку тог је зи ка, др же ћи се нај ра ши ре ни јег на род ног го во ра. Та ко је 1604. 
го ди не у Ри му на ста ло дје ло Ка ши ћа In	sti	tu	ci	o	nes	 lin	gu	ae	 illyri	cae, као 

 пре ма: Ан дри ја Зма је вић, Ље то пис цр ков ни, том I, при ре дио Ма то Пи жу ри ца, 
Це ти ње, 1996. стр. 12-13.

 Др. Фр. Р/ач ки/, Цр ти це из до ма ће цр кве не по вје сни це, За гре бач ки ка то лич ки 
лист, IX, За греб, 1858, стр. 246.

 Па вао Бу то рац, Зма је ви ћи (Огле ди), За греб, 1928. 
25 Ми лош Ми ло ше вић, Гра ци ја Брај ко вић, По е зи ја ба ро ка, Ти то град, 1976, стр. 

28. 
26  у ли те ра ту ри се че сто спо ми њу тврд ње Ми ла на Ре ше та ра у ча со пи су Рад, ЈА-

ЗУ, За греб, књ. 273, стр. 211. у ко ји ма ис ти че да об на вља ње је зи ка у “што кав ски јем го во-
ри ма иде с ју го за па да на сје ве ро за пад”.

 исто на во ди у: Mi lan Re še tar, Der schto ka vische Di a lekt, Wi en, 1907.
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пр ва гра ма ти ка, на те ме љу ча кав шти не (јер је он ро ђе ни ча ка вац са 
остр ва Па га) и са до ста што кав ских еле ме на та. Што кав ски еле мен ти су 
већ у то ври је ме би ли до ми нант ни у ду бро вач ком је зи ку, и Бо ки Ко тор-
ској, а по ста ли су до ми нант ни и у ци је лом да љем књи жев ном ра ду са-
мог ауто ра ове гра ма ти ке Бар то ла Ка ши ћа.27

Као на зив по ме ну тог је зи ка ду го до ми ни ра сло вен ски и сло вин-
ски, пре ма то ме да ли је пи сац ека вац или ика вац. За под руч ја сје вер но 
од ри је ке Ку пе, а хр ват ски за под руч је ју жно од Ку пе. По јам сло вин ски 
и сло вен ски је по себ но био при су тан по сли је об ја вљи ва ња књи ге ду-
бро вач ког бе не дик тин ца Ма вра Ор би ни ја Кра	љев	ство	Сло	ве	на	(Il	reg	no	
de	gli	sla	vi, Pe sa ro, 1601)28. То је раз бук та ло пан сла ви стич ке иде је, јер је 
дје ло пи са но са ја ким ро до љу би вим на мје ра ма и ја ча ло је са мо сви јест 
на шег при мор ја. По ред на ве де них на зи ва ко ри сте се и на зи ви: на шки, 

27 Ми хо вил Ком бол, По ви ест хр ват ске књи жев но сти до на род ног пре по ро да, За-
греб, 1945, стр. 204-208.

28 Ми хо вил Ком бол, По ви ест хр ват ске књи жев но сти до на род ног пре по ро да, За-
греб, 1945, стр. 208.

	 Кра	љев	ство	Сло	ве	на Ма вра Ор би ни ја је има ло је има ло и ја ку ху ма ни стич ку 
под ло гу још од XV ви је ка и ра да пје сни ка до ми ни кан ца Виц ка При бо је ви ћа. Ово се по-
себ но од но си на је дан ње гов го вор De	ori	gi	ne	suc	ces	si	bu	sque	sla	vo	rum	(у Мле ци ма 1532) 
ко ји је др жао сво јим Хва ра ни ма 1525. го ди не: Ve	rum	qu	ia	Dal	ma	ta	et	pro	in	de	Illyri	us,	ac	
de	num	sla	vus	co	ram	sla	vis	de	sla	vo	rum	for	tu	nis	ser	mo	nem	ha	be	re	sta	tui. Ова под ло га се да-
ље раз ви ја са по ве ћа њем ин те ре со ва ња за исто ри ју и рас про стра ње ност сло вен ских на-
ро да, за раз ви ја ње сло вен ског ро до љу бља, а и као про тив те жа “пан ро ма ни зму ита ли јан-
ских и пан гер ма ни зму не мач ких ху ма ни ста”. Ова ква под ло га раз ви ла је ја ку стру ју 
ду бро вач ког сло вин ства у пе ри о ду ба ро ка, гдја са као уче ни ци и на ста вља чи сло вин ства 
Ор би на ја вља ју при је све га Иван Џи во Гун ду лић, Џо но Пал мо тић и Иг њат Ђур ђе вић. 
Мо жда нај жи вљи из раз сло вин ство до жи вља ва у дје ли ма Ива на Гун ду ли ћа и то као до мет 
иде о ло ги је па три циј ске ин те лек ту ал не ели те. Али тре ба ис та ћи да је иде ја сло вин ства 
чвр сто ве за на за иде ју сло бо де, сло бо де од тур ског јар ма. Ње го во драм ско дје ло, па стир-
ска дра ма Ду	брав	ка	и ни је ни шта дру го не го ода сло бо ди, а њен из раз је са мо оства ре ње 
ши ро ког ду хов ног рас по ло же ња ко је је по сто ја ло и у Ду бров ни ку и у ци је лом при мор ју 
тог вре ме на: 

“СКуП:
О ли је па, о дра га, о слат ка сло бо до,
у ком сва бла га ви шњи нам Бог је до
узро че исти ни од на ше све сла ве,
уре су је ди ни од ове Ду бра ве,
сва сре бра, свa зла та, сви људ ски жи во ти       1695
не мо гу бит пла та твој чи стој ље по ти.” 

 У тој иде ји је сте би ло и на сто ја ње ка то лич ке пап ске др жа ве да се ка то ли чан-
ство про ши ри и на пра во слав не зе мље али, у ври је ме тур ске опа сно сти, оно пред ста вља 
за го ва ра ње нај ма ње ви со ке то ле ран ци је из ме ђу дви је хри шћан ске цр кве, ка то лич ке и 
пра во слав не, па и иде је из ми ре ња.
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илир ски, ра шки, срп ски, хр ват ски (у не ко ли ко слу ча је ва), а у ла тин ским 
за пи си ма - lin gua ser vi a na, ca rac te re ser vi a no, ser mo ne ser vi a no.29

По себ но тре ба још јед ном по тен ци ра ти до ме те на ве де них ра до ва 
о за јед нич ком је зи ку из XVI и XVII ви је ка, Ма ри на Тем пе ри це и Бар то-

 По ред ово га сло вин ство је би ло и у осно ви др	жав	ног	раз	ло	га	дје ло ва ња Ду-
бров ни ка у бор би за еко ном ски про спе ри тет и очу ва ње по ли тич ке са мо стал но сти у не-
при ја тељ ском окру же њу. Та ко ђе тре ба ло је по сва ку ци је ну са чу ва ти не у трал ност у бур-
ним вре ме ни ма су ко ба хри шћан ског и ислам ског сви је та кроз ње го ва ње ја сног по ли тич ког 
праг ма ти зма. По ри је чи ма по зна ва ла ца (нпр. Сто ја на Но ва ко ви ћа) Ду бров ча ни су пр ви 
по че ли да се ба ве по ли тич ком по е зи јом по сли је про па сти срп ске др жа ве, пра ти ли и пје-
ва ли о све му оно ме што се у на ро ду пје ва ло, а за но си ли се дје ли ма ста ре срп ске др жа ве 
гдје су и они би ли са вјет ни ци, бан ка ри, ди пло ма те и др. Та ко су се и са ми по че ли по но-
си ти том про шло шћу, што је има ло од ра за и на те ма ти ку књи жев ног ра да.

 Ра до ван Са мар џић, Кра љев ство Сло ве на у Раз вит ку срп ске исто ри о гра фи је, 
Бе о град, 1968.

 Све тла на Стип че вић, Ду бро вач ке сту ди је, Бе о град, 2004, стр. 15-24.
 Ми хо вил Ком бол, По ви ест хр ват ске књи жев но сти до на род ног пре по ро да, За-

греб, 1945, стр. 73, 228-231.
 Иван Гун ду лић, Ду брав ка, при ре дио Ми ро слав Пан тић, Бе о град, 1960.
29 Пе тар Мар ја но вић, Ма ла исто ри ја срп ског по зо ри шта (XI II-XXI век), Но ви 

Сад, 2005, стр. 115.
 У је зи ку Др жи ће вих ко ме ди ја, па сто ра ла и фар си пре о вла ђу је ис точ но хер це го-

вач ки ди ја лект, од но сно ње го ва по себ на ва ри јан та ко ја се го во ри ла уну тар град ских зи-
ди на и то са при сут ним ита ли ја ни зми ма. Ли ко ви Ко то ра на го во ре истим је зи ком (Трип че 
у Дун	ду	Ма	ро	ју и Трип	че	де	утол	че у исто и ме ној ко ме ди ји на зи ва ној и Ман	де,	ма да се он 
у њој на од ре ђе ни на чин и на ру гао Ко то ра ни ма, мо жда да се по ка же до бар Ду бров ча нин, 
или да се сми је шна фи гу ра пре ва ре ног му жа ви ди у Ко то ру, а не у Ду бров ни ку). Ове ли-
ко ве Др жић мо жда уво ди и због осје ћа ја не ког ду га пре ма свом по ри је клу, јер има на го-
вје шта ја, ма да то на у ка још уви јек ни је по твр ди ла, да је ње го во по ри је кло из Ко то ра. 

 пре ма: Јор јо Та дић, Ду бро вач ки пор тре ти, СКЗ, Бе о град, 1949.
 Ма рин Др жић 1508-1958, при ре дио Ми ро слав Пан тић, СКЗ, Бе о град, 1958.
 На од ре ђе ни на чин ин ди ка ти ван је и го вор епи зод ног ли ка Гу ли са ва, Хр ва та из 

Дун	да	Ма	ро	ја (IV, 3). У из вор ном дје лу ко ји је при ре дио Фра но Ча ле ви ди се да он не по-
зна је до бро је зик ко јим го во ре Ду бров ча ни и да је ње го ва по ја ва у функ ци ји да бу де сми-
је шан. Из ра же ни су ње го ви про бле ми са тран скрип ци јом ја та: не гдје је де вој ка, а не гдје 
ди вој ка, ов де и ов ди; не гдје ко ри сти ика ви зме: су сид, хтио, по мри ше, при ми ну ла, а не гдје 
је ка ви зме: бје жи, не ср је ћа, гдје, дје цу, а има и ије ка ви за ма: бри је ме, на ши је нац и ека ви-
зме: ов де, де вој ка и сл. По ред на ве де ног Гу ли слав не по зна је ни па де же. Овај епи зод ни 
лик из го ва ра све га 19 ре че ни ца.

 пре ма: Ма рин Др жић, Дје ла, при ре дио Фра но Ча ле, За греб, 1987, стр. 364-365.
 Ми лан Ре ше тар оправ да но за па жа: “У сре ди ни XVI ви је ка Ма рин Др жић, си-

но вац пје сни ка Џо ре Др жи ћа, са свим је ја сно по ка зао ка ко се у Ду бров ни ку г о в о р и л о 
а ка ко се је п и с а л о - г о в о р и л о се што кав ски и је кав ски, ка ко је 50 го ди на ра ни је 
го во рио Ник ша Ра њи на и ка ко су го во ри ли сви Ду бров ча ни у Ма ри но вим про зним ко ме-
ди ја ма (и ка ко је го во рио сам Ма рин а си гур но и ње гов стриц Џо ре!), а п и с а л о се ка ко 
је у сво јим лир ским пје сма ма пи сао и Ма рин (а још ви ше Џо ре!) с мно го пје снич ких ча-
ка ви за ма и с од луч но пре те жном икав шти ном”.

 Ми лан Ре ше тар, Увод у из да ње Дје ла Ма ри на Др жи ћа, За греб, 1930.



190	 Дарко	АНТОвИЋ

ла Ка ши ћа, а то се опет ка сни је укла па у до ме те ра да Ву ка Сте фа но ви ћа 
Ка ра џи ћа у XIX ви је ку.

По сли је ви ше од три ста го ди на од ра да Цр но је ви ћа штам па ри је 
на Це ти њу као пр ве ћи ри лич не штам па ри је код Ју жних Сло ве на ко ја је 
кон ти ну и ра но ра ди ла од 1492. до сре ди не 1496. го ди не и штам па ња пр-
ве ћи ри лич не књи ге на овом под руч ју Ок	то	и	ха	пр	во	гла	сни	ка 1494. го-
ди не у Ко то ру кра јем XVI II ви је ка по чи ње са ра дом јед на штам па ри ја. 
У сва ком слу ча ју то је би ла пр ва штам па ри ја у но ви јој исто ри ји ових 
про сто ра. По сли је па да Мле тач ке ре пу бли ке 1797. го ди не и пе ри о да пр-
ве Аустриј ске вла да ви не Бо ком Ко тор ском из Ве не ци је у Ко тор до ла зи 
мле тач ки штам пар Фран ће ско Ан дре о ла и ту фор ми ра сво ју штам па ри-
ју. От по чео је са ра дом 14. ју на 1798. го ди не. Ње го ва штам па ри ја је ра-
ди ла не пу не че ти ри го ди не и Ан дре о ла је у њој, са ти ту лом при ви ле го-
ва ног кра љев ског штам па ра, штам пао ма њи број књи га (де се так), ви ше 
збир ки до ку ме на та, про пи са, слу жбе них фор му ла ра, мо ли тве ни ка и би-
скуп ских по сла ни ца. Ве ћи на ових ра до ве је на ита ли јан ском је зи ку, а 
по себ но је би ло из да ње књи ге: “na	uk	kerschjan	ski	sloxen	gne	ka	da	od	pok.	
Gosp.	D.	Iva	na	ne	na	dic	hja	is	pe	ra	sta,	ka	no	ni	ka	i	ar	ki	po	pa	ko	tor	sko	ga,	pa
ro	ka	sve	to	ga	sta	sie	u	Do	bro	ti,	i	Vi	ka	ra	Opchje	no	ga	sve	Drxsa	ve	Ko	tor	ske,	a	
sa	da	isno	va	uti	e	sen	sa	ko	rist	Du	scjah	kerschjan	skih	–	u	Ko	to	ru	God.	1802.	
U	 sta	pa	ri	ji	 Fran	ce	sca	 An	dre	o	le	 Mlec	chi	cja”. Штам па на је на на род ном 
је зи ку, али ор то гра фи јом ита ли јан ског по ри је кла. И нај зад, као пр ва и 
је ди на ћи ри лич на књи га на овом под руч ју штам па на у пе ри о ду од кра ја 
XV ви је ка па до тре ће де це ни је XIX ви је ка у ње го вој штам па ри ји је 
штам па на ћи ри ли цом (цр кве ном) 1799. го ди не јед на дра ма. Ра ди се о 
јед ном од из да ња (по ред овог штам па на су још три из да ња у Пе шти 
исте го ди не) дра ме: “Жер	тва	Авра	мо	ва	и	Со	бе	сје	до	ва	ни	је	 гр	је	шни	ка	с	
Бо	го	ма	тер	ју.	пре	ве	де	но	с	гр	че	ска	го	на	серб	ски	је	зик	ви	кен	ти	јем	ра	ки
чем...у	Ко	тор,	 1799,	 код	Фра	на	Ан	дре	о	ла,	мле	тач	ког	 ути	е	шни	ка	 кра
лев	ског“. У ства ри ово је био пре вод са грч ког дра ме “Исак” ита ли јан-
ског пи сца Lu i gia Gro ta из XV ви је ка, али са до ста сло бод не пре ра де. 
Из да ње је до жи вје ло огром ну по пу лар ност. Ин те ре сант на је пред по-
став ка Ми ра ша Ки ћо ви ћа, из сре ди не про шлог ви је ка (1955), о по ри је-
клу ових ћи ри лич них сло ва у Ан дре о ли ној штам па ри ји. Он на во ди не-
по твр ђен по да так да је то ком 1781. или 1782. го ди не у ма на сти ру Ста-
ње ви ћи по ред Бу две бо ра ви ло јед но тај но аустриј ско по слан ство са пу-
ков ни ком Па вли чем на че лу. Да би ка му фли ра ли свој бо ра вак и ми си ју 
са со бом су до ни је ли јед ну штам па ри ју за из ра ду цр кве них и школ ских 
књи га за Цр ну Го ру. Ра ди ло се о ма лој пре си са три цен те “илир ских 
сло ва” ко ју је пу ков ник Па влич оста вио овом ма на сти ру, а та да шњи цр-
но гор ски гу вер на дур је про дао не ко ме из Бо ке Ко тор ске. Ки ћо ви ће ва 
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прет по став ке је да ода тле по ти чу ћи ри лич на сло ва ко ја су ко ри шће на за 
штам па ње Ра ки ће ве књи ге 1799. го ди не у Ко то ру.30

Ова квим на сље ђем31 у XIX ви је ку се на ста вља бор ба за на род ни 
је зик у Бо ки Ко тор ској и то на два фрон та: у школ ском си сте му и у ло-
кал ној вла сти. Пи та ње је зи ка у шко ла ма ће би ти пред мет на ших раз ма-
тра ња у не ком дру гом ра ду. У овом ће мо се по за ба ви ти ве ли ким успје-
хом у при зна ва њу на род ног је зи ка као зва нич ног у Ко то ру у осмој де це-
ни ји XIX ви је ка.

Ци је ли пе ри од аустро у гар ске вла да ви не ко ји је оби ље жи ла бор ба 
за уво ђе ње срп ског је зи ка у на ста ву до сед ме де це ни је XIX ви је ка ка-
рак те ри ше јед на нео бич на си ту а ци ја. На и ме, кад год ви јећ ни ци у ко тор-
ској оп шти ни рас пра вља ју о свом ма тер њем је зи ку, они то чи не на ита-
ли јан ском је зи ку, а у скла ду са тим су и за пи сни ци ко ји се чу ва ју у 
фон до ви ма Исто риј ског ар хи ва у Ко то ру. Пр ви је про го во рио срп ским 
је зи ком ви јећ ник Лу ка Трип ко вић на те му уво ђе ња срп ског је зи ка у на-
ста ву и то 5. ок то бра 1865. го ди не на јед ном од мно го број них ви је ћа ња 
о овом пи та њу.32 То је по себ но еви ден ти ра но у за пи сни ку са ове скуп-

30 др. Ни ко С. Мар ти но вић, Штам па ри ја Фран ће ска Ан дре о ле, Исто риј ски за пи-
си, бр. X/2, Це ти ње, 1954, стр. 514-523.

 др Ми раш Ки ћо вић, Је дан уни кат не по зна те ћи рил ске штам па ри је у Ко то ру, 
На род на би бли о те ка, Бе о град, 1955.

 Јо ван. Ј. Мар ти но вић, На ста вља чи штам пар ске тра ди ци је у Ко то ру – Фран це-
сцо Ан дре о ла и “Бо ке шка штам па ри ја”, Ар хив ско за пи си, бр. 2. Це ти ње, 1994.

 Дра го љуб Па вло вић, Ви ћен ти је Ра кић, Гла сник Ис то ри ског дру штва у Но вом 
Са ду, књ. VI II, Но ви Сад, 1934.

 Sil vio d’Ami co, По ви јест драм ског те а тра, За греб, 1972.
31 Ко ли ко је ја ко и при сут но на сље ђе го во ре и не ки дру ги за пи си. Пе тар II Пе тро-

вић Ње гош бо ра вио је у Пе ра сту кра јем ју ла или по чет ком ав гу ста 1845. го ди не. Том 
при ли ком је об и шао и цр кве на остр ву св. Ђор ђа и Го спе од Шкр пје ла у за ли ву пре ко пу-
та Пе ра ста. Ту му је је дан од фра та ра у ол та ру острв ске цр кве по ка зао јед ну ве ли ку књи-
гу пи са ну гла го љи цом из ко је је тај исти фра тар ве о ма ла ко и бр зо чи тао. Оста ло је за пи-
са но да је фра тар том при ли ком ре као: “На ма је па па же сто ко за бра нио, да ове сла вјан ске 
књи ге не др жи мо и да се не учи мо по зна ва њу сла вјан ски је сло ва, али ми ка но Сла вља ни 
не па зи мо на то, већ се је дан од дру го га учи мо да зна мо чи та ти”. Вла ди ка Пе тар II га је 
по хва лио што не за бо ра вља на на шу ста ри ну и наш је зик: “Ми ло ми је свуђ ви ђе ти на ше 
та ко до бре љу де, ко ји се не сти де ни име на ни је зи ка сво га, већ то бра не и чу ва ју, а осо-
би то све ште ни ци, ко ји су ва зда са на ро дом!”.

 пре ма: Јеф то Ми ло вић, Ње гош у сли ци и ри је чи, Ти то град, 1974, стр. 196.
 При ка за ња о ко ји ма смо ра ни је го во ри ли су сва пи са на ла ти ни цом, али то не 

зна чи да не ки њи хов ста ри ји пред ло жак ни је био пи сан гла го љи цом или чак ћи ри ли цом.
32 Исто риј ски ар хив Ко тор (у да љем тек сту ИАК), ОК, XXXIX, 55a.
 Трип ко вић је на ста вио ди ску си ју по сли је ви јећ ни ка Ђу ро ви ћа:
 из вод из За пи сни ка са са стан ка Оп штин ског ви је ћа у Уре ду оп шти не Ко тор под 

пред сје да ва њем Пред сјед ни ка оп шти не Мар ка Бен зо на (Pro to col lo ver ba le del la se du ta te-
nu ta se il 5. ot to bre 1865. nel’Uf fi cio co mu na le di Cat ta ro dal Con si glio co mu na le sot to la Pre-
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шти не. Сви оста ли ко ји су рас пра вља ли о овој те ми, го во ри ли су ита ли-
јан ским је зи ком. У ди ску си ји је уче ство ва ло њих 12 од 29 при сут них 
ви јећ ни ка.

И не ке од на ред них сјед ни ца су има ле као јед ну од глав них та ча ка 
днев ног ре да рас пра ву о је зи ку. Ов дје до из ра за до ла зе рас пра ве о на зи-
ву на род ног је зи ка што је по ста ло ве о ма бит но пи та ње. То је та ко би ло 
на сјед ни ци Ви је ћа 18. ју ла 1866. го ди не, а рас пра ва се на ста ви ла и на 
на ред ној ко ја је би ла одр жа на 7. ав гу ста исте го ди не. На тој сјед ни ци 
ви јећ ник Сте фан Бје ла ди но вић је пред ло жио да се до та да ко ри шће ни 
на зив “сла ве но-дал ма тин ски је зик” про ми је ни у “срп ско-дал ма тин ски 
је зик”. Овај ње гов пред лог је по др жао ви јећ ник Лу ка Трип ко вић, да би 
на кнад но “због осје тљи во сти” пред ло жио но ви на зив је зи ка “илир ски 
је зик”. Овај ње гов пред лог је јед но гла сно при хва ћен. За пи сник је пи сан 
на ита ли јан ском је зи ку33 и ов дје ће мо да ти пре вод тог ди је ла за пи сни ка:

“По сли је чи та ња за пи сни ка са сјед ни це 18 ју ла, Го спо дин Сте фан 
Бје ла ди но вић тра жи да се ис пра ви за пи сник са до дат ком да је он био 
пред ло жио да се за ми је ни тер мин ‘сла ве но-дал ма тин ски’ са тер ми ном 
‘срп ско-дал ма тин ски’ и Го спо дин Трип ко вић се са ти ме пот пу но сло-
жио, али да би се из бје гла осје тљи вост пред ло жио је да се у ви ду ис-
прав ке упо тре би ри јеч ‘илир ски’ умје сто ‘срп ско-дал ма тин ски’.

Ова про мје на је ста вље на на гла са ње и про мје на је јед но гла сно 
при хва ће на као и за пи сник у цје ли ни.”

si den za del Sig nor Po de sta mar co Ben zon)
 “Sn. Trip co vich: (in lin gua sla va) ap po gea Gi u ro vich, e rac co man da cal da men te che 

si col ti vi co me fi no ra la lin gua sla va nel Gin na sio, ne si opug ni il po sto che le ven ne Su per i or-
men te ac cor da to.”

33 ИАК, ОК, XXXI, 379.
“ Pro to col lo ver ba le
de la se du ta te me ta si

li 7 Ago sto 1866
nell’ Uf fi cio co mu na le di Cat ta ro

del Con si glio co mu na le 
sot to la Pre si den za

del’ Sig nor Po de sta Ca va li e re Ni co lo De mat tei
................
................

 Da ta let tu ra del Pro to col lo del la se du ta 18 lu glio p.d., il Sig no re Ste fa no Bje la di no-
vich chi e de sia ret ti fi ca to il Pro to col lo col’ag gi un ta chi’egli ave va pro po sto si so sti tu i sca al la 
di zi o ne sla vo-dal ma ta, la di zi o ne ser bo-dal ma ta, e che il Sig nor Trip co vich si e pi e na men te a 
cio uni for ma to, ma che per evi ta re su scet ti bi li ta ha pro po sto in via di emen da men to si usi la 
pa ro la il li ri ca, in ve ce dell’ag gi un ti vo ser bo-dal ma ta.

 Po sta a vo ti la ret ti fi ca e ad una ni mi ta acol ta, ed e pu re ad una ni mi ta acol to il Pro to-
col lo nel suo com ples so.

.................”
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Ме ђу тим ова ква не до след ност и лу та ње има ли су од ра за на во ђе-
ње оп штин ских ака та што ће се че шће сре та ти у ра зним оп штин ским 
спи си ма из тих го ди на. 

Не што ја сни ји ко рак у сми слу фор му ли са ња на зи ва је зи ка Оп-
шти на је на пра ви ла 1867. го ди не ка да је 3. ја ну а ра рас пи са ла кон курс за 
при јем оп штин ског пи са ра. У кон кур су је био ис так нут из ри чи ти услов 
да кан ди да ти мо ра ју “од лич но по зна ва ти сла ве но-срп ски је зик”.34

Овај услов кон кур са, од но сно упо тре бље ни на зив “сла ве но-срп-
ски” иза звао је но во рас пра вља ње о на зи ву на род ног је зи ка у ко тор ској 
оп шти ни и то 8. ја ну а ра 1867. го ди не, све га пет да на од об ја вљи ва ња 
кон кур са. До ми ни ра ла су два пред ло га. Пр ви је пред ло жио ви јећ ник 
Шпи ро Бје ла ди но вић и то: “сла ве но-срп ски” да ју ћи обра зло же ње да је 
“сла ве но-срп ски је зик, ко јим го во ре су сјед ни Хер це гов ци и Цр но гор ци, 
је зик ко тор ског окру га”. Дру ги је био пред лог да се ко ри сти на зив “сла-
ве но-дал ма тин ски је зик”. Из гла сан је пр ви пред лог.35 

Мо же се при ми је ти ти да је Оп шти на, рас пи су ју ћи 1867. го ди не 
кон курс за оп штин ског пи са ра са из ри чи тим усло вом: по зна ва њем “сла-
ве но-срп ског је зи ка” већ од луч но пла ни ра ла да по сте пе но уво ди срп ски 
је зик у ад ми ни стра ци ју. 

Оп шти на је по не кад, у из у зет ним при ли ка ма, оба вља ла ко ре спон-
ден ци ју на срп ском. То се де си ло и 1865. го ди не ка да је упу ти ла 16. 
сеп тем бра за хвал ни цу на срп ском је зи ку, пи са ну ћи ри ли цом, Вал та за ру 
Бо ги ши ћу по во дом ње го вог по кло на у књи га ма за би бли о те ку Ни же 
гим на зи је у Ко то ру, ко ја је та ко ђе би ла на пи са на ћи ри ли цом.36

По ред овог до пи са 7. ју на 1870. го ди не срп ским је зи ком и ћи ри-
лич ним пи смом је упу ћен до пис Цр но гор ском се на ту по во дом уво за не-
ке ро бе (ко жу ри це) са њи хо ве те ри ро ри је37. 

Ипак пр ви спи си адре си ра ни на ад ми ни стра тив не ор га не су тек 
од 6. ју ла 1870. го ди не38. До та да сви слич ни до пи си на срп ском је зи ку 
су ри јет кост и кур то а зи ја.

Од тог 6. ју ла број оп штин ских до пи са на срп ском је зи ку аустро-
у гар ским ад ми ни стра тив ним ор га ни ма ра сте.

И за пи сни ци оп штин ских ви је ћа се во де на срп ском је зи ку и то од 
19. фе бру а ра 1872. го ди не. То је у ства ри пр ви до ку мент ова кве вр сте у 
фон до ви ма Исто риј ског ар хи ва Ко тор. Днев ни ред ни јед ном тач ком се 

34 ИАК, ОК, XXXI II, 7/2.
35 ИАК, ОК, XXXI II, 19.
36 Слав ко Ми ју шко вић, За хтјев Ко тор ске оп шти не из 1862. го ди не за осни ва ње 

гим на зи је, Исто риј ски за пи си, св. 1-2, Це ти ње, 1957, стр. 314.
37 ИАК, ОК, XLI, 21.
38 ИАК, ОК, XLI, 135/1.
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не од но си на пи та ње је зи ка већ је са др жај ве зан за те ку ће по сло ва ње 
Оп шти не и то при је све га на са гле да ва ње тро шко ва Оп шти не за го ди не 
1869. и 1870. као не ка вр ста ана ли зе за вр шног ра чу на. У дру гом за пи-
сни ку је еви ден ти ран са др жај на став ка ове сјед ни це истог да на у 4 са та 
по сли је под не гдје је раз ма тран бу џет за те ку ћу го ди ну: “Уста но вље ње 
про ра чу на об ћин ско га за го ди ну 1872.”39 На жа лост ни у овом до ку мен-
ту, ни у дру гим из тог пе ри о да у ад ми ни стра тив ној пре пи сци оп шти не и 
дру гим оп штин ским спи си ма ни смо мо гли про на ћи за кљу чак на осно ву 
ко јег је от по че ло во ђе ње за пи сни ка Оп штин ског ви је ћа Ко тор на срп-
ском је зи ку.

Па ра лел но са овим у исто ври је ме је из ра ђен пе чат Оп шти не ко-
тор ске са ћи ри лич ким нат пи сом. То се ме ђу пр ви ма ви ди из “ Об ја ве” о 
ра ду оп штин ског уре да од 6. ма ја 1872. го ди не од стра не “Об ћин ског 
на чел ни штва Ко тор” (у пот пи су На чел ник). ћи ри лич ни нат пис на срп-
ском је зи ку “ОБ ћИ НА КО ТОР СКА“ је на по ло ви ни пе ча та, док је на 
дру гој по ло ви ни нат пис на ита ли јан ском је зи ку: “CO MU NE DI CAT TA-
RO”.40 

Ве о ма ва жан до пис Сре ског на чел ства од 22. ма ја 1872. го ди не 
ко је је упу ће но оп штин ској ад ми ни стра ци ји у ве о ма по год ном тре нут ку 
ја ко по ма же ову бор бу оп шти не за уво ђе ње као зва нич ног срп ског је зи-
ка. Овим до пи сом На чел ство оба вје шта ва оп штин ску упра ву о од лу ци 
Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва и Ми ни стар ства прав де Аустро у-
гар ске мо нар хи је од 20. апри ла исте го ди не ко јом се уста но вља ва да 
до пи си др жав них по кра јин ских ор га на и уста но ва оп штин ским упра ва-
ма тре ба да бу ду на оном је зи ку ко јим се слу жи пред сјед ни штво оп шти-
не. На осно ву то га од пред сјед ни штва Оп шти не се тра жи оба вје ште ње 
о зва нич ном је зи ку Ко тор ске оп шти не. У пот пи су у име Кра љев ске 
упра ве је Упра ва сре ског на чел ства, Бу ди са вље вић.41

39 ИАК, ОК, XLVI, 177.
 Do ku ment na srp skom je zi ku po či nje ova ko:

“II Si ed ni ca go di ne 1872
Za pi snik

Si ed ni ce Ob ćin skog Vi e ća
odr ža ne da nom

19 fe bru a ra 1872
 Pre sjed nik go spo din Na čel nik Spi ro Bje la di no vic
 Pe ro vo dja: Taj nik-Bla gaj nik Ivo Gi u nio
 Za stup ni ka Vla de ne ma.
 Si ed ni ca jest po zva na sa po zi vom da na 12 Fe bru a ra god. 1872 Bro ja 243.
 Go spo din Pre sjed nik na re đu je pe ro vo đi da či ta ime ni cu go spo de vi eć ni ka.
 Pe ro vo đe či ta i na ho du se pri sut na slje de ća Go spo da: ...”
40 ИАК, ОК, XLVII, 21/13
41 ИАК, ОК, XLVII, 137.
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По во дом овог за хтје ва одр жа на је у Ко то ру сјед ни ца оп штин ске 
упра ве 10. ју на 1872. го ди не. Овој сјед ни ци су при су ство ва ли на чел ник 
(пред сјед ник) Шпи ро Бје ла ди но вић и при сјед ни ци: Ђу ро Иван ко вић, 
ка пе тан То мо Ли по вац и кон те Smec chia. Ка ко се ви ди из за пи сни ка на-
пи са ног на на род ном је зи ку упра ва је ри је ши ла: 

“Od lu če no jed no gla sno na pred lo gu go spo di na Dok to ra Smec chie kao 
pred log Upra vi telj stva za Vi e će:

Vi e će Ob ći ne Ko tor ske od re đu je da una pred bu de se dr ža ti srb ski je-
zik kao je zik ure dov ni Ob ći ne Ko tor ske, ali tim da bu de Upra vi telj stvu slo-
bod no slu ži ti se kad bi ga vo lja bi la i ita li jan skim je zi kom u po je di no me 
sli ča ju.”42 

Сјед ни ца оп штин ског ви је ћа је одр жа на 14. ју на 1872. го ди не на 
осно ву по зи ва од 5. ју на 1872. го ди не. Она је одр жа на као IV Сјед ни ца 
го ди не 1872. ка ко је на ве де но у за гла вљу За пи сни ка. С об зи ром на зна-
чај ове сјед ни ће пред ста ви ће мо из во де из ори ги на ла За пи сни ка43:

“IV Sjed ni ca go di ne 1872
Za pi snik

Sjed ni ce ob ćin sko ga Vi e ća
dr ža ne da nom

Ko tor 14 Ju ni ja 1872
Pred sjed nik go spo din Na čel nik špi ro Bje la di no vić

Pe ro vo đa Taj nik Ivo Gi u nio
Za stup ni ka Vla de ne ma

Sjed ni ca jest po zva na sa po zi vom dne va 5 ju ni ja te ku će go di ne Bro ja 
995.

Pro či ta na ime ni ca go spo de vi eć ni ka, na la zi se da su pri sut na i slje de ća 
go spo da:

Ob ćin ski pri sjed ni ci Ju ro Ivan ko vić, To mo Li po vatz.
Ob ćin ski vi eć ni ci, Trip ko vić Lu ka, Gju ro vić Jo sip, Ra ma da no vić Pe-

tar, Bu ro nić Bo žo, Po ča nić Ivo, Bje la di novć Sti e po, Ra ma da no vić Pa vo, Jo-
vo vić špi ro, Jo va no vić Ivo, Mi lić Jef to, Bu ćin Vo jin, Pe tro vić špi ro, Og nje-
no vić Mi tar, Pe ši kan Lu ka, Pe tro vić Ga spar – to jest sku pa čla no va 17 a sa 
Pred sjed ni kom 18/osam na jest/.

Go spo din Pred sjed nik u 10 sa ti i 25 ča so va iz ju tra, bu du ći za ko ni ti 
broj pri sut nih čla no va, iz ja vlju je sjed ni cu kao otvo re nu.

.................................

.................................
Pe ro vo đa či ta I toč ku dnev nog re da, ko ja gla si:

I

42 ИАК, ОК, XLVII, 137/1
43 ИАК, ОК, XLVII, 249b
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“Od lu či ti ko ji je zik mo ra za una pred ra bljen bi ti kao ure dov ni je zik 
ob ći ne Ko tor ske.”

Pred sjed nik na la že taj ni ku da pro či ta spis Ko tar no ga mi e štan sko ga 
Po gla var stva dne va 22 ma ja 1872 Bro ja 158/se kr, i pred log Upra vi telj stva.

Pe ro vo đa pro či ta Do pis, i pred log Upra vi telj stva, ko ji gla si:
I

Vi e će ob ći ne Ko tor ske od re đu je da una pred bu de se dr ža ti srp ski je zik 
kao je zik ure dov ni ob ći ne Ko tor ske, ali tim da bu de po je di no me Upra vi telj-
stvu slo bod no slu ži ti se kad bi ga vo lja bi la i ta li jan skim je zi kom u po je di-
no me slu ča ju.

Go spo din Bu ćin Vo jin upi ta ri eč, te ka že, po du lji pa met ni go vor o na-
še mu pu ku, o na še mu je zi ku i o po tre bi da mi po naj pr vi u dje lu ra bi mo u 
sve mu i po sve mu naš mi li ma te rin ski je zik. On bi hteo da se ta li jan šti na sa-
svim iz ob ćin skog ure da oda le či. 

Po slje go spo di na Bu ći na go vo ri še i go spo din Sti e po Bje la di no vić, go-
spo din Lu ka Trip ko vić, Ka me na ro vić Pa vo, Ra ma da no vić Pe ro, Jo vo vić špi-
ro, Mi lić Jef to, još dru gi, i sva ki upo zna va ju ći po tre bi tost uvo đe nja na šeg 
je zi ka pod pu no u ob ćin skim po slo vi ma, ali ne sla ža še se sa go spo di nom Bu-
ći nom sa nje go vom ide om da se ta ljan šti na sa svim od ba ci od ure da – oni 
re ko še da je zi ci ino stra ni nu žni su sva ko me, o oso bi to Bo ke lji ma, te za to da 
što svak vi še je zi ka zna de to je vi še iz o bra žen i na pre dan.

Po slje po du lje ga bra tin sko ga do go va ra nja, i raz lo že nja, go spo din Bje-
la di no vić Sti e po pod po ma ga gosp. Lu ke Trip ko vi ća, uči ni slje de će pred lo ge:

I
Vi e će ob ći ne Ko tor ske od re đu je da una pred bu de se dr ža ti ma ter ni i 

ro dje ni svoj Srb ski – hr vat ski je zik, upo tre blja va ju ći slo va ći ri li ce i la ti ni ce, 
kao je zik ure dov ni i zva nič ki ob ći ne Ko tor ske.

II
Vi e će ob ći ne Ko tor ske od re đu je da ob ja ve, ob zna ne i pro glas be u ob će 

bu du una pred na pi sa te ći ri li com i la ti ni com; da do pi si va nje sa Vla sti ma bu de 
slje do va ti la tin skim slo vi ma, i da ta ko isto la ti ni com bu du na pi sa ti svi ure-
dov ni za pi sni ci i spi si, u od no ša ju sa stran ka ma i gla va ri ma bu de se slu ži ti 
Upra vi telj stvo la ti ni ce ili ći ri li ce, ka ko će pri go da iz i ski va ti.

Sa svih stra na či ne se zna ko vi odo bra va nja; ni tko da lje ne pi ta ri eč. 
Vi e će pi ta da se pred lo zi go spod. Sti e pa Bje la di no vi ća sta ve na gla so va nje.

Go spo din Pred sjed nik sta vlja da kle pred lo ge pod I i II g. Sti e pa Bje la-
di no vi ća na gla so va nje, a isti pri mlje ni su od vi e ća jed no gla sno. – Slu ša o ci, 
li e pi iz bor, vi ču Ži vlje li.

..........................................

..........................................
Bu du ći već pre ka sno do ba, to jest dva /2/ sa ta bli zu po slje pod ne Na-

čel nik – Pred sjed nik iz ja vlju je da za u sta vlja sjed ni cu, i po zi vlje Go spo du 
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vi eć ni ke da se sa ku pe po slje pod ne u 5 sa ti i da će se sjed ni ca na sta vi ti, da 
se ta ko već da nas svr ši dnev ni red pod pu no.

Sjed ni ca bi ta ko da kle ob u sta vlje na.
Ovaj za pi snik bi pro či tan, po tvr djen i pod pi san

Na čel nik – Pred sjed nik
pod. šp. Bje la di no vić

Pri sjed nik – Pred sjed nik
pod. Ivan ko vić

Vi eć ni ci     Pe ro vo đa - taj nik
pod. L. Trip ko vić    pod. Gi u nio
      Pe ro vo đa – Pi sar
      pod. Sr dić “
О овим од лу ка ма Оп шти на је оба ви је сти ла Сре ско на чел ство сво-

јим до пи сом на срп ском је зи ку 4. ју ла 1872. го ди не.44 
Ово је нај зад би ла ве ли ка по бје да срп ског је зи ка у ад ми ни стра ци-

ји Ко тор ске оп шти не, али ни је са овим све би ло го то во. Тре ба ло се и 
да ље бо ри ти за при мје ну ове од лу ке у прак си.

Мје сец да на по сли је од лу ка Оп штин ског ви је ћа 14. ју ла 1872. го-
ди не45 Оп шти на је мо ра ла при лич но оштро да ре а гу је на је дан до пис 
Сре ског на чел ства у ко ме се тра же по да ци о на зи ви ма ло ка ли те та пре ма 
ка та стар ским ма па ма и оста лим то по граф ским опи си ма. У том до пи су 
се ови на зи ви тра же на “дал ма тин ском је зи ку” (до пис Сре ског на чел-
ства од 21. ју на 1872. го ди не бр. 3309.46). Оп шти на на во ди у про прат-
ним до ку мен ти ма ове на зи ве на срп ском и ита ли јан ском је зи ку и на во-
ди: “на пи са ни су јед ном у та ли јан ски јем је зи ком, а дру гом, не ка ко ви 
ка же те у дал ма тин ско ме је зи ку, ко је га пи шу ће не по зна исто као и не 
зна де пук Об ћи не ове, не го баш у пра во ме на ше му ма тер но ме срб ско ме 
је зи ку. Ми, и на ше зе мље је дан крат смо кр стје ни би ли, те но вог кр стје-
на ни ти пи та мо, ни ти при ма мо; ми и зе мље на ше при ми ли смо кр стје ње 
од пра дје до вах на ших у срб ско ме је зи ку. Да кле, ви ер ни хо ће мо и на шој 
на род ној ви е ри оста ти, и мо ли мо, да кле, Слав ну Вла ду да кад од нас 
пи ше и го во ри нек нас пра вим крст ним име ном зо ве, а не не ким /пре цр-
та но: име ном не по зна тим/ на ма, а још ма ње пра дје до ви ма на шим, не по-
зна тим име ном /пре цр та но: дал ма тин ским/.”

Очи глед но је би ло да и по ред Од лу ка Ми ни стар ста ва уну тра-
шњих по сло ва и Ми ни стар ства прав де Аустро у гар ске мо нар хи је од 20. 
апри ла 1872 го ди не ко јом се ре гу ли ше пи та ње упо тре бе је зи ка у ло кал-

44 ИАК, ОК, XLVII, 137/1.
45 ИАК, ОК, XLVII, 306.
46 ИАК, ОК, XLVII, 306/11.
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ним упра ва ма аустриј ске вла сти упор но из бје га ва ју да наш на род ни је-
зик на зо ву “срп ски”. На су прот то ме на став ни ци Ко тор ске гим на зи је у 
пре пи сци са Оп шти ном ко ре спон ди ра ју на срп ском је зи ку и пот пи су ју 
се као на став ни ци срп ског је зи ка.47

И по ред све га што је оп штин ска упра ва пред у зе ла Сре ско на чел-
ство је и да ље на ста ви ло да се до пи су је на ита ли јан ском је зи ку. Све ове 
до пи се оп шти на ни је рје ша ва ла и од мах их је вра ћа ла На чел ству са 
истом ано та ци јом на са мим до пи си ма: 

“Vi đe no, po vra ća se 
Slav no me CK. Ko tar no me Po gla var stvu 

u
Ko to ru

bu du ći da unu tra sto je ći Do pis jest ta li jan skim je zi kom na pi sat 
Ob ći ne Ko tor ske zva nič ni je zik jest srb ski je zik sa la tin skim slo vi ma, 

te za to 1 Ok to bra te ku će du žne su po li tič ke Vla sti pi sa ti Ob ći ne ko tor skoj 
srb skim je zi kom ka ko tač no to pro pi su je Vi so ka Na red ba Mi ni star stva unu-
tra šnjih po slo va i Prav de od 20 trav nja 1872.

Gi u nio”48

По ред Сре ског на чел ства Оп шти на 8. ок то бра49 исте го ди не оба-
вје шта ва Окру жни суд у Ко то ру (“Ц.К. Окру жно ме Су ди шту у Ко то ру”), 
да је од лу чи ла да “за Об ћи ну Ко тор ску зва нич ни је зик мо ра би ти срб-
ски је зик са ла тин ским сло ви ма.” Овај до пис та ко ђе пот пи су је “Тај ник 
Ђ у нио”.

Сво је за кључ ке са сјед ни це Ви је ћа од 14. ју на 1872. го ди не Оп-
шти на до ста вља “Ви со ко ме пред сјед нич ком На ми е сни штву, Ви со ко ме 
Пред сјед ни штву По зив но га (апе ла ци о ног, прим. ауто ра) Су ду и Слав но-
ме Вр хов но ме Др жав но ме Од вјет ни штву За дар” сво јим до пи сом 17. ок-
то бра 1872. го ди не.50 Овим до пи сом, по ред оста лог, тра жи од ових нај-
ви ших др жав них ор га на да о овим за кључ ци ма оба ви је сте сво је пот чи-
ње не ор га не ши ром “Кра љев ства Дал ма ци је”. Она до ста вља у овом 
свом до пи су и јед но озбиљ но упо зо ре ње: 

47 ИАК, ОК, XLVII, 554.
 То на при мјер ра ди Вук По по вић, гим на зиј ски ка ти хе та, ина че са рад ник и при-

ја тељ Ву ка Ка ра џи ћа (Тре ћи го ди шњи про грам ћ. кр. ре ал не и ве ли ке гим на зи је у Ко то ру 
за школ ску 1875/76. го ди ну, Ду бров ник, 1876, стр. 56), а и Ри сто Ко ва чић у свом до пи су 
– Мол би пре да тој оп штин ском уре ду 28. ав гу ста 1872. го ди не и ко ју пот пи су је: “Ри сто 
Ко ва чић учи тељ ге о гр. хист. и срп ског је зи ка”.

48 ИАК, ОК, XLVI II, 234 (3. 10 1872), 237(4. 10. 1872), 238(8. 10. 1872), 241(10. 10. 
1872) и др. Сви ма је од го во ре но 16. и 17 ок то бра 1872. го ди не

49 ИАК, ОК, XLVII, 218.
50 ИАК, ОК, XLVI II, 246.
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“Ob ći na Ko tor ska, da kle na la zi se usi lo va na iz ja vi ti da ta ljan skim spi-
sim, što bi joj CKR Vla sti imen to va ne u go ri spo me nu toj Vi so koj Na red bi, 
ši lja le, ona ne će od no sna od go vo ra da ti, ni ti udo sto jit dalj nog opa za, ne go 
je di no da će ih po vra ti ti is toj Vla sti, bu du ći da ne od go va ra ju ob sta je ćim 
pro pi sa ma o ra be nju na rod nog je zi ka u do pi si va nju sa Ob ći na ma Vi šni je ne-
dvo je ći da će te C KR. Vla sti Za kon o je zi ku po što va ti i bez od vlač no vr ši ti, 
uhva da ne će se una pred usi lo va na na ći na šte tu stva ri i spi se ta ljan ske bez-
u spje šno po vra ća ti. 

Gi u nio”
У сре ди шњем ди је лу ово га тек ста Оп шти на ис ти че ве о ма ва жан 

став: “ На род ни је зик јест нај ми ли је бла го сва ког на ро да”.
Нај зад по сли је упор ног вра ћа ња ве ли ког бро ја до пи са на ита ли-

јан ском је зи ку и Сре ско На чел ство је од 8. но вем бра 1872. го ди не51 по-
че ло сво је до пи се пи са ти на срп ском. Исто та ко је по че ло да по сту па и 
Ви со ко На мје сте ни штво из За дра као и оста ли по кра јин ски ор га ни и 
уста но ве.

Ти ме је оства ре на ве ли ка по бје да срп ског је зи ка за слу гом ло кал-
них ор га на вла сти Ко тор ске оп шти не и ње них ви јећ ни ка по сли је ду го-
трај не и упор не бор бе.

Овај чин је по бје да на род ног је зи ка и ње го во уво ђе ње као зва нич-
ног у сво ју ад ми ни стра ци ју. Ова по бје да на род ног је зи ка ће омо гу ћи ти 
и по бје ду срп ског је зи ка над ита ли јан ским у школ ским уста но ва ма.52

ИЗ ВО РИ И ЛИ ТЕ РА ТУ РА

51 ИАК, ОК, XLVI II, 358.
52 ИАК, ОК, LIV, 400, 400/1
 У за пи сни ку са сјед ни це Оп штин ског ви је ћа Ко то ра 13. де цем бра 1875. го ди не 

за кљу чу је се јед но гла сно: “да на став ни је зик при пуч ким шко ла ма у овом гра ду ... мо ра 
би ти по на род но ме пра ву је ди но срб ско хр ват ски је зик то ли у пуч ким му шким шко ла ма, 
ко ли у жен ским, и да као об ве зни пред мет у истим му шким и жен ским пуч ким шко ла ма 
бу де пре да ван и ита љан ски је зик, ко је га по сљед но га Об ћи на ко тор ска не мо же зе маљ ским 
зва ти”. Овај за кљу чак је до ста вљен “Слав но ме ЦК. Ко тар но ме Школ ско ме Ви е ћу у Ко то-
ру”, а на ње гов До пис од 22. но вем бра 1875. го ди не ко јим се тра жи од Оп шти не од го вор 
на пи та ње ко ји је на став ни је зик при пуч ким шко ла ма ове оп шти не.
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Пе	чат	Ко	тор	ске	оп	шти	не	из	1872.	го	ди	не	са	ћи	ри	лич	ним	нат	пи	сом	 
на	срп	ском	је	зи	ку
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Ко	пи	ја	ди	је	ла	За	пи	сни	ка	Оп	штин	ског	ви	је	ћа	Ко	тор	од	14.	ју	на	1872.	го	ди	не	
на	ко	ме	је	до	не	се	на	Од	лу	ка	о	срп	ском	је	зи	ку	као	зва	нич	ном	 

у	Ко	тор	ској	оп	шти	ни
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Dar ko Antović

VIC TORY OF VER NA CU LAR dU RINg  
THE AUSTROHUN gA RIAN RU LE IN KO TOR IN 1872 

Summary
Ta king in to con si de ra tion cur rently known hi story of Ko tor and Bo ka Ko tor ska 

Bay, we esta blish that va ri o us fo re ign and do me stic ru les, eit her for a lon ger or shor ter 
pe riod of ti me, we re suc ce e ding one anot her for fif teen ti mes. Du ring the 19th cen tury 
alo ne, fi ve dif fe rent ru les re ign in this area: the first Austrian, 1797–1806 (fol lo wing the 
long la sting ru le of the Ve ne tian Re pu blic from 1420 to 1797), the Rus sian ru le, 1806–
1807, the French one, 1807–1813, tem po rary jo int ru le of Mon te ne gro and Bo ka Ko tor-
ska Bay, 1813–1814 and the se cond Austrian ru le, 1814–1914. This area had ex tre mely 
tu mul tu o us hi sto ri cal co ur ses, per ma nently ex po sed to va ri o us do mi na ti ons, yet pre ser-
ving its cha rac te ri stics and its par ti cu la rity, which was the re sult of the de ci si ve fight of 
its in ha bi tants re gar dless of the con di ti ons and cir cum stan ces whit it was fo ught in.

This pa per de als with such a form of fight, i.e. for the re cog ni tion of Ser bian as 
the of fi cial lan gu a ge in Ko tor du ring the Austro-Hun ga rian ru le in the 19th cen tury.

The first part of the pa per tre ats the is sue of li te rary work in the ter ri tory of Bo ka 
Ko tor ska Bay du ring the past ti mes, rat her the is sue of pre-Re na is san ce dra ma forms – 
church plays and ot her li te rary forms, as well as the is sue of the ver na cu lar and li te rary 
cre a tion in the ver na cu lar du ring the 16th, 17th and 18th cen tu ri es, as well as the pu blis-
hing ac ti vity using Cyril lic script. Par ti cu larly stres sed is the is sue of si mi la rity bet we en 
the li te rary lan gu a ge of Du brov nik and Bo ka Ko tor ska Bay of the ti mes. 

On the ba sis of such a he ri ta ge, the 19th cen tury se es the con ti nu a tion of the fight 
for the ver na cu lar in Ko tor and in Bo ka Ko tor ska Bay on two fronts: in the system of 
edu ca tion and in lo cal go vern ment.

The de ci si ve mo ment was the ses sion of Ko tor Mu ni ci pal Co un cil held on 14th 
Ju ne 1872 when it was de ci ded that Ser bian lan gu a ge was go ing to be the of fi cial lan gu-
a ge in the Mu ni ci pa lity of Ko tor.

Thus, thanks to lo cal aut ho rity bo di es of Ko tor mu ni ci pa lity and its co un cil lors, 
gre at vic tory of Ser bian lan gu a ge was ac hi e ved fol lo wing a long la sting and te na ci o us 
fight, and abo ve all as an ex pres si on of the in te rest of the ge ne ral pu blic.





Светислав ВУ ЧЕ НО ВИћ 

тРИ ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ ЗА ШтИ тЕ И ОБ НО ВЕ  
СВЕт СКЕ БА ШтИ НЕ КО тО РА

Кључ не ри је чи: Ко тор, Уне ско, свет ска ба шти на, ре ви та ли за ци ја

Од лу ка ма Уне ско вог Ко ми те та за свет ску ба шти ну до не тим 1979. 
го ди не ус по ста вљен је ста тус под руч ја Ко то ра као де ла при род ног и 
кул тур ног на сле ђа нај ви шег ран га (у опа сно сти). Ти ме су би ла по кре ну-
та ви ше го ди шња ком плек сна ис тра жи ва ња, чи ји су ре зул та ти укла па ни 
у пла но ве уре ђе ња за шти ће ног про сто ра и про јек те са на ци је исто риј-
ских гра ђе ви на. На че ла за шти те, де фи ни са на пре три де це ни је, из др жа-
ва ла су ра зно вр сне про ве ре и по твр де кроз прак су. Њи хо во прин ци пи-
јел но је згро угра ђе но је у ци ље ве и стра те ги ју Про стор ног, Ге не рал ног 
и Ме наџ мент пла на као до ку ме на та ко ји спа ја ју би лан се про те клих ак-
ци ја и ви зи је пред сто је ћих. У овом при ло гу при ка за на су по ла зи шта, 
ме то до ло ги ја и би ланс об но ве за шти ће ног под руч ја Ко то ра кроз три 
про те кле де це ни је ра да Ре ги о нал ног за во да за за шти ту спо ме ни ка кул-
ту ре Ко то ра. 

СТА РИ ГРАД 

Очу	ва	ње	сим	би	о	зе	кул	ту	рног	и	при	род	ног	окру	же	ња	у	Ко	то	ру.	У 
то по гра фи ји гра да Ко то ра, об у хва ће ног утвр ђе њи ма, до ми ни ра ју ма си ви 
искон ске при ро де. Стр ми об рон ци Лов ће на, ого ље ни или об ра сли ве ге-
та ци јом, спу шта ју се до уског по ја са оба ле. Исто риј ско је згро, са ка сте-
лом на вр ху, по чи ва на сте но ви тој фор ма ци ји одво је ној ра се дом од гор-
ског за ле ђа, а ко ри том Шкур де и вре лом Гур ди ћа од су сед ног коп на уз 
мо ре. Та кви то по граф ски од но си, ко ји су би ли услов за на ста нак на се ља 
на спо ју пла нин ског пре во ја и мор ског за ли ва ду бо ко за шлог у коп но, 
оси гу ра ли су из дво је ност гра да кроз сто ле ћа ње го ве ду ге исто ри је.

Од брам бе на свој ства при род ног ре ље фа и не при сту пач ност по ло-
жа ја ко ри шће ни су као еле мен ти при мар не за шти те на се ља. Над град ње 
те ме ље не пре ко не за рав ње не сте но ви те под ло ге из ве де не су од истог 
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ка ме на. Вре ме ном су сра сле, и фи зич ки и ви зу ел но, са при род ним фун-
да мен ти ма до те ме ре, да их је те шко раз лу чи ти. Из о ста нак свих ци вил-
них град њи и про фа них функ ци ја уну тар твр ђа ве то ком ду ге исто ри је 
до да нас, бит но је до при нео очу ва њу ње ног древ ног и не по ре ме ће ног 
из гле да. 

Ме ђу опа сно сти ма, што пре те при род но-гра ди тељ ском на сле ђу, 
ни су са мо бру тал не тек тон ске си ле. То су и по је ди нач но ма ла де ла ња 
мо ти ви са на по тре ба ма сва ко днев ног жи во та, чи ји се учи нак по сте пе но 
са би ра у ве ли ке и те шко от кло њи ве по сле ди це. По вре де пеј за жа на не-
при сту пач ним гор ским па ди на ма знат но су ре ђе од оних у обал ном по-
ја су, али се за уз врат мно го ја че ис по ља ва ју у па но ра ми за лив ског ам фи-
те а тра. Сто га је нео п ход на стал на кон тро ла да би се спре чи ла еро зи ја 
искон ског то та ла агло ме ра ци је. 

От	кри	ва	ње	ур	ба	не хро	но	ло	ги	је.	У Ко то ру, обал ном на се љу древ-
ног по ре кла и ду ге исто ри је, нај ста ри ји ур ба ни хо ри зон ти на ла зе се ис-
под ни воа мо ра и под те ме љи ма згра да. Њи хо во от кри ва ње и про у ча ва-
ње су о че но је са ве ли ким огра ни че њи ма и те шко ћа ма. Ар хе о ло шке сон-
де до пр ле су до не по ре ме ће них сло је ва и оста та ка са крал них гра ђе ви на 
in si tu из ра но ви зан тиј ске епо хе. Из ду бљих на сла га ур ба не стра ти гра-
фи је по ти чу изо ло ва не ис ко пи не ко је се евен ту ал но мо гу раз вр ста ти, 
пред мет но и хро но ло шки, али без са зна ња да ли су на ђе не на из вор ним 
ло ка ци ја ма, или ка сни јим, слу чај ним по ло жа ји ма. Нај ра ни ји гра ди тељ-
ски сло је ви над зе мљом по ти чу из раз до бља сред њо ве ков не ко му не.

Те рен ске ана ли зе су из вр ше не по гра ђе вин ским бло ко ви ма (ин су-
ла ма) као ће ли ја ма град ског тки ва, у ко ји ма су по је ди нач не згра де ме ђу-
соб но сра сле и усло вље не. То је би ло од по себ ног зна ча ја на по ло жа ји-
ма са крал них гра ђе ви на, ко је су се сук це сив но тран сфор ми са ле пу тем 
про ши ре ња или ре дук ци ја. Та ко ђе и код стам бе них ан сам ба ла, ко ји су 
че сто на ра ста ли по ве зи ва њем су сед них ку ћа у про стор но-вла снич ке це-
ли не па три ци ја.

Оба вље на те рен ска ис тра жи ва ња и ана ли зе град њи in tra mu ros 
свих ин су ла и по је ди нач них згра да, от кри ле су мно ге до сад не по зна те 
чи ње ни це и ар хи тек тон ске по је ди но сти бло ки ра не ка сни јим пре град ња-
ма. Уста но вље но је да је нај ве ћи број згра да на стао као збир не ко ли ко 
фа за са еле мен ти ма раз ли чи те стил ско-хро но ло шке при пад но сти. Јед-
ни ма је са чу ван при мар ни склоп, а про ме ње ни фа сад ни отво ри или об-
ра да про че ља; дру ги ма је по ве ћан број ета жа, или је по ре ме ћен уну тра-
шњи рас по ред.

Рат на ра за ра ња и ка та кли зме ство ри ли су па ра лел но сво је вр сну 
хро но ло ги ју де гра да ци је. Мно ге про ме не ур ба ног тки ва ду гу ју свој на-
ста нак, не то ли ко спон та ном де ло ва њу жи во та, ко ли ко не на да ним ха ва-
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ри ја ма. Оне су суд бин ски од ре ђи ва ле ге не зу гра да и оста вља ле ду бо ки 
траг на ње го вим гра ди тељ ским фор ма ци ја ма. Њи ма се мо гу об ја сни ти 
про стор не пра зни не и вре мен ске це зу ре ка кве се не за па жа ју у дру гим 
гра до ви ма упо ре ди ве исто ри је, али ста ло же ни је ево лу ци је.

Те рен ске оп сер ва ци је о ге не зи ур ба не це ли не, ин су ла и згра да 
угра ђе не су у кон зер ва тор ске усло ве са зах те вом да све фа зе спо ме нич-
ког по тен ци ја ла бу ду са чу ва не кроз про јек те и ра до ве. 

ва	ло	ри	за	ци	ја	 гра	ди	тељ	ског	 на	сле	ђа.	 Укуп на спо ме нич ка вред-
ност ур ба не це ли не Ко то ра знат но је ве ћа од зби ра очи глед них, ма те ри-
јал них оста та ка. По сто је ће ста ње са др жи у се би ма три це дав них ре ше-
ња и скло по ва. У тра са ма пе ри ме тра, мре жи ули ца и ре гу ла ци ја ма ин су-
ла, мо гу се по ступ но иш чи та ва ти не ка да шње гра ни це и струк ту ра на се-
ља и ан сам ба ла. Мно го ве ков но тра ја ње на истом по ло жа ју ство ри ло је 
и у Ко то ру, као и у мно гим ме ди те ран ским гра до ви ма, су пер по зи ци ју 
ур ба них сло је ва. Они се мо гу ме ђу соб но раз лу чи ва ти тек ду го трај ним и 
ра зно вр сним ис тра жи ва њи ма и по ве зи ва њем раз дво је них чи ње ни ца.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ур ба не це ли не омо гу ћа ва ју пре ли ми нар-
ну спо ме нич ко-ам би јен тал ну ва ло ри за ци ју ан сам ба ла и згра да уну тар 
пе ри ме тра. Она не ма уло гу ко на чог су да, већ са др жи пре глед и по ла зну 
кла си фи ка ци ју про сто ра и гра ђе ви на. Пот пун кул тур но-исто риј ски и 
гра ди тељ ско-умет нич ки по тен ци јал ни је са свим утвр ђен ни за нај вред-
ни је са крал не гра ђе ви не ко је су по је ди нач но оце ње не као спо ме ни ци 
кул ту ре. То по го то во ва жи за фонд про фа не ар хи тек ту ре ко ји до са да ни-
је био, уз ма ли број из у зе та ка, обје кат си сте мат ских ана ли за и ком па ра-
ци ја.

На овом ме сту тре ба ис так ну ти да ва ло ри за ци ја на сле ђа уну тар 
ком пакт не и сло је ви те струк ту ре гра да има два па ра лел на то ка и дво јак 
циљ: да уста но ви вред но сти ар хи тек тон ских ен ти те та, али и да про це ни 
њи хо ву уло гу у про ду бље ни јој спо зна ји ге не зе ур ба не це ли не. При ме на 
ова два кри те ри ју ма, на ис тој гра ди тељ ској је ди ни ци, до во ди не рет ко до 
раз ли чи тих ре зул та та: не ка по је ди нач но вред на згра да не мо ра има ти и 
по се бан зна чај за про у ча ва ње це ли не; на су прот то ме, је дан гра ђе вин ски 
фраг мент in si tu, сам по се би ма ло вре дан, има по не кад дра го це ну уло гу 
про стор ног и хро но ло шког ре пе ра за ис тра жи ва ње чи та вог кул тур ног и 
гра ди тељ ског хо ри зон та. Из ни за та квих ме ђу соб но раз дво је них коц ки-
ца скла па се мо за ик ур ба не це ли не у про стор ном по рет ку и вре мен ском 
сле ду.

ре	ха	би	ли	та	ци	ја	 спо	ме	нич	ког	 по	тен	ци	ја	ла.	Би тан циљ си сте мат-
ских ис тра жи ва ња и вред но ва ња гра ди тељ ског на сле ђа је сте ре ха би ли-
та ци ја спо ме нич ких по тен ци ја ла ур ба не це ли не, ан сам ба ла и гра ђе ви на. 
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Ре зул та ти ана ли за и ва ло ри за ци је на сле ђа има ју по ред струч но-на уч ног 
и опе ра тив ни зна чај: они чи не по ла зи шта за из ра ду пла но ва и про је ка та 
об но ве. У том ци љу ва жно је пре во ђе ње ни за чи ње ни ца и на чел них ста-
во ва у са же те од ред ни це за прак тич но де ла ње.

Уоби ча је на је ме то да по де ле еле ме на та ва ло ри за ци је по сто је ћих 
град њи на три гру пе: 

1. Кул тур но-исто риј ски и гра ди тељ ско-умет нич ки ква ли те ти за 
трај ну за шти ту ко ји ма мо ра ју би ти под ре ђе ни про гра ми и про јек ти са-
на ци је.

2. Без вред не на сла ге и пре град ње ко је тре ба укло ни ти ра ди от-
кри ва ња и об но ве из вор них скло по ва. 

3. Мо гућ но сти уво ђе ња но вих гра ђе вин ских еле ме на та и по де ла 
про сто ра у скла ду са да на шњим по тре ба ма жи во та. 

На пу ту ка ду го роч ним ци ље ви ма сто је мно ге за пре ке и огра ни че-
ња. Ре ха би ли та ци ја спо ме нич ког фон да у гра ду Ко то ру би ће по пра ви лу 
мо гу ћа у огра ни че ном оп се гу због ве ли ког сте пе на уни ште но сти из вор-
них об ли ка и по то њих исто риј ско-гра ди тељ ских фа за.

ре	ста	у	ра	ци	ја	са	крал	них	гра	ђе	ви	на. Син те за си сте мат ских ис тра-
жи ва ња и кон зер ва тор ске акри би је ус по ста ви ла је оп ти мал ну рав но те жу 
из ме ђу на ме ра ва ног и мо гу ћег на гру пи сред њо ве ков них цр ка ва ко је су 
об но вље не по сле зе мљо тре са (Ка те дра ла, Св. Лу ка, Св. Ма ри ја, Св. 
Ана). По ста вље ни циљ да се из ве де ре ста у ра ци ја оште ће них или уни-
ште них еле ме на та из вор не ар хи тек ту ре, оства рен је у знат ном сте пе ну. 
По ду хват је те ме љен на по у зда ним ма те ри јал ним оста ци ма и тра го ви ма 
ори ги нал них ре ше ња пре о ста лим по сле дав них ха ва ри ја. Ком па ра тив на 
ана ли за из вор ног и за те че ног ни је ства ра ла ве ли ке ди ле ме. При мат је 
до би ја ло ус по ста вља ње ин те гри те та пр во бит ног и уни кат ног пред ре ла-
тив ним вред но сти ма по то њег и стан дард ног. Ре ста у ра ци ја из вор ног за у-
ста вља ла се на гра ни ци ко ја одва ја по у зда но од хи по те тич ног. Због то га 
је из о ста ла об но ва по је ди них ви тал них де ло ва пр во бит не ар хи тек ту ре. 
Ова квим кон зер ва тор ским ста во ви ма и за хва ти ма дат је и тра јан при лог 
про ду бље ној спо зна ји ори ги нал них ре ше ња сред њо ве ков них цр ка ва Ко-
то ра. Исто вре ме но, но во от кри ве ним по да ци ма трај но су от кло ње не не-
ке не у те ме ље не тврд ње о ар хи тек тон ским ре ше њи ма по је ди них ти по ва 
са крал не ар хи тек ту ре.

У про сто ру цр кве Све тог Ми ха и ла ко ја је одав но из гу би ла вер ску 
функ ци ју, при ка за ни су но во от кри ве ни оста ци ста ри је са крал не гра ђе-
ви не са ви ше фа за. Ова ква ар хе о ло шка пре зен та ци ја древ ног култ ног 
ме ста да је исто вре ме но и пре сек раз во ја гра да од ра не Ви зан ти је, пре ко 
сред њо ве ков не Ко му не, до мле тач ког раз до бља. Те шко ће за шти те и одр-
жа ва ња ства ра стал но при су ство во де у сон да ма.



	 Три	деценије	заштите	и	обнове	светске	баштине	Котора	 211

Ре ста у ра ци ја спо ме нич ког ин те гри те та по сти же се ели ми на ци јом 
без вред них на сла га и пре град њи ис под ко јих је очу ва на из вор на ар хи-
тек ту ра. По сле то га го то во да не ма по тре бе за фи зич ком об но вом еле ме-
на та пр во бит ног ре ше ња. Из ра зит при мер за то је Цр ква св. Па вла где је 
це ло ви то са чу ва ни на ос ис пре гра ђен на стам бе не ће ли је. Упа дљи ва де-
гра да ци ја мо ну мен тал ног про стор ног ре ше ња из ве де на је без ве ћег ра-
за ра ња за све де них ка ме них кон струк ци ја. За раз ли ку од прет ход них цр-
ка ва, ов де не ма ни ка квих ди ле ма око од но са пре ма из вор ном и на кнад-
ном. Не по сто је ни ве ће те шко ће да се по у зда но об но ве оште ће ни де ло-
ви са чу ва них скло по ва.

Нај ком плек сни ји ре зул та ти по стиг ну ти су на Ка те дра ли где су от-
кри ве не струк ту ре из вор ног ре ше ња, а да при том ни су ели ми ни са ни ви-
тал ни де ло ви по то њих фа за град ње. 

Ти	по	ло	ги	ја	тра	ди	ци	о	нал	них ар	хи	тек	тон	ских скло	по	ва.	У фон ду 
про фа не, по себ но стам бе не ар хи тек ту ре, по ла зна од ред ни ца вред но ва-
ња је сте ти по ло ги ја про стор них ре ше ња. Ана ли зе ан сам ба ла и по је ди-
нач них згра да от кри ва ју мно ге по дат ке за ус по ста вља ње исто риј ског 
ни за стам бе не ар хи тек ту ре кроз ве ко ве.

Оста ци ку ћа са пр во бит ним ни во и ма по до ва у ко но ба ма, на ви ше 
де се ти на cm ис под ули це, упу ћу ју на да то ва ње у раз до бље ра ног сред-
њег ве ка, или чак ка сне ан ти ке. Пре ма су пер струк ту ра ма, са чу ва ним 
над зе мљом, основ ни тип пред ста вља ла је ку ћа јед но ће лиј ске осно ве са 
при зе мљем и јед ним до два спра та. Стан дард не гра ђан ске ку ће, јед но 
или ви ше ће лиј ске, са др же при зе мље, два спра та и не рет ко стам бе но 
пот кро вље. По ти чу из раз до бља по чев од сред њо ве ков не ко му не и тра ју 
до кра ја мле тач ке вла да ви не. Мно ге та кве згра де су пре тр пе ле број не 
уну тра шње пре град ње, из ме не отво ра и об ра де фа са да, док је код ве ћи-
не спрат ност ду го оста ја ла не про ме ње на.

Ан сам бли и па ла те раз ви је ног, ви ше ће лиј ског пла на и ква ли тет-
ни је об ра де за у зи ма ју ма хом ис так ну ти је по зи ци је, по ка зу ју ћи не ка да-
шњу при пад ност ви шем, ари сто крат ском и цр кве ном ста ле жу. Сред њо-
ве ков не ан сам бле пле мић ких фа ми ли ја чи не нај че шће гру пе су сед них 
ку ћа, здру же них у про стор но-вла снич ке це ли не. Ма ло је при ме ра из-
вор не це ло ви то сти ко ја оп се гом и об ра дом од го ва ра пој му па ла те. Тек 
из по зни јег, ба рок ног раз до бља, по ти чу са чу ва ни ан сам бли тог ран га. 
При том, са мо у не ки ма одр жа на је ори ги нал на про стор на дис по зи ци ја. 
Код оста лих је по ре ме ће на по де ла ма ре пре зен та тив них скло по ва на ви-
ше ко ри сни ка, ма хом у 19. ве ку. Ова кво де гра ди ра ње ста рих пле мић ких 
ре зи ден ци ја је дан је од ре зул та та оп штег рас па да тра ди ци о нал ног, фе у-
дал ног по рет ка и про па сти Мле тач ке Ре пу бли ке на из ма ку 18. ве ка.
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То ком 19. ве ка уз ста ри, јед но по ро дич ни дом на стао је и но ви тип: 
ма сив на ви ше спрат ни ца за рен ту. Он је по га ба ри ту сли чан са вре ме ним 
гра ђе ви на ма епо хе за дру штве не на ме не, ко му нал не уста но ве и др жав на 
над ле штва, ко је су по ди за не на про сто ри ма глав них тр го ва и дуж ва-
жних са о бра ћај ни ца. Вој на ко ман да, Гим на зи ја, Суд. 

ус	по	ста	вља	ње	из	вор	них	ре	ше	ња	струк	ту	ра	стам	бе	них	згра	да.	У 
скло пу об но ве на сле ђе не ар хи тек ту ре је дан од ци ље ва је ус по ста вља ње 
из вор них ре пре зен та та тив них скло по ва. Та квом по ду хва ту сто је на пу ту 
два огра ни че ња. Пр во чи ни уни ште ност мно гих еле ме на та пр во бит не 
ар хи тек тон ске об ра де, осо би то на ан сам бли ма нај ста ри јег по ре кла у 
стил ско - хро но ло шком ра спо ну ро	ма	ни	каго	ти	каре	не	сан	са. Дру гу 
пре пре ку по ста вља ју вла сни ци згра да, ко ји не же ле да сма ње ко ри сни 
про стор ели ми на ци јом на кнад них ета жа и анек са, ко ји ма су по ре ме ће на 
пр во бит на ре ше ња.

Оп сег и вр сте ин тер вен ци ја на сред њо ве ков ним стам бе ним згра-
да ма усло вље ни су вред но шћу ар хи тек ту ре и сте пе ном са чу ва но сти из-
вор них ре ше ња. Код при ме ра где је зна чај но гра ди тељ ско оства ре ње за-
др жа ло ори ги нал ни склоп, мо гућ но сти про ме на су до след но ре ду ко ва-
не. За хва ти су ма хом огра ни че ни на асе и змич ко оја ча ње кон струк ци ја и 
но ве ин ста ла ци је. У ра спо ну из ме ђу оп ти мал ног и ре ал ног на ла зи се 
сре до кра ћа: за др жа ва се по сто је ћи во лу мен, а ста ри је фа зе ис ти чу на 
про че љи ма осло бо ђе ним мал тер них обло га. Уну тра шњи склоп се при-
ла го ђа ва зах те ви ма са вре ме ног жи во та. По не где се по ме ра ју пре град ни 
зи до ви на тра се не ка да шњих, по себ но ако се ти ме ус по ста вља про стра-
ност глав них ода ја ори ги нал ног скло па. 

Ус по ста вља ње пре ђа шњих об ли ка по ста је мо гу ће са мо на по је ди-
ним де ло ви ма за те че не струк ту ре, где су из вор ни еле мен ти са чу ва ни ис-
под ка сни јих на сла га. За то су при мер ан сам бли сред њо ве ков ног по ре-
кла, ка сни је ви ше стру ко пре гра ђе ни. Ме ђу њи ма је па ла та Дра го са ни-
ра на по сле зе мљо тре са ра ди сме шта ја За во да за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре Ко то ра. У ње ном ста ри јем, го тич ком кри лу рас по ред рад них је-
ди ни ца по де шен је пре ма тра ди ци о нал ној по де ли и по ло жа ји ма ори ги-
нал них фа сад них отво ра. У по зни јем, ба рок ном кри лу са чу ва на је це ло-
ви тост дво ра на са др ве ним та ва ни ца ма.

Ба рок не па ла те са др же мно го ви ше са чу ва них из вор них еле ме на-
та нео п ход них за по у зда ну ре ста у ра ци ју пр во бит них дис по зи ци ја. Па ла-
та Гр гу рин, по диг ну та по сле зе мљо тре са из 1667. год., са чу ва ла је ори-
ги нал ну је дин стве ност ба рок ног ре ше ња. По сле нео п ход не са на ци је у 
њој је за др жа на стал на по став ка По мор ског му зе ја. Ти ме је омо гу ће но 
раз гле да ње јед ног од не ко ли ко вред них ен те ри је ра, ко ји су ма хом не-
при сту пач ни јав но сти. У ан сам блу Пи ма, ко ји је из бе гао де гра да ци ју 
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по сле про па сти Ве не ци је, одр жа ла се из вор на ар ти ку ла ци ја про сто ра. 
Она ће би ти на ста вље на чи ње ни цом да је па ла та у по се ду јед не по ро ди-
це ко ја је ко ри сти у це ли ни. 

За об но ву су нај по вољ ни ји уну тра шњи скло по ви оних па ла та где 
су про ме не на ста ле уба ци ва њем но вих пре гра да или до град њом анек са, 
али без уни ште ња ста рих кон струк ци ја. На су прот ова квој по год но сти, 
сто ји пре пре ка за те че них функ ци ја и по де ла ко ји ма су ис пар це ли са не 
ста ре ар хи тек тон ске це ли не. На гра ђе ви на ма, по пут па ла те Би зан ти, где 
је по ре ме ће на из вор на струк ту ра уну тра шњим пре гра да ма и пар це ла ци-
јом дво ра на на ви ше со ба, ар хи тек тон ски је ла ко оства ри ва ин те гра ци ја 
ба рок ног скло па. Код овог и слич них слу ча је ва зах те ви слу жбе за шти те 
сво јим оп се гом над ма шу ју пла но ве ко ри сни ка. Они се за др жа ва ју на за-
те че ном ста њу са не ко ли ко ано ним них ста но ва из ну ђе них у во лу ме ну 
не ка да шње ре зи ден ци је пле ми ћа. По пу шта ње ова квој инер ци ји ста на ра 
или ин ве сти то ра не за ин те ре со ва них за ин те гри тет спо ме ни ка, мо же да 
има трај не по сле ди це. Уво ђе ње асе и змич ких оја ча ња по тра са ма по сто-
је ћих пре гра да од ла же или оне мо гу ћу је по вра так из вор не ар ти ку ла ци је. 

Ма	те	ри	ја	ли	и	кон	струк	ци	је.	Ка мен креч њак је основ ни ма те ри јал 
кон струк ци ја: но се ћих зи до ва, лу ко ва и сво до ва. На еле мен ти ма ја че на-
прег ну тим (им по сти, ступ ци и сл.) као и на сво до ви ма про сто ри ја ма-
њег ра спо на (ход ни ци), ко ри шћен је тврд цр вен каст ка мен из Бо ке. За 
ве ће сво до ве на цр ква ма, у ма на стр ским кла у стри ма и при зе мљи ма ку ћа 
при ме њи ван је креч њак, или по ро зна и лак ша си га. У раз до бљу мле тач-
ке упра ве до шло је до ма сов ни је про из вод ње и при ме не опе ке. Она је, 
по себ но у до ба ба ро ка, ко ри шће на за град њу сво до ва из над хо ло ва и 
ре пре зен та тив них па ла та. Из про шлог ве ка по ти чу тзв. пру ски сво до ви 
од опе ка са че лич ним тра вер за ма.

Фонд стам бе не ар хи тек ту ре са др жа вао је кроз сва раз до бља кон-
струк ци је од др ве та: та ва ни це, кро во ве, сте пе ни шта, пре гра де, ис ту ре не 
до град ње. Др ве на гра ђа, ка ко је при ка за но у ге не зи, би ла је то ком сред-
њег ве ка ко ри шће на и за фор ми ра ње но се ћих зи до ва и пре пу ште них 
спра то ва. Та кви ти по ви др ве них и ком би но ва них скло по ва по сте пе но су 
из о ста ја ли из прак се на осно ву ко му нал них огра ни че ња и за бра на и 
због опа сно сти од по жа ра.

Пре глед кров них по кри ва ча от кри ва ма сов ну упо тре бу про ду ка та 
од пе че не зе мље. Ме ђу њи ма до ми ни ра ку па-ка на ли ца, да ле ки де ри ват 
ан тич ких об ли ка (те гу ла, им бри цес). По кри ва чи од пло ча сло је ви тог ка-
ме на от кри ве ни су у тра го ви ма на не ким са крал ним гра ђе ви на ма. Тра-
ди ци ја њи хо ве при ме не са чу ва на је на ма њим ку ћа ма ру стич не град ње. 
Из вор ни олов ни по кри вач сред њо ве ков них цр ка ва не стао је у број ним 
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ха ва ри ја ма или је при ли ком ка сни јих ра до ва за ме њи ван дру гим ма те ри-
ја ли ма. 

Симп	то	ми	 и	 узро	ци	 сла	бље	ња	 зи	да	них	 струк	ту	ра. На мно гим 
згра да ма вид не су про ме не и оште ће ња ка ме не гра ђе, сра змер на њи хо-
вој ста ро сти. Због пре ко ра че ња или про ме не рас по ре да оп те ре ће ња, до-
ла зи ло је до по ве ћа ња на по на на сми ца ње и са ви ја ње, пре ма ко ји ма је 
овај ма те ри јал знат но ма ње от по ран. У Ко то ру је мно го згра да ко је по-
ка зу ју на пр сли не и пу ко ти не на ста ле ди на мич ним уда ри ма у то ку зе-
мљо тре са. У по жа ри ма иза зва ним ка та кли зма ма не ста ле су број не гра-
ђе ви не. О то ме го во ре пи са ни из во ри и те рен ски на ла зи. На пре о ста лим 
зи до ви ма ви де се ка ме ни ква де ри са оште ће њи ма кри ста ла сто оштрих 
ру бо ва. По тим ли ни ја ма до шло је до пу ца ња услед на глог за гре ва ња и 
ши ре ња по вр шин ског сло ја ми не ра ла. Слич не по сле ди це мо гле су по не-
где на ста ти на укље ште ним бло ко ви ма из ло же ним ја ком сун цу.

По ро зни је вр сте ка ме на по ка зу ју спе ци фич на оште ће ња иза зва на 
ком би но ва ним ути ца јем вла ге, кри ста ли за ци је со ли и еро зи је под деј-
ством ве тра. Ов де је до ла зи ло до све ду бљег оси па ња по вр шин ског сло-
ја ка ме них бло ко ва. У но ви је до ба смог ство рен ме ша ви ном вла жног 
ва зду ха и га со ва (од ло жи шта, бро до ва, и тер мо е лек тра на) мо гао је да 
про у зро ку је ра зор не хе миј ске про це се на фа са да ма. Под ути ца јем сул-
фа та из ва зду ха ка мен се у не ким ја че за га ђе ним сре ди на ма пре тва ра у 
гипс ко ји на вла зи бу бри и от па да. Ти ме се трај но уни шта ва по вр шин-
ски слој и на ста је не на док на ди ви гу би так фа сад не скулп ту ре и ре ље фа.

От пор ност ка ме них бло ко ва за ви си ла је од на чи на об ра де. Ста ри 
мај сто ри су ко ри сти ли дле та и дру ге алат ке ра зних об ли ка, ко је су от ки-
да ле по вр шин ске сло је ве без оште ће ња ду бљих. Са ла га ним ис па ра ва-
њем мај дан ске вла ге ка ме ни блок је по ста јао твр ђи, по себ но на по вр ши-
ни, где се но шен вла гом из је згра, на та ло жио кал цит ства ра ју ћи кри ста-
ли за ци јом твр ду оп ну.

У но ви је вре ме, за фи нал ну об ра ду ко ри сти се зуп ча сти че кић 
(што ко мер), ко ји мр ви ми не ра ле по вр шин ског сло ја и ти ме сма њу је от-
пор ност ма те ри ја ла. По себ но је штет но ка да се ста ре фа са де што ку ју, 
да би се очи сти ле од на сла га и не чи сто ће. Ти ме се от кла ња кал цит, сма-
њу је от пор ност ка ме на и за у век гу бе по да ци о кле сар ској тек сту ри ко ја 
је ли ков ни ква ли тет град ње и по да так ве о ма ва жан за да то ва ње ар хи тек-
ту ре. У ино стра ној прак си за шти те ова алат ка је ели ми ни са на као штет-
на. Агре сив на тех ни ка је усту пи ла ме сто пра њу фа са да по мо ћу во де, 
сун ђе ра и че та ка са биљ ним влак ни ма.

Деј	ства	вла	ге	и	ме	ре	за	шти	те.	Сто пе те ме ља мно гих згра да, по-
себ но на рав ном те ре ну уз оба ле, ле же у зо ни стал не под зем не во де у 
ко јој су по ме ша ни мо ре и из во ри слат ке во де - вру ље. То узро ку је не-
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пре кид ну ка пи лар ну вла гу у при зе мљи ма, ко ја исто вре ме но оште ћу је 
ма те ри ја ле и оте жа ва усло ве жи во та. Са вре ме на тех ни ка је овла да ла 
раз ли чи тим ме то да ма су зби ја ња ка пи лар не вла ге од ињек ти ра ња до 
пре се ца ња зи до ва са уград њом во до не про пу сних сло је ва. За нај ве ћи 
број згра да на рас по ла га њу је ме то да ињек ти ра ња.

У рад ним и стам бе ним про сто ри ја ма до ла зи до кон ден за ци је па ре 
у до ди ру са хлад ним по вр ши на ма зи до ва. Об ја шње ња да је ова вр ста 
вла ге по сле ди ца про до ра ки ше но ше не ве тром кроз де бе ле ка ме не зи до-
ве по ка за ла су се као по гре шна. Те рен ска и ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња 
овог фе но ме на су утвр ди ла да до по ја ча ног рас хла ђи ва ња обим них зи-
до ва до ла зи услед ис па ра ва ња ат мос фер ске во де из фа сад ног сло ја, што 
се убр за ва деј ством ве тра. Из тих раз ло га за шти та од кон ден за ци о не 
вла ге по сти же се тер мич ком, а не хи дро-изо ла ци јом. Тер мо сло је ви се не 
мо гу по ста вља ти пре ко фа са да, а че сто ни у ен те ри је ру због ар хи тек-
тон ских еле ме на та и сли ка не де ко ра ци је. За шти та се сто га оства ру је по-
ја ча ном вен ти ла ци јом про сто ри ја и ства ра њем уме ре но то пле зрач не 
стру је уза зи до ве, од под нож ја на го ре. Овај на чин је по себ но по го дан у 
са крал ним гра ђе ви на ма са фре ска ма ко је су из ло же не без број пу та по-
но вље ном ци клу су вла же ња и су ше ња. Са вла гом се из лу чу ју со ли из 
мал тер не под ло ге и зи да. Њи хо ва кри ста ли за ци ја на по вр ши ни узрок је 
по ступ ног уни ште ња бо је них сло је ва осли ка них ком по зи ци ја. Пот пу ни-
ја за шти та од по сле ди ца кон ден за ци је по сти же се тер мич ком изо ла ци-
јом ка ме них по до ва и уград њом па нел ног гре ја ња. 

По	ре	ме	ћа	ји	ста	бил	но	сти	ви	тал	них	кон	струк	ци	ја.	Те ме ље ње, ка-
ко се по ка за ло на ис пи та ним при ме ри ма, рет ко је би ло из во ђе но са по-
себ ном бри гом, на ро чи то на обич ним стам бе ним згра да ма. Дна зи до ва 
без сто па јед ним де лом ле же над оста ци ма ста ри јих ку ћа, а дру гим пре-
ко на су тог тла на ма лој ду би ни. Ве ће де бљи не кон струк тив них зи до ва и 
знат ни је ду би не фун ди ра ња уста но вље не су на са крал ним гра ђе ви на ма 
то ком ис тра жи ва ња и са на ци о них ра до ва. Не ке уоче не сла бо сти тра ди-
ци о нал них кон струк ци ја, као што је не до вољ на от пор ност на хо ри зон-
тал не по ти ске, у про шло сти су сма њи ва не при ме ном гво зде них за те га у 
ни воу осло на ца сво до ва или др ве них та ва ни ца. Ова ква прак са би ла је 
по себ но рас про стра ње на по сле се и змич ких ха ва ри ја 1667. го ди не. 

При ли ком адап та ци ја и на до град њи ста рих ка ме них ку ћа у де вет-
на е стом ве ку осет но је ума ње на њи хо ва асе и змич ка от пор ност. Да би се 
про ме нио рас по ред ру ше ни су уну тра шњи кон струк тив ни зи до ви и уме-
сто њих по ди за не тан ке пре гра де што је угро зи ло про стор ну кру тост. 
Мно ге згра де до би ле су још је дан спрат, по не ке два или ви ше. То је иза-
зва ло ве ли ка до дат на оп те ре ће ња сла бог те мељ ног тла са му ље ви тим 
на но си ма и под зем ном во дом. Из тог вре ме на по ти чу мно га стам бе на 



216	 Светислав	вуЧеНОвИЋ

пот кро вља ус по ста вље на наме сто ра ни јих та ва на. Сме штај ку хи ња са 
ве ћим отво ри ма - ви ђе ни ца ма до при нео је стан дар ду жи во та, али је на 
дру гој стра ни узро ко вао при ме ну ти по ва кров них кон струк ци ја без хо-
ри зон тал них гре да ко је су ства ра ле кру ти тро у гао ве за ча. Др ве ни скло-
по ви су по ста ја ли нео т пор ни на хо ри зон тал на по ми ца ња. Ова кви ра до-
ви до ку мен то ва ни су са чу ва ним про јек ти ма из 19. ве ка и ана ли за ма по-
сто је ћег ста ња згра да.

Из	во	ђе	ње	 асе	и	змич	ких	 оја	ча	ња	 по	сле	 зе	мљо	тре	са	 1979.	 го	ди	не.	
Збир на ве де них осла бље ња зи да них струк ту ра и по ре ме ћа ја др ве них, 
до вео је до трај не ин ва лид но сти кон струк тив них скло по ва. То је до при-
не ло ве ли чи ни оште ће ња то ком зе мљо тре са 1979. го ди не. Кро во ви са 
те шким по кри ва чи ма, а без хо ри зон тал ног укру ће ња, рас тва ра ли су се 
узро ку ју ћи пу ко ти не на обим ним зи до ви ма без по преч них ве за. Пре ко-
ра че њем кри тич не гра ни це до ла зи ло је до об ру ша ва ња кро во ва, а лан-
ча но и др ве них та ва ни ца. 

По сле зе мљо тре са, на осно ву про пи са не ме то до ло ги је, из вр шен је 
пре глед свих згра да са ана ли зом ста ња кон струк ци ја, ка те го ри за ци јом 
оште ће ња и про це ном сред ста ва по треб них за са на ци ју. За град Ко тор, 
уну тар зи ди на, фор ми ран је по се бан ела бо рат са при ка зом свих обје ка-
та, ко ји са др жи све про пи са не по дат ке. На за шти ће ном под руч ју нај пре 
су из во ђе ни хит ни са на ци о ни ра до ви, ко ји су са др жа ли асе и змич ка оја-
ча ња ста рих ка ме них струк ту ра пре ма стан дард ним тех нич ким про пи-
си ма. Већ то ком пр вих ре а ли за ци ја по ка за ло се да су не ке ме то де асе и-
змич ких оја ча ња не при хва тљи ве, по го то во на гра ђе ви на ма исто риј ског 
зна ча ја и ар хи тек тон ских ква ли те та. 

Јед на од при ме ње них ме то да са сто ја ла се у из ра ди ар ми ра но-бе-
тон ских та ва ни ца са ма сив ним еле мен ти ма уба че ним у ка ме не зи до ве: 
сер кла жи ма и уга о ним сту бо ви ма. Фор ми ра ње та квог ар ми ра но-бе тон-
ског скло па из и ски ва ло је ве ли ка усе ца ња и сла бље на ка ме них зи до ва 
упра во на ме сти ма нај ве ће от пор но сти: на угло ви ма са пре ве зом мо но-
лит них бло ко ва. Ма тич ну уло гу пре у зи мао је по том но во у гра ђе ни кру ти 
кор пус. Ка ко су по ка за ла ис ку ства из раз ли чи тих ре ги о на, при ли ком ка-
сни јих по тре са на та ко са ни ра ним згра да ма, до ла зи ло је до да љих оште-
ће ња ка ме них зи до ва. То се до га ђа ло упра во због не по сред ног де ло ва ња 
ро бу сних ар ми ра но-бе тон ских скло по ва, ко ји су са ми одо ле ва ли зе мљо-
тре су пре но се ћи ра зор не си ле на ка ме не зи до ве исе че не и осла бље не 
ло шим за хва ти ма. 

Дру ги тех нич ки по сту пак ко ји је иза звао ре зер ве и от по ре ис тра-
жи ва ча и кон зер ва то ра гра ди тељ ског на сле ђа је сте ар ми ра ни тор крет 
бе тон, ко јим су об ла га ни ка ме ни зи до ви: фа сад ни са јед не, а уну тра шњи 
кон струк тив ни са обе стра не. Обло ге су по ве зи ва не са ар ми ра но-бе тон-
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ским та ва ни ца ма. Ен те ри је ри ста рих згра да са др ве ним та ва ња ча ма на 
кон зо ла ма и под вла ка ма, пор та ли ма, ни ша ма и пи ли ма пре тва ра ни су у 
сте ри ли зо ва не уну тра шњо сти бе тон ских бун ке ра. 

Ови и дру ги слич ни по ступ ци, по ред ме ђу соб них раз ли ка, по се-
ду ју за јед нич ку осо бе ност: во ђе ни су пре ма јед но стра ном ци љу асе и-
змич ког оја ча ња уз при ме ну тех ни ка не при ла го ђе них тра ди ци о нал ним 
кон струк ци ја ма и вред но сти ма на сле ђа. Уба ци ва њем но вих ро бу сних 
скло по ва би ла су угро же на и у до број ме ри уни ште на спо ме нич ка свој-
ства исто риј ских гра ђе ви на, по себ но стил ских ен те ри је ра, што је у пот-
пу ној су прот но сти са ци ље ви ма за шти те.

При	ме	на	спе	фич	них	ме	то	да	са	на	ци	је	исто	риј	ских	гра	ђе	ви	на.	На-
су прот ру тин ским по ступ ци ма са нео т кло њи вим по сле ди ца ма, при сту-
пи ло се про у ча ва њу и при ме ни спе ци фич них ме то да асе и змич ког оја ча-
ња тра ди ци о нал них кон струк ци ја, ко је су раз ви ја не у до ма ћим и ме ђу-
на род ним цен три ма. Су бли ма ци јом соп стве них и стра них ис ку ста ва 
уте ме ље на су сле де ћа по ла зи шта:

- Кон струк ци је су нео дво ји ви део спо ме нич ког ин те гри те та исто-
риј ских зда ња и као та кве су пред мет трај не за шти те и при ла го ђе не об-
но ве. Са ни ра ње ста рих гра ђе ви на сто га по ла зи од ре ха би ли та ци је њи хо-
вих осла бе лих кон струк ци ја при ме ном из вор них ма те ри ја ла и тех ни ка.

- Те рен ске ана ли зе згра да и по сле зе мљо тре са по ка за ле су да не-
по сре дан узрок оште ће ња ни је то ли ко уро ђе на нео т пор ност тра ди ци о-
нал них кон струк ци ја, ко ли ко њи хо ва ин ва лид ност: сла бо сти тла у те-
мељ ној зо ни, до тра ја лост ма те ри ја ла и ло ше пре град ње. По је ди не ста ре 
ку ће са ни ра не пре зе мљо тре са и без асе и змич ких оја ча ња, по ка за ле су 
ви сок сте пен от пор но сти пре ма тру сним деј стви ма.

- Прет ход на ис тра жи ва ња и прак тич на ис ку ства до ве ли су до са-
зна ња да је кон струк тив на хо мо ге ност би тан услов за одо ле ва ње ста рих 
град њи се и змич ким си ла ма. Та мо где је она по ре ме ће на и сма ње на тре-
ба је по вра ти ти об но вом кроз при ме ну истих гра ђе вин ских ма те ри ја ла 
или слич них са ана лог ним фи зич ким свој стви ма. Са ни ра ње ма сив ним 
еле мен ти ма ве ли ке чвр сто ће и кру то сти мо же до ве сти до не син хро ни-
зо ва ног по на ша ња тра ди ци о нал не гра ђе. По вр ши не њи хо вих спо је ва 
по ста ју ме ста по тен ци јал но ве ће угро же но сти.

- Но ви асе и змич ки скло по ви мо гу се угра ди ти у исто риј ске гра ђе-
ви не ка да се про ра чу ни ма по ка же да из вор не струк ту ре по сле са на ци је 
или об но ве не би мо гле би ти до вољ не да обез бе де нео п ход ну си гур ност 
згра да и ко ри сни ка. При том се по ла зи од ста ва да укуп на от пор ност 
ста рих и до да тих еле ме на та кон струк ци ја тре ба да спре чи ру ше ња и жр-
тве услед зе мљо тре са. Мо гу ћа ма ња оште ће ња, без те жих по сле ди ца, 
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мо ра ју се при хва ти ти као не из бе жна, ко ја ће се са ни ра ти бу ду ћим ра до-
ви ма.

- Пре те ра ни нор ма ти ви ко ји из и ску ју но ве ро бу сне скло по ве, пре-
тво ри ли би исто риј ске гра ђе ви не у сте ри ли зо ва не не крет ни не осу ђе не 
да још ду го тра ју ли ше не атри бу та спо ме ни ка кул ту ре.

- Про гра ми и про јек ти са на ци је мо ра ју се те ме љи ти на ана ли за ма 
и ва ло ри за ци ји по сто је ћег ста ња и њи ма би ти при ла го ђе ни. У та квом 
са деј ству оздра вље ње и оја ча ње кон струк ци ја не до во де до де гра да ци је 
спо ме нич ког по тен ци ја ла. За са ни ра ње сва ке тре ти ра не гра ђе ви не тре ба 
ис тра жи ти и при ме ни ти спе ци фич не ме то де и тех ни ке ко је њој нај ви ше 
од го ва ра ју.

На ве де на по ла зи шта су свр ста на у кон зер ва тор ске усло ве за из ра-
ду Ур ба ни стич ког про јек та Ста рог гра да Ко то ра. По том су при ме ње на 
кроз не ко ли ко ар хи тек тон ских про је ка та ре а ли зо ва них уз су де ло ва ње 
Оп штин ског за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре. Ме ђу њи ма је онај за 
об но ву па ла те Дра го у ко јој је сме штен по ме ну ти За вод. Ту су из ве де ни 
ком би но ва ни по ступ ци за сно ва ни на ре ста у ра ци ји оште ће них де ло ва 
скло па уз ињек ти ра ње ка ме них кон струк ци ја. Нео п ход на асе и змич ка 
оја ча ња по стиг ну та су но вим ар ми ра но-бе тон ским та ва ни ца ма и аб зи-
до ви ма ко ји су тра си ра ни као пре гра де из ме ђу про сто ри ја. Са деј ство 
ста рих и но вих струк ту ра по стиг ну то је ме сти мич ним ан ке ро ва њи ма 
пло ча у ка ме не зи до ве. При ова квом рас по ре ду но вих еле ме на та из бег-
ну то је ра за ра ње ка ме них зи до ва чи је су по вр ши не ус то оста ле вид не у 
ен те ри је ру. У по је ди ним про сто ри ја ма са чу ва не су ста ре др ве не та ва ни-
це ис под но вих ко ји ма је по ве ре на ак тив на кон струк тив на уло га.

У скло пу са на ци је не ко ли ко зна чај них са крал них гра ђе ви на, при-
ме ње на је ме то да са ни ра ња зи да них ка ме них струк ту ра, из ра ни јих го-
ди на, ко ри шће на у ино стра ној прак си. Она са др жи ком би но ва ни по сту-
пак ињек ти ра ња и ар ми ра ња. Ду гим свр дли ма фор ми ра ју се ка на ли 
кроз на пу кле и рас тре се не зи до ве У њих се уба цу је и пред на пре же ар-
ма ту ра и по том се це ла ста ра струк ту ра ињек ти ра. По сле ста би ли зо ва-
ња пре о ста је фи нал на об ра да фу га и по треб на ре ста у ра ци ја ар хи тек тон-
ске пла сти ке. Од но вих че лич них оја ча ња, сме ште них у ра зним прав ци-
ма, вид на су са мо за тво ре на че ла бу шо ти на преч ни ка не ко ли ко сан ти ме-
та ра. Ова ква ме то да по се ду је ве ли ку пред ност у са на ци ји спо ме ни ка 
кул ту ре, јер се њо ме по сти же оја ча ње ста рих кон струк ци ја без де мон та-
же и пре зи ђи ва ња, а уз очу ва ње из вор ног опу са зи до ва, лу ко ва и сво до-
ва, ти ме и њи хо вих спо ме нич ких свој ста ва.

ре	ста	у	ра	ци	ја	 ен	те	ри	је	ра.	 Нај ве ћи број из вор них скло по ва и 
стил ских еле ме на та ен те ри је ра са чу ван је у по је ди ним са крал ним гра ђе-
ви на ма из сред њег ве ка (Св. Лу ка, Св. Ма ри ја, Св.Ана) и ре не сан сно-
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ба рок не епо хе. У Ка те дра ли и дру гим сред њо ве ков ним цр ква ма су ма-
хом фраг мен ти не ка да шњих раз ви је них ком по зи ци ја фре са ка ко је су 
по кри ва ле за све де не про сто ре. По ред до сад по зна тих оста та ка у ол та-
ри ма и на сво до ви ма не дав ни ра до ви су из не ли на ви де ло ста ри је сло је-
ве зид ног сли кар ства. По себ но су вред ни на ла зи фре са ка и ка ме не пла-
сти ке из ра ног сред њег ве ка у ар хе о ло шки ис тра же ним цр ква ма. Том 
гра ди тељ ском кру гу при па да ју и фраг мен ти ол тар ских пре гра да, са да у 
ко тор ском Ла пи да ри ју му. Ци бо ри јум Ка те дра ле, по ква ли те ту и сте пе ну 
са чу ва но сти, при па да ни зу слич них оства ре ња у ста рим при мор ским 
гра до ви ма. 

У фон ду стам бе не ар хи тек ту ре, по себ но оне нај ста ри је, знат но је 
ма ње са чу ва них де ло ва из вор ног скло па и об ра де ен те ри је ра. Нај ве ћи 
број ку ћа пре тр пео је ви ше стру ке пре град ње, ко је су од не ле ина че рет ке 
еле мен те укра ша ва ња уну тра шњо сти као што су: бо је не та ва ни це, пор-
та ли, ни ше, ка ме на пи ла, огра де сте пе ни шта и слич но. У го тич кој па ла-
ти Дра го пре о ста ли су фраг мен ти др ве не та ва ни це и сли ка не зид не де-
ко ра ци је. По је ди не ба рок не па ла те са чу ва ле су из вор не ен те ри је ре без 
ка сни јих на сла га (Гр гу рин, Пи ма).

За раз ли ку од спо ме ни ка са крал не ар хи тек ту ре на ко ји ма се ра до-
ви из во де на ба зи сту ди ја, про је ка та и над зо ра кон зер ва то ра, са на ци ја 
про фа них згра да мо же би ти при ли ка за уни ште ње рет ких пре о ста лих 
еле ме на та из вор них ен те ри је ра. То се већ по твр ди ло на ви ше ме ста у 
гра ду и око ли ни.

Гло бал не те рен ске ана ли зе из вр ше не 1980-1981. год. би ле су до-
пу ње не де ли мич ним от кри ва њем ен те ри је ра у вр ло огра ни че ном бро ју 
ку ћа. Ски да ње мал тер них обло га и ме сти мич на сон ди ра ња, да ла су но-
ве по дат ке ва жне за ге не зу згра да. У мно гим ку ћа ма тек пред сто ји от-
кри ва ње и очу ва ње уну тра шњих об ли ка зи да них кон струк ци ја: ка ме ни 
сво до ви над при зе мљем, фраг мен ти плоч ни ка и еле мен ти уни ште них 
др ве них та ва ни ца са про фи ли са ним кон зо ла ма. Мо же се оче ки ва ти да 
бу ду про на ђе не за зи да не ни ше, фраг мен то ва на пи ла и низ раз ли чи тих 
спо ли ја у зи до ви ма мла ђег по ре кла. Ма да су че сто скром ни, ова кви на-
ла зи су ве о ма ко ри сни јер до при но се де таљ ни јој и по у зда ни јој ре сти ту-
ци ји из вор них об ли ка мно гих про фа них град њи. По не ки од њих мо гу 
би ти ре ста у ри са ни (ни ше, ка ме на пи ла) или из ва ђе ни из зи до ва и по ста-
вље ни у ен те ри је ру (спо ли је ка ме не пла сти ке).

Об	ра	да	екс	те	ри	је	ра.	Ге не за мно гих исто риј ских гра ђе ви на, а пре-
ко њих и ур ба не це ли не Ко то ра иш чи та ва се у ве ли кој ме ри на фа са да-
ма. Рет ке су стил ски и хро но ло шки хо мо ге не згра де. Ве ћи на је пре тр пе-
ла не ко ли ко пре град њи, ко је су се ис по љи ле на фа са да ма кроз про ме не 
отво ра и тех ни ка зи да ња. Фа зна сло је ви тост че сто је скри ве на мал тер-
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ним обло га ма ко је по пра ви лу при па да ју не ком ка сни јем раз до бљу. Њи-
хо вим де ли мич ним ски да њем, у то ку ис тра жи ва ња, или пот пу ним укла-
ња њем то ком са на ци је, иза шли су на ви де ло ва жни по да ци. Они до ку-
мен ту ју да је по ре кло гра ђе ви на знат но ста ри је од до са да по зна тог и 
ар хи тек тон ска об ра да по пра ви лу бо га ти ја од за те че не и не по сред но са-
гле дљи ве. Хро но ло шко-стил ске атри бу ци је ку ћа из ве де не су пр вен стве-
но на осно ву те рен ских ана ли за фа са да због ре ла тив ног оби ља и при-
сту пач но сти по да та ка.

Усло ви за об но ву згра да са др же, у ве ћи ни слу ча је ва, и трај но 
осло ба ђа ње ка ме них про че ља од на кнад них мал тер них обло га, ко ји ма 
су за ро бље не пре о ста ле ви тал не од ред ни це ар хи тек ту ре. На сто ја ње да 
се овај сво је вр сни исто риј ски ар хив у ка ме ну учи ни са гле дљи вим по-
себ но је ва жно у Ко то ру, ко ји је то ком 19. и 20. ве ка пре тр пео об ла га ње 
мал те ром мно гих ста рих про че ља. Та ко ђе и због чи ње ни це да но ви по-
да ци, от кри ве ни на екс те ри је ри ма, по ста ју ши ро ко при сту пач ни оп штој 
спо зна ји и да љим про у ча ва њи ма. Та квим број ним исто риј ским и гра ди-
тељ ским по је ди но сти ма по ступ но се фор ми ра ре ал ни ја сли ка о про-
шло сти и спо ме нич ком по тен ци ја лу Ко то ра.

Ски да њем мал тер них обло га от кри ва се раз лог њи хо вог дав ног 
по ста вља ња. Оне су чи ни ле ма ску пре ко ста рих про че ља ко ја су до би ла 
отво ре но вих об ли ка и рас по ре да, не рет ко на по ло жа ји ма прет ход них 
или из вор них. Но во от кри ве на сли ка че сто са др жи агло ме рат тех ни ка, 
оште ће ња, пре град њи и спо ли ја. Из вор но ви сок ква ли тет кле сар ско-зи-
дар ских ра до ва био је че сто де гра ди ран пре прав ка ма и ши ро ким на ма-
зи ма пре ко уских спо је ва кле са них ква де ра. Та кав ма нир по но вљен је и 
при ли ком по след ње об но ве, по себ но на ста рим ку ћа ма где су ра до ве 
из во ди ли у при ват ној ре жи ји не вич ни рад ни ци.

Нај ма њу ме ру по треб них за хва та на ка ме ним про че љи ма чи ни чи-
шће ње осла бе лих спој ни ца и фу го ва ње на осно ву тра го ва из вор них тех-
ни ка.То је по сти за но на згра да ма где је об но ва фа са да из во ђе на уз пре-
ци зне усло ве и струч ни над зор слу жбе за шти те. Од по себ не ва жно сти 
би ло је од ре ђи ва ње ре цеп ту ра мал те ра за фу го ва ње са при ме ном га ше-
ног кре ча и мле ве ног ка ме на уз огра ни че ње це мен та, или без ње га. Ква-
ли тет и трај ност по сти за ни су при ме ном тра ди ци о нал не тех ни ке: бри-
жљи вим на но ше њем мал тер не сме се, ви ше днев ним вла же њем и гла ча-
њем спој ни ца то ком су ше ња и по чет ног ве зи ва ња.

Де таљ ним ана ли за ма фа са да уста но вље ни су аутен тич ни по да ци 
о тех ни ка ма кле са ра и зи да ра свој стве них по је ди ним гра ди тељ ским раз-
до бљи ма. Ме ђу њи ма се ис ти че сред њо ве ков на, по себ но ро ма нич ка са 
уским и чи стим спо је ви ма из ме ђу пре ци зно из ве де них ква де ра оштрих 
бри до ва и глат ких тра ка уз ру бо ве. Дру га при ме ње на тех ни ка је спе ци-
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фич но ба рок на: са ис ту ре ним мал тер ним тра ка ка ма пре ко спој ни ца, ко-
ји ма се ими ти ра ге о ме триј ска пре ци зност ка ме них бло ко ва и пра вил-
ност ре до ва. Та квим се лек тив ним и па жљи вим фу го ва њем вра ћа се 
аутен тич ност опу са и олак ша ва чи тљи вост ре ла тив не хро но ло ги је град-
њи.

ре	ста	у	ра	ци	ја	из	вор	них	еле	ме	на	та	фа	са	да.	Ве ћи сте пен ре ста у ра-
ци је оства рен је на не ко ли ко згра да где су са чу ва ни фраг мен ти омо гу ћи-
ли по у зда ну об но ву из вор них окви ра отво ра, ве на ца и ка ме не пла сти ке. 
Ова кав по сту пак се по ка зао као ефи ка сан на гра ђе ви на ма чи ји су отво-
ри би ли из ме ње ни, али је са чу ва но ори ги нал но зи да ње окол них де ло ва 
фа са да са фраг мен ти ма пр во бит них окви ра. По вра так из вор но сти це ли-
не ни је иза зи вао ди ле ме, јер су ра ни ји отво ри чи ни ли ор ган ски део 
стил ске ком по зи ци је, а ка сни ји су ма хом би ли ати пич ни, све де ни на фи-
зич ке функ ци је осве тља ва ња и про ве тра ва ња.

Сту диј ска ре сти ту ци ја об ли ка у при прем ној фа зи про јек то ва ња 
би ла је олак ша на упо ред ном ана ли зом и по ве зи ва њем по да та ка са ви ше 
ана лог них отво ра са исте гра ђе ви не и њој срод них. Раз лог да се и код 
са свим ја сних слу ча је ва са по у зда ним по да ци ма ни је при шло ре ста у ра-
ци ји отво ра, ве на ца и еле ме на та пла сти ке, ви ше је опе ра тив не и фи нан-
сиј ске не го сту диј ске при ро де. При ма сов ној са на ци ји ни је би ло вре ме-
на или сред ста ва за та кву об но ву, чи ме она ни је ис кљу че на из бу ду ћих 
фи нал них ра до ва.

На мно гим згра да ма ко је су на ста ја ле у 19. ве ку као пот пу не но-
во град ње, при ме њи ван је ме шо вит ма те ри јал у ло ши јој тех ни ци. То је 
из и ски ва ло об ла га ње рав них фа сад них по ља из ме ђу отво ра, али та ко ђе 
окви ра и ве на ца ка да су ра ђе ни од опе ка. Раз два ја ње рав них и про фи ли-
са них еле ме на та на гла ша ва но је и по ли хро ми јом. Код об но ва из во ђе них 
по сле 1979. за др жан је опи са ни по сту пак као не раз двој ни еле мент из-
вор не ар хи тек тон ске об ра де.

Ре ста у ра ци ја екс те ри је ра, у скло пу об но ве из вор ног об ли ка, из ве-
де на је нај пот пу ни је на сред њо ве ков ним цр ква ма уз при ме ну из вор них 
ма те ри ја ла и тех ни ка, а ре зул та ти су ве ћи ном пу бли ко ва ни.

ур	ба	ни	 ди	зајн.	Уре ђе ње за шти ће ног гра да са др жи и об ли ко ва ње 
ни за еле ме на та ко ји се на ла зе на згра да ма или јав ним про сто ри ма ства-
ра ју ћи ур ба ни ам би јент. Не ки од њих су сра сли са ар хи тек ту ром, дру ги 
су мо бил ни и про мењ љи ви упо ре до са функ ци ја ма ко ји ма слу же. Ма да 
по не кад са ми по се би мо гу би ти ми нор ног зна ча ја у по ре ђе њу са мо ну-
мен тал ним то та лом исто риј ског гра да, њи хо ва ви зу ел на ис так ну тост и 
укуп но деј ство на ла жу сми шље ни из бор и сти ли за ци ју
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Ме ђу ва жни јим усло ви ма, за успе шно ли ков но об ли ко ва ње, на ла-
зи се тон кар та за бо је ње омал те ри са них фа са да. По ли хро ми ја мал тер-
них обло га мо ра би ти при ла го ђе на ар хи тек тон ском окру же њу са ка ме-
ним про че љи ма оке ра сто-си вих то но ва и там ним акор ди ма при род ног 
по за ђа.

Чест фа сад ни мо тив су про зор ски кап ци са ста ри јим об ли ком од 
пу них кри ла и мла ђим од по крет них ре ше та ка. Вла снич ке по де ле и 
број не пре прав ке до ве ле су до ша ро ли ко сти об ли ка и бо ја. Ур ба на об но-
ва об у хва та ус по ста вља ње јед но бра зно сти ка па ка на ис тој згра ди као 
нај ма њој про стор но-гра ђе вин ској је ди ни ци.

Ре ста у ра ци јом при зем них отво ра вра ти ће се мно гим ку ћа ма ста ра 
ду ћан ска вра та ко ја су то ком 19. и по себ но 20. ве ка уни шта ва на да би се 
до би ли ши ро ки из ло зи са ма сив ним пор та ли ма и фир ма ма. Ус по ста вља-
ње тра ди ци о нал них ар хи тек тон ских мо ти ва на ла же и при ла го ђе но ре-
ша ва ње пра те ћих ко мер ци јал них еле ме на та по мо ћу сим бо ла ко ји не по-
кри ва ју исто риј ску ар хи тек ту ру. Са вре ме ни реч ник ли ков ног об ли ко ва-
ња са др жи ла пи дар не зна ко ве по де сне за укла па ње у тра ди ци о нал не 
ам би јен те.

Сло бод ни про сто ри ме ди те ран ског гра да ко ри сте се то ком ту ри-
стич ке се зо не као не по кри ве не дво ра не за ра зно вр сне са др жа је и зби ва-
ња у ко ји ма су де лу ју го сти. Об ли ко ва ње ко му нал не опре ме, мон та жних 
град њи и мо би ли ја ра пре пу ште но је не рет ко им про ви за ци ја ма и не по у-
зда ним уку си ма, ко ји ма се де фор ми шу оп шти ре зул та ти об но ве. Сто га 
је од по себ ног зна ча ја да се овај рад по ве ри ква ли фи ко ва ним спе ци ја ли-
сти ма, ка ко би се оси гу ра ла ре ше ња у скла ду са ин те гри те том спо ме-
нич ке це ли не

У сре ди на ма са ду жом тра ди ци јом ак тив не за шти те исто риј ских 
гра до ва, по ред стан дард не функ ци о нал не ра све те, раз ви је но је и осве-
тља ва ње по је ди нач них спо ме нич ких гра ђе ви на, зна ча ја них ан сам ба ла и 
фрон то ва ур ба не це ли не. Сво јом осо бе ном то по гра фи јом Ко тор мо же 
би ти ве о ма по де сан за ноћ ни ми зан сцен у ко јем су на гла ше ни трај ни 
сим бо ли ње го вог ур ба ног пеј за жа. 

Би	ланс	ре	ви	та	ли	а	ли	за	ци	је	Ста	ро	га	гра	да.	Зе мљо трес је 1979. за-
те као Ко тор са мно гим за пу ште ним згра да ма, до тра ја лим ин ста ла ци ја-
ма и по ре ме ће ним функ ци ја ма. Крај њи циљ ком плек сне об но ве ур ба не 
це ли не би ла је об но ва ку ћа, дру штве них зда ња, са крал них гра ђе ви на и 
јав них про сто ра са по ди за њем тех нич ко-хи ги јен ског стан дар да. Спро ве-
де на асе и змич ка са на ци ја пред ста вља је пр ви ко рак и пред у слов трај ни-
јег оздра вље ња. Сле де ћи по ду хват би ло је уво ђе ње са вре ме них кућ них 
ин ста ла ци ја, а по себ но ко му нал не ин фра струк ту ре. Због то га су из ве де-
ни обим ни и те шки ра до ви. У под зем не ар ми ра но-бе тон ске га ле ри је по-
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ста вље ни су глав ни огран ци во до во да, то пло во да, ка на ли за ци је, стру је, 
те ле фо на и др. То је улич ни про стор и про че ља рас те ре ти ло ка бло ва и 
олак ша ло по прав ке без рас ко па ва ња тр го ва и ули ца. На ме сто из ли ва ња 
от пад них во да, пре ко ло кал них ка на ла у за лив, оства ре на је из ра да ко-
лек то ра са црп ним ста ни ца ма до отво ре ног мо ра. Ти ме је бит но уна пре-
ђе на еко ло шка си ту а ци ја. Омо гу ће но је ства ра ње здра ве жи вот не сре ди-
не по год не за ста но ва ње и раз вој ту ри зма.

Ви ше го ди шња ре ви та ли за ци ја Ко то ра од ви ја ла се у сво је вр сном 
по ла ри те ту два при сту па. Пр ви је са гле да вао уку пан за хват у функ ци о-
нал но-гра ђе вин ским па ра ме три ма, при ме њу ју ћи ру тин ске тех нич ке ме-
ре уоби ча је не у стан дард ној прак си на згра да ма без спо ме нич ког зна ча-
ја. Та кав при ступ мо гао је да за до во љи зах те ве ра ди кал не са на ци је, али 
је за не ма ри вао или био у су прот но сти са зах те вом да се ра до ви при ла-
го де ин те гри те ту спо ме ни ка кул ту ре. За ступ ни ци ова квог ста ва би ли су 
ин ве сти то ри во ђе ни иде јом да оспо со бе свој про стор са што ма ње ула-
га ња, по себ но у ре ста у ра ци ју исто риј ске ар хи тек ту ре. Њи хо ви парт не ри 
би ли су по је ди ни про јек тан ти, без до вољ но афи ни те та и зна ња за рад у 
обла сти гра ди тељ ског на сле ђа спо ме нич ког по тен ци ја ла. Они су спро-
во ди ли ре ше ња су прот ста вље на до ку мен то ва ним кон зер ва тор ским 
усло ви ма и смер ни ца ма. Оства ри ва ње та квих про је ка та ко ји су узро ко-
ва ли до дат ну де ва ста ци ју на сле ђа, би ла је мо гу ћа за хва љу ју ћи опор ту-
ни зму оних ко ји су из да ва ли од го ва ра ју ће до зво ле и во ди ли над зор, на-
су прот бит но друк чи јим ста во ви ма слу жбе за шти те спо ме ни ка кул ту ре 
ко ји су де фи ни са ни кроз кон зер ва тор ске усло ве за Ста ри град, гра ђе-
вин ске бло ко ве и све згра де. Са гра ђа ни ма, вла сни ци ма ку ћа и за куп ци-
ма по слов ног про сто ра ус по ста вље на је са рад ња ко ја је до но си ла охра-
бру ју ће ре зул та те. 

Мно ги ста на ри су по но во на се ли ли сво је до мо ве у Ста ро ме гра ду. 
Дру ги су оси гу ра ли сме штај у но во град ња ма дуж оба ла за ли ва. Про сто-
ри древ них ку ћа обо га ће ни су са вре ме ним са др жа ји ма. Уре ђе на при зе-
мља сте кла су атрак тив не функ ци је по ве за не са отво ре ним про сто ри ма. 
По је ди ни ан сам бли и па ла те древ ног гра да до би ли су или об но ви ли 
дру штве не на ме не. Исто риј ски ар хив је сме штен у бло ку на Тр гу Св 
Три пу на са са чу ва ним зна чај ним оста ци ма сред њо ве ков не ар хи тек ту ре; 
За вод за за шти ту спо ме ни ка у го тич ку па ла ту Дра го крај Ка те дра ле; По-
мор ски му зеј у ба рок ну па ла ту Гр гу рин; Цен тар за кул ту ру у ком плекс 
мле тач ке Вој не бол ни це. 

У са ни ра не гра ђе ви не, на об но вље не тр го ве гра да и оба ле за ли ва 
вра тио се жи вот обо га ћен са вре ме ним са др жа ји ма и опле ме њен но вим 
из гле дом под руч ја Ко то ра са Ли сте свет ског при род ног и кул тур ног на-
сле ђа.
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РЕ ГЕ НЕ РА ЦИ ЈА НА СЕ ЉА ОКО АКВА ТО РИ ЈУ МА ЗА ЛИ ВА 

Из ло же на по ла зи шта са тех но ло ги јом об но ве и ре ви та ли за ци је 
исто риј ског је згра Ко то ра, Ста ро га гра да, у зна чај ној ме ри су при ме њи-
ва на и на тра ди ци о нал не на се о би не у при о ба љу аква то ри ја. Оно што 
ове чи ни дру га чи јим је сте сим би о за при ро де и гра ди тељ ства, рас тре си-
тост агло ме ра ци ја, пре ла зни об ли ци ру рал ног и ур ба но г у ар хи тек ту ри, 
раз ви је ност окућ ни ца ме шо ви те еко но ми је, по вр ши не кул ти ви са ност 
аге ра у ал тер на ци ји са ма си ви ма аутох то не при ро де. 

Пеј	заж	и	то	по	гра	фи	ја	ко	тор	ског	ру	кав	ца	Бо	ке.	У ко тор ском де лу 
Бо ке сје ди ње ни су гор ско за ле ђе и ду бо ко уву чен мор ски за лив са пр-
сте ном обал них на се о би на. Ми ле ни јум ска ак тив ност ни за ге не ра ци ја 
оста ви ла је за со бом син те зе при род ног, ру рал ног и ур ба ног. Мо ти ви 
искон ске при ро де по кри ве ни су уз оба ле и низ па ди не ху ма ном над град-
њом: ма њим на се љи ма са тра ди ци о нал ном ар хи тек ту ром у ка ме ну и 
кул ти ви са ним аге ром у за ле ђу. И по ред из ло же но сти про ме на ма и по ре-
ме ћа ји ма, на сле ђе на ре ше ња одо ле ва ју, при ти сци ма са вре ме не но во-
град ње.

У де лу за ли ва, на па ди на ма Врм ца, из ме ђу не ка да шњих по мор-
ских ко му на Пр ча ња и Сто ли ва на јед ној стра ни, а До бро те и Пе ра ста 
на дру гој, са чу ва ни су основ ни еле мен ти исто риј ских про фи ла на се о би-
на. Оба ле аква то ри ја раз у ђе не су при ста ни ма (мо ла) за је дре ња ке и ба-
се ни ма (ман дра ћи) за ри бар ске бар ке. Ан сам бли по мо ра ца об у хва та ју 
про стра не ка ме не ку ће бро до вла сни ка и ка пе та на (па ла ци) пра ће не еко-
ном ским згра да ма са ма га за ма за то вар и брод ску опре му. Стам бе не 
гру па ци је су окру же не ме ди те ран ским вр то ви ма са по вр ћем, ло зом, ста-
бли ма агру ма. На до ми нант ним по ло жа ји ма по диг ну те су цр кве ме сних 
па тро на и по ро дич не ка пе ле окру же не гро бљи ма. 

Осун ча не па ди не по кри ве не су ло зом и ста бли ма ма сли на. На ви-
шим ко та ма су оста ци ста ри јих за се о ка (брат ства) са окућ ни ца ма ру рал-
не еко но ми је. Па ди не из над њих об ра сле су тра вом и ма ки јом за ис па-
шу сто ке. Шум ски по јас ли сто па да и че ти на ра по кри ва сте но ви те го ле-
ти на вр ху. Опи са ни про фил раз ви јен је на обе стра не за ли ва. На по ло-
жа ји ма са про стра ни јим по љи ма и у рав ни ци са бла жим па ди на ма ур ба-
на ком по нен та за хва та ве ћу ду би ну. На дру ги ма, на су прот то ме, сте но-
ви ти гре бе ни се спу шта ју до са ме оба ле, раз два ја ју ћи су сед на на се ља. 
Не по сред на сра слост мор ске оба ле и пла нин ских об ро на ка ства ра и 
пре ла зни кли мат у ко јем су про же ти при мор ски и гор ски упли ви. 

Бит на осо бе ност на се ља око за тво ре ног аква то ри ја мор ског ру кав-
ца је сте кул тур ни пеј заж у ко јем се про жи ма ју фор ма ци је са мо ни кле 
при ро де и гра ди тељ ства као ре зул тат ви ше ве ков них људ ских ак тив но-
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сти. На се о би не су са гле ди ве из ра зних пра ва ца и са окол них ме ста. Ис-
так ну те ко те на стр мим стра на ма Врм ца омо гу ћа ва ју да се ви де гра ди-
тељ ске фор ма ци је и при род но за ле ђе, од оба ле мо ра до вр ха бр да. То по-
граф ске окол но сти и рас тво ре ност па но ра ме из над аква то ри ју ма је су 
осо бе ни ква ли тет Пр ча ња, али исто вре ме но и ње го ва сла бост, услов но 
ре че но. Ов де се ис по ља ва ју, ис ти чу или на ме ћу и ма ње успе шне но во-
град ње или по вре де тла. 

Исто вре ме но, из Пр ча ња се са гле да ва ју сна жни мо ти ви при ро де и 
на се о би на на су прот ној стра ни за ли ва: ла нац ста рих на се о би на, об рон-
ци Лов ће на са Ње гу ши ма и до ми нант ним вр хо ви ма пла ни не. Од но с 
пре ма не по ре ме ће ним ре зер ва ти ма при ро де, не сме се жр тво ва ти по је-
ди нач ним ин те ре си ма, сти хиј ној из град њи и праг ма ти зму сва ко днев ног 
жи вље ња. Уко ли ко са да шње вре ме не по се ду је ма те ри јал не и дру ге мо-
гућ но сти за очу ва ње и укла па ње ова квих пеј за жних вред но сти у обо га-
ће ни жи вот са вре ме ног чо ве ка, он да је нај ма ње што се мо же учи ни ти: 
да га пре не се, без де ва ста ци ја, сле де ћим на ра шта ји ма.

Ре жим за шти те свет ске ба шти не об у хва та то та ли тет про сто ра у 
окви ру озна че них гра ни ца са свим сло је ви ма и ква ли те ти ма. Вред но ва-
не су сим би о зе са мо ни кле при ро де и гра ди тељ ска оства ре ња ко ји тво ре 
кул тур ни пеј заж Бо ке Ко тор ске. Ти ме се не за др жа ва sta tus quo, већ 
ства ра оба ве за да сва ки гест об но ва у но во град њи мо ра би ти под ре ђен 
ин те гри те ту на сле ђа и уте ме љен на ег закт ним по да ци ма, а не на су бјек-
тив ним пре ду бе ђе њи ма и лич ним ин те ре си ма. Кри те ри ју ми и ре жим за-
шти те су исто вет ни, а вр ста и оп сег по је ди нач них ме ра про ис ти чу из 
ре зул та та ис тра жи ва ња и ва ло ри за ци је на сле ђа. Ме то до ло шки и тех но-
ло шки низ опе ра тив них од ред ни ца ус по ста вља се у ме ђу деј ству це ли не 
и по је ди но сти. До са да шњи би ланс за шти те и ре ви та ли за ци је при род не 
и гра ди тељ ске ба шти не ис по ља ва, по ред по зи тив них ре зул та та, и при-
ме ре не по де сних по на ша ња у за шти ће ном аре а лу. 

ре	ви	та	ли	за	ци	ја	 син	те	зе	 гра	ди	тељ	ства	 и	 при	род	ног	 окру	же	ња.	
Кул тур но -исто риј ски про фил при о ба ља аква то ри ја зра чи ви тал ну суп-
стан цу не ка да шњег аутох то ног жи во та Бо ке ља у по мор ским ко му на ма 
ко је су се по сте пе но фор ми ра ле осва ја ју ћи са мо стал ност од стра них ад-
ми ни стра то ра ко ји су жи ве ли уну тар пе ри ме тра Ста ро га гра да. Ко нач но 
осло ба ђа ње за ли ва од ви ше ве ков них тур ских осва ја ча у Ри сну и Хер-
цег-Но вом, до не ло је нео п ход ну си гур ност жи во та у на се љи ма нео б у-
хва ће ним зи ди на ма и по у зда ни ју пло вид бу дуж оба ла и пре ко мо ра. Из-
град њом тр го вач ких је дре ња ка и пре ко мор ском на ви га ци јом сти ца на су 
сред ства за ши ре ње фло те и по сло ва, от куп зе мљи шта, град њу ку ћа и 
ре пре зен та тив них па ла ца.
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Пло вид бом до уда ље них де сти на ци ја, упо зна ва њем ра зних на ро да 
и кул ту ра, мо ре плов ци су по ста ја ли гра ђа ни све та ко ји се осло ба ђао фе-
у дал не спу та но сти и над ре ђе но сти. Они, ко ји су пред ња чи ли по бо гат-
ству и угле ду, по сти за ли су ранг пле ми ћа - не при ви ле ги јом на сле ђи ва-
ња, већ соп стве ним за слу га ма. Њи хов го спар ски дух у ко јем су здру же-
ни по слов ност и углед по мор ских ве те ра на јед но је од нај вред ни јих 
пре да ња Бо ке са ко јим се она укла па у по ну ду кул тур ног ту ри зма. Оба-
ве за је свих ко ји су у то ме дру штве но и про фе си о нал но ан га жо ва ни, да 
осми сле на чи не за при каз по мор ске тра ди ци је и гра ди тељ ства ауто ном-
них ко му на. На ро чи то об но вом ка пе тан ских па ла ца опре мље них ко ма-
ди ма ори ги нал ног на ме шта ја и ре пли ка ма мо би ли ја ра, на ви га ци о ним 
спра ва ма и ма па ма, спи си ма и књи га ма, пор тре ти ма, су ве ни ри ма и 
оста лим екс по ма ти ма. По себ но би би ло вред но да се иза бе ру ан сам бли 
ко ји до ку мен ту ју ра зно вр сност жи во та у до мо ви ма мо ре пло ва ца на 
окућ ни ца ма об у хва ће ним ме ди те ран ским вр то ви ма, при ста ни ма дуж 
оба ла и си дри шти ма у аква то ри ју му за ли ва. 

Но	во	град	ње. Упо ре до са са ни ра њем ста рих згра да и об но вом жи-
во та по диг ну те су број не но во град ње и гру па ци је за стал но и по вре ме-
но ста но ва ње, од мор и ту ри зам, дру штве ни стан дард и здрав ство. По ро-
дич не згра де су ло ци ра не у обал ном по ја су из ме ђу ста рих ка ме них ку-
ћа, као и у за ле ђу на те ра са стим ни зо ви ма пар це ла ко је су у про шло сти 
фор ми ра не за га је ње ме ди те ран ских кул ту ра. На ви шим ко та ма, и у из-
дво је ним зо на ма гра ђе не су ви кен ди це. Не рет ко, ра до ви су из во ђе ни го-
ди на ма, са по сте пе ним усе ља ва њем. Пеј заж са ни зо ви ма об ра ди вих 
пар це ла по сте пе но се ур ба ни зо вао и по кри вао град ња ма. Че сти це аге ра 
по ста ја ле су дво ри шта, а при ла зни пу те ви пре тва ра ни у стам бе не ули-
це. На по је ди ним ме сти ма фор ми ра ни су пар кин зи, по ди за не га ра же и 
дру ге пра те ће згра де. Ар хи тек тон ско об ли ко ва ње и укла па ње у пеј заж 
оства ре но је у ши ро кој ска ли ква ли те та.

Нај при хва тљи ви је де лу ју оне ку ће бли ске рас по ре ду и фор ма ту 
ста рим град ња ма. Има ју пра ви лан га ба рит пра во у га о не осно ве; дво сли-
ван кров по кри вен ка на ли ца ма; све тло обо је не фа са де, гри ље на про зо-
ри ма; ко ри шће ње окол ног те ре на за фор ми ра ње пла тоа, те ра са, ви ди ко-
ва ца; об зир но по сту па ње са за те че ним раз ви је ним ста бли ма. У сле де ћу 
гру па ци ју мо гу се ста ви ти ку ће са ви ше стам бе них је ди ни ца под истим 
кро вом; са раз у ђе ним трак то ви ма, ве ли ким ло ђа ма-бал ко ни ма на све 
стра не и по сва ку це ну; са тра же ним ефек ти ма и ра зно вр сним ма те ри ја-
ли ма. На дну ска ле су кре а ци је са мо у ких вла сни ка-гра ди те ља, ко ји упр-
кос усло ви ма, са ве ти ма или за бра на ма, пре са ђу ју свој при ват ни укус у 
ам би јен те где је сто ле ћи ма вла да ла кул ту ра син те зе при ро де и гра ђе ња. 
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Из на ве де них окол но сти про из ла зе ре зул та ти, ко ји по кре ћу од ре-
ђе на пи та ња. Јед но се ти че од но са пре ма ло ка ци ји и ам би јен ту. Мо гу ли 
се, и на ко ји на чин ускла ди ти ра зно вр сност и ор ган ски об ли ци пе јза жа 
са ком пакт ним гру па ци ја ма ти пи зо ва них но во град њи, осо би то на те ре-
ну са ка скад но те ра си ра ним пар це ла ма ко је сле де изо хип се? Сме ју ли 
се жр тво ва ти тра ди ци о нал на пар це ла ци ја те ре на, раз ви је на ста бла и ме-
ди те ран ска хор ти кул ту ра ра ди ства ра ња гу сте ур ба не фор ма ци је? Из-
град њом ма њих гру па ци ја рас тре си тог по рет ка сле ди ла би се тра ди ци-
о нал на ис ку ства укла па ња ар хи тек ту ре у при род но окру же ње. За да так 
је вре дан ис тра жи вач ког на по ра, про јек тант ског тру да и пред фи нан си-
ра ња. Њи ме би се су прот ста вља ло гра ђе вин ској кон фек ци ји на кре а ти-
ван, а не ад ми ни стра ти ван на чин: под сти ца ји ма а не са мо за бра на ма 

Оби ла ском те ре на сти че се ути сак да про јек то ва ње и ре а ли за ци ја 
ова квих гру па ци ја ни су во ђе ни ви зи јом укла па ња у пеј заж и тра ди ци о-
нал ни гра ди тељ ски по ре дак, већ сти ца њем што ве ће до би ти од про да је 
зе мљи шта или ко ри шће ња згра да за ко мер ци јал ни ту ри зам и дру го. У 
окол но сти ма при пре ме са дик та том за те че ног ста ња, ур ба ни стич ки план 
гу би уло гу про стор ног ко ор ди на то ра и по ста је ле га ли за тор сти хиј них 
но во град њи ра ди упи са у ка та стар. Ње го вим усва ја њем по сти же се оза-
ко ње ње ин ве сти ци ја без до зво ла, при хва та ју се от сту па ња од одо бре них 
про је ка та (где их је би ло); то ле ри ше се зло у по тре ба ста тич ких про је ка та 
за са на ци ју ста рих згра да, ис ко ри шће них не као под ло га за њи хоу об но-
ву, већ као по вод за ру ше ње и то тал ну ре кон струк ци ју.

Ме	то	до	ло	ги	ја	при	пре	ме	и	при	ме	не	пла	но	ва	и	про	је	ка	та.	Уче шће 
кон зер ва тор ске слу жбе не сме се огра ни чи ти на по је ди нач не спо ме ни ке 
кул ту ре и њи хо ву ужу око ли ну. Пу ни до мет ње ног де ло ва ња је сте ре ви-
та ли за ци ја исто риј ских на се о би на, ко је осим изо ло ва них спо ме ни ка са-
др же ам би јен тал не гру па ци је, пеј за жне вред но сти и син те зе при ро де и 
гра ди тељ ства. Са жет пре глед и ва ло ри за ци ја на сле ђа из ло же ни у овом 
Ме наџ мент пла ну по ка зу ју бо гат ство и ра зно вр сност под руч ја Ко то ра. 

При пре ма план ских до ку ме на та у за шти ће ној зо ни мо ра да са др-
жи ис тра жи ва ња и ва ло ри за ци ју при род не и гра ди тељ ске ба шти не. 
Про грам и ме то до ло ги ја из ра де та квих сту ди ја од ре ђе ни су за кључ ци ма 
ме ђу на род них ску по ва, као и у по себ ним за ко ни ма из до ме на кул тур не 
ба шти не. Стан дард ни про гра ми и под ло ге утвр ђе ни за уоби ча је ну ур ба-
ни стич ку прак су и под руч ја без вред ни јег на сле ђа, не мо гу би ти при-
хва ће ни као за до во ља ва ју ћи у за шти ће ним зо на ма, по го то во у они ма на 
Ли сти свет ског на сле ђа. Све стра на кул тур на ре ви та ли за ци ја је дуг про-
цес, као и са ма при ро да про сто ра ства ра них и пре у зе тих од ра ни јих ге-
не ра ци ја. Она и прет хо ди ур ба ни сти чи ким пла но ви ма и на ста вља да 
де лу је ка да њи ма ис тек ну ро ко ви и пре сах не ак ту ел ност. Од но си се на 
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сим би о зу гло бал них, ду го роч на ре ше ња за агло ме ра ци је, као и на по је-
ди нач не гра ђе ви не у њи хо вом стал ном про жи ма њу. Исто риј ска то по гра-
фи ја обал них на се о би на Бо ке то нај бо ље по твр ђу је. Син те зе при ро де и 
гра ди тељ ства рет ко су оства ре не у том сте пе ну и на та квом про стран-
ству, као што је по стиг ну то у ко тор ском за ли ву. Уно ше ње овог под руч ја 
на Ли сту свет ског на сле ђа ре зул тат је спо зна је ње го вих уни вер зал них 
вред но сти, ко ји ма је мо рал ни па трон по ста ла ме ђу на род на кул тур на за-
јед ни ца оли че на кроз Уне ско. 

У ак ту ел ној прак си се не рет ко по сту па дру га чи је, или чак су прот-
но од усво је них пра ви ла и пре у зе тих оба ве за. Као објек ти за шти те тре-
ти ра ју се са мо ис так ну ти спо ме ни ци кул ту ре, док се за не ма ру ју ам би-
јен тал не гру па ци је, пре де ли и пеј заж. Ур ба ни стич ки пла но ви за исто-
риј ска на се ља при пре ма ју се без оба ве зних сту диј ских под ло га и уче-
шћа кон зер ва тор ске слу жбе. Ин ве сти то ри, пла не ри и вла сти ко је при-
хва та ју пла но ве и про јек те ри зи ку ју да та ква до ку мен та ци ја бу де су-
прот на не са мо ста во ви ма за шти те, већ су штин ским ин те ре си ма при-
род ног и кул тур ног на сле ђа.

Јед на од спе ци фич но сти про це са об но ве исто риј ских на се о би на 
оште ће них зе мљо тре си ма је сте упо ред но од ви ја ње сук це сив них фа за: 
хит них ин тер вен ци ја, при прем них ис тра жи ва ња, тех нич ких под ло га, 
план ске и про јект не до ку мен та ци је, при о ри тет них ра до ва. Да би се у 
то ме ус пе ло, нео п ход но је про ду бље но по зна ва ње ма те ри је и стал на са-
рад ња уче сни ка у сло же ном и ду го роч ном по ду хва ту.

Post scrip tum.	Ста тус за шти ће ног под руч ја Ко то ра, као ин те грал-
ног де ла свет ске ба шти не, на ла же од го ва ра ју ћа пра ви ла по на ша ња свих 
ко ји ту жи ве и ра де, а по себ но оних ко ји има ју јав не функ ци је и од го-
вор но сти за ста ње при род ног и гра ди тељ ског на сле ђа. Нај пре, то је при-
хва та ње фун да мен тал не чи ње ни це да је ов де за шти ћен то та ли тет про-
сто ра, а не са мо изо ло ва ни спо ме ни ци кул ту ре са не по сред ним окру же-
њем, као што је че сто слу чај. Без об зи ра на соп стве ни ма њи зна чај, сва-
ки еле ме нат про сто ра ов де мо ра би ти про це њи ван у скло пу це ли не. 
Вред но сти ко је она са др жи за јед нич ко су до бро за јед ни це, не са мо ло-
кал не, већ и ши ре, до ма ће, а од не дав но и ме ђу на род не. Сто га оне не 
сме ју би ти жр тво ва не лич ним ин те ре си ма или уни ште не са мо во љом 
по је ди на ца и его и змом ин ве сти то ра. 

Ми ле ни јум ска кул тур на тра ди ци ја Бо ке је сте и ње на ме шо ви та 
еко но ми ја ко ја је од го ва ра ла по тре ба ма ста нов ни штва, раз ме не и тр го-
ви не. Сре до зем ни кли мат, да ро ван од при ро де, кул ти ви са ни агер на сле-
ђен од ге не ра ци ја пре да ка, тра ди ци ја сто чар ства и ри ба ре ња, ве шти не 
об ра де и град њи у ка ме ну, је су ве ли ки а не ис ко ри шћен ка пи тал овог 
под руч ја. У ме ђу вре ме ну, про стор се по сте пе но ур ба ни зу је ра ди раз во ја 
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ма сов ног, ин ду стриј ског ту ри зма са гло ма зни им хо те ли ма дуж ве штач-
ких пла жа и пре тен ци о зних ре зи ден ци ја ста ле жа но во бо га та ша са узур-
па ци ја ма про бра них де ло ва мор ских оба ла. 

Пра ви од го вор на про гре сив ну екс пло а та ци ју исто риј ски кул ти ви-
са ног под руч ја је сте ра ци о нал на из град ња уз ин тен зив но ко ри шће ње 
аге ра, са при ме ном са вре ме не тех но ло ги је. Др жав на за јед ни ца ко ја про-
кла му је еко ло шка на че ла и вла сти ту пу то ка зну док три ну - има шан су да 
их нај пре ре а ли зу је на за шти ће ном под руч ју Ко то ра, сег мен ту свет ске 
ба шти не, у ко јем су не раз двој но по ве за ни при ро да и гра ди тељ ство као 
не про ла зно оства ре ње кул ту ре жи вље ња. 

Svetislav Vučenović

THREE dECAdES OF pROTECTION ANd  
RECONSTRUCTION OF KOTOR WORLd HERITAgE 

Summary
In the history of Kotor the year 1979 was marked by two events of long-term ef-

fect: 
1) Its coastal region with the settlements around the Bay of Boka Kotorska was 

inscribed on UNESCO World Heritage List (in danger);
2) A powerful earthquake struck the southern part of the Adriatic causing serious 

damage and victims in Kotor and the surrounding places.
Both causes initiated systematic and long-term campaigns of reconstruction and 

revitalization of the architectural heritage and its natural surrounding. The newly estab-
lished Municipal (later Regional) Institute for Protection of Cultural Monuments of Ko-
tor participated in them. The attachment shows starting points, methodology and costs of 
the reconstruction of the protected region during the three previous decades. 

One of the significant results of the research on the ground was the revelation that 
the profile of the Old Town urbane whole contains underground layers overflowed by the 
sea with the remains of stages from prehistory, ancient times and early Middle Ages. The 
coastal agglomeration of triangular plan bordered by ramparts and the Fortress of Sveti 
Ivan (St. John’s) on the top includes the chronological span between the autonomous 
commune, Venetian reign and Austrian rule. 

The greatest number of original framework and style elements has been preserved 
in certain sacral buildings dating from Middle Ages (St. Tripun’s Cathedral, St. Luke’s, 
St. Mary’s, St. Ana’s), Gothic-Renaissance ensembles and palaces of the Baroque epoch. 
The genesis of many historic buildings, and through them also the urban whole of Kotor 
can largely be read on the facades of architectural blocks (insula). The requirements for 
the reconstruction of the buildings in most cases also included permanent liberation of 
the stone fronts from the subsequent plaster coating that hid chronological and style fea-
tures of their architecture.

The 1979 earthquake happened to find Kotor with many ill-reconstructed and 
dilapidated buildings, neglected installations and poor functioning. The final target of the 
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complex urban reconstruction was improvement of houses, renovation of public build-
ings and restoration of sacral buildings. Performed aseismic improvements presented the 
first step and precondition of permanent recovery. The next task was fitting contemporary 
installations, in particular communal infrastructure. Therefore large-scale and difficult 
works were performed. Underground reinforced-concrete galleries under the streets and 
squares were fitted with main branches of water supply system, heating, sewerage, elec-
trical installations, telephone lines and other elements of communal infrastructure. 
Wastewater was evacuated by means of underground collectors to the open sea. By this 
venture the closed sea surface will be turned into the center of an ecological zone.

In the Kotor armlet of the Bay mountain hinterland is closely united with the 
deeply indented sea bay and its ring of coastal settlements. Millennial activities of a line 
of generations have left behind them syntheses of natural, rural and urban. The motifs of 
the primeval landscape are along the shore and on the slopes covered by human super-
structures: smaller settlements with traditional stone architecture and cultivated agerom 
in the surrounding. 

The essential feature of the settlements around the closed sea surface of the arm-
let is the cultural landscape in which the formations of wild life are permeated with ar-
chitectural ones resulting from centuries of human activities. The settlements are visible 
from	different	directions	also	from the coast from Verige to škaljari. Prominent hills on 
the steep sides of Vrmac and slopes of Lovćen provide the sight of architectural forma-
tions and natural background, from the shore to the mountain peaks. 

Cultural-historic profile of the sea surface radiates the vital substance of the for-
mer autochthonous life of the Boka people in the maritime communes, gradually formed 
gaining their independence from the foreign administrators who lived within the perim-
eter of the Old Town. Final liberation of the Bay from the rule of the Turkish conquerors 
that lasted for several centuries in Risan and Herceg-Novi, brought safety of life to the 
settlements outside the town walls and safe sailing along the coast and across the sea. 
Building of merchant sailing ships and worldwide sailing enabled the acquisition of 
means for further development of the fleet and business, purchase of land and building 
of houses and stately palaces.

Comprehensive reconstruction and revitalization of natural and architectural heri-
tage is a long and continuous process. Syntheses of nature and architecture have rarely 
been accomplished in the degree and area such as it was done in the Boka Kotorska Bay. 
The inscription of this region on the World Heritage List is the result of the recognition 
of its universal value, whose moral patron is the international cultural community em-
bodied in UNESCO. The international status of the protected region of Kotor as an inte-
gral part the World Heritage, prescribes adequate rules of behavior for all who live and 
work here, and in particular those having public functions and responsibilities. 



Mа ри ја ЦР НИћ ПЕ ЈО ВИћ

ОСВРт НА ЗДРАВ СтВЕ НУ КУЛ тУ РУ  
ХЕР ЦЕГ НОВ СКОГ КРА ЈА 

- Од 18 до пр ве по ло ви не 20 ви је ка - 

Јед ну по ло ви ну жи во та чо вјек
про ве де гу бе ћи здра вље,  
а дру гу по ло ви ну 
по ку ша ва ју ћи да га вра ти.

Ле о нар до да Вин чи

Кључ не ри је чи: Хер цег-Но ви, оп штин ско Ви је ће и Упра ви тељ-
ство, ље ка ри, ба би це, апо те ка, бол ни ца, здрав стве но по вје рен ство. 

Под пој мом здра вст ве не кул ту ре под ра зу ми је ва се не са мо бри га о 
здра вљу љу ди, већ и бри га о здра вој при род ној око ли ни, јав ним по вр-
ши на ма у ур ба ним и ру рал ним сре ди на ма, по слов ним и стам бе ним про-
сто ри ма, про из водњa здра ве хра не, скла дан ме ђу људ ски од нос и дру го.

У овом ра ду би ће ри је чи, ко ли ко то до пу шта са чу ва на ар хив ска 
гра ђа, о здра стве ним рад ни ци ма ко ји су дје ло ва ли у про шло сти у хер-
цег нов ском кра ју и о још не ким по ка за те љи ма о здрав ству.

О здрав стве ној кул ту ри овог ди је ла Бо ке Ко тор ске, од но сно хер-
цег нов ског кра ја, осим из пе ри о да мле тач ке вла да ви не, ве о ма је ма ло 
об ја вље них по да та ка и ра до ва. 

Хер цег-Но ви је нај мла ђи сред њо вје ков ни град на ис точ ној оба ли 
Ја дра на, осно ван кра јем 14. ви је ка. На ла зио се у су сјед ству два ве о ма 
раз ви је на град ска на се ља Ко то ра и Ду бров ни ка ко ји су у ври је ме на ста-
ја ња Хер цег -Но во га, из еко ном ских по тре ба бо сан ске др жа ве, има ли 
раз ви је не све од ли ке гра да па и здра стве ну слу жбу. То ком 15. ви је ка у 
Но во ме су по ред Ита ли ја на ли је чи ли и бер бе ри–ви да ри, док је вла сте ла 
по зи ва ла ко тор ске или ду бро вач ке ље ка ре. По ло ви ном 15. ви је ка у гра-
ду Но во ме осно ван је од бор од три углед не лич но сти, ко ји се бри нуо о 
свим здра стве ним по тре ба ма. 
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Ар хив ска гра ђа Хи сто риј ског ар хи ва Ду бров ник свје до чи о до ла-
сци ма та мо шњих град ских ље ка ра и хи рур га у Хер цег-Но ви за ври је ме 
дво вје ков не тур ске вла да ви не овим гра дом. Такo је 1557. го ди не ду бро-
вач ки ље кар Ama tus Lu zi ta nus ли је чио у Хер цег-Но во ме хер цег нов ског 
еми ра ко ји је бо ло вао од „чи ра на бу бре зи ма“. Ду бро вач ки агент у Но-
во ме, у ври је ме тур ске вла да ви не, у сво јим „пи сми ма“ по ми ње не ку вр-
сту здрав стве не ад ми ни стра ци је у гра ду, као и са ни тет ске чи нов ни ке 
„при ку жни ке“ ко ји су пре гле да ли мр тва це и од ре ђи ва ли са ни тар не мје-
ре. Дез ин фек ци ја се вр ши ла „вен ти жа њем“ (про ве тра ва њем). По за у зе-
ћу хер цег нов ског (ри сан ског) кра ја од стра не Ве не ци је, кра јем 17. ви је-
ка, при сту па се ор га ни зо ва њу здра стве не слу жбе. Де кре том Здра стве ног 
ма ги стра та Ве не ци је 18. фе бру а ра 1689. го ди не по ста вљен је за ље ка ра 
у Хер цег-Но во ме Ни ко ла Бран ка дир. Ду жност апо те ка ра и бол ни ча ра 
оба вља ли су фра три ка пу ци ни. Град ски фи зик (ље кар) Ђор да но Чер зи-
ни по ми ње се 1701. го ди не, а крат ко се за др жао у тој слу жби хи рург 
Ђор ђе Цо та.

По да ци го во ре да су у ври је ме мле тач ке вла да ви не у Хер цег-Но-
во ме слу жбо ва ли и ље ка ри: Ђор да но Кје ре ги ни, Фра но Ка сте ли, хи рург 
Ни ко ла Ни ки че вић, ко ји се по ми ње 1767. го ди не, уз још не ко ли ко ље ка-
ра из те ко тор ске по ро ди це, ко ји су у пе ри о ду од 1720. до 1767. го ди не 
ра ди ли у ово ме гра ду. Об ја вље ни по да ци по ми њу и ље ка ре Мар ка Ко ра-
ди ни ја, хи рур га Ми ше ла Ла за ро ни ја, ко ји је био и управ ник мје сне бол-
ни це. Хи рург А. Го ра ку ћа слу жбо вао је ов дје око 36 го ди на. За би ље же-
на су и име на хи рур га Фра на Зи фре и ље ка ра Пе тра Ка по ни ја. Зна се да 
је апо те ку имао Пе тар Фон та на 1738. го ди не, као и да се стро го во ди ло 
ра чу на о ква ли те ту ље ко ва. Мле тач ке вла сти за бра њи ва ле су на дри ле-
кар ство, али је ста нов ни штво ра до ко ри сти ло са вје те и услу ге „ви да ра“, 
на род них ље ка ра, па су се Пе тар Га ча нин и Ви дић Ву чић из Тре би ња, 
ко ји су жи вје ли у Но во ме, ба ви ли ли је че њем. 

О пре вен тив ним и дру гим здра стве ним мје ра ма бри нуо је здрав-
стве ни ко ле ги јум од три чла на: про ви дур Хер цег Но во га, про ви дур за 
са ни тет и још је дан члан. На оба ли мо ра на То плој (од да на шње пла же 
Јах тинг клу ба до при ста ни шта и сје вер но од оба ле) на ла зи ле су се згра-
де Ла за ре та ко ји је от по чео са ра дом 1701. го ди не. Ту су по мор ци, пут-
ни ци и тр гов ци ко ји су сти за ли из кра је ва у ко ји ма је вла да ла не ка за ра-
зна бо лест за др жа ва ни у ка ран тин, а ро ба рас ку жи ва на. Због ло шег те-
ре на са гра ђен је но ви Ла за рет у Ме љи на ма ко ји је от по чео са ра дом 
1732. го ди не. Мле тач ке вла сти су овој уста но ви да ли по се бан зна чај, па 
се јед но ври је ме при ме њи ва ла од лу ка да бро до ви у Дал ма ци ји мо гу из-
др жа ва ти ка ран тин са мо у Ме љи на ма и Спли ту. Ком плекс ме љин ског 
Ла за ре та пред ста вља ри је дак и дра го цјен кул тур но-исто риј ски спо ме-
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ник из 18. и 19. ви је ка у Бо ки Ко тор ској. Са чу ва ни по да ци о ње го вом 
ра ду пру жа ју до ка зе о ви со ком сте пе ну ме ди цин ске кул ту ре то га до ба. 
Ла за ре ти су има ли ве о ма зна чај ну уло гу у раз во ју по мор ске тр го ви не на 
ко јој се за сни ва ла моћ Ве не ци је, али и у раз во ју Бо ке Ко тор ске. 

По ред ла за ре та, у 18. ви је ку је ра ди ла и вој на бол ни ца, а вој ни 
хи рург је оба вљао и ду жност управ ни ка, а по не кад и ду жност управ ни-
ка ла за ре та. По зна то је да је 1699. го ди не за вој ног хи рур га у Хер цег- 
Но во ме био по ста вљен Пје тро Гар зо ни. 

У Хер цег-Но во ме је 1732. го ди не осно ван стал ни здравстве ни 
уред чи ји је пра вил ник де таљ но од ре ђи вао пра ва и ду жно сти ово га уре-
да. Знат ног удје ла у спри је ча ва њу ши ре ња за ра за у то ври је ме има ли су 
и здрав стве ни кор до ни, ко ји су би ли са ста вље ни од до ма ћег ста нов ни-
штва по себ но из по гра нич них на се ља. Они су одр жа ва ли ре дов ну стра-
жу на гра ни ци, уз по ја ча не мје ре при ли ком по ја ве за ра зних бо ле сти у 
су сјед ним кра је ви ма. Нео ба вља ње ове ду жно сти стро го се ка жња ва ло.1

***

По па ду Мле тач ке Ре пу бли ке, здрав стве не ор га ни за ци је су на ста-
ви ле са ра дом. За ври је ме фран цу ске вла да ви не (1806-1814) Цен трал ни 
здрав стве ни уред у Ко то ру и Са ни тар на ко ми си ја у Хер цег-Но во ме бри-
ну ли су о здрав стве ним при ли ка ма. Вла дин де ле гат из Ко то ра 4. апри ла 
1809. го ди не тра жио је од на чел ни ка Хер цег-Но во га да се об ја ви при ло-
же ни оглас о бес плат ној вак ци на ци ји. Исти, дви је го ди не ка сни је, тра жи 
од на чел ни ка да се од су ме нов ца, пред ви ђе не за пла те слу жбе ни ка, бол-
ни це, узме 1000 ли ра за по кри ће не ких дру гих тро шко ва. На спи ску 
пла та слу жбе ни ка Ла за ре та тих го ди на на ла зио се и хи рург Алек сан дар 
Го ра ку ћа. Из гле да да је одр жа ва ње чи сто ће у гра ду, јед не од пре вен тив-
них мје ра, би ла на ве о ма ни ском ни воу, јер је пу ков ник Ви а ла на ре дио 
на чел ни ку хер цег нов ске оп шти не да из да оглас о одр жа ва њу чи сто ће у 
гра ду. У исту свр ху обра тио се и ко ман дант оруж ја у Хер цег-Но во ме, 
на ре ђу ју ћи да се ви ше при па зи на чи сто ћу гра да. На чел ник оп шти не 
Три фон Брон за и се кре тар Фи лип Аби а ти чи  о дре ди ли су та да ка зну од 
4. фран ка за оно га ко се пр ви пут ухва ти да ба ца сме ће на ули цу или 
пе ре ро бу у бли зи ни че сме. Исте го ди не вла дин де ле гат Па у лу чи до ста-

1 Овај рад се нај ве ћим ди је лом ба зи ра на по да ци ма ко ји се пр ви пут об ја вљу ју на 
осно ву ар хив ске гра ђе.

 Д. Ра до ји чић, Из ме ђу кул ту ра Ис то ка и За па да, Се ве ро за пад на Бо ка Ко тор ска, 
Бе о град, 2006, стр. 71-80.

 М. Зло ко вић, Здра стве не уста но ве у хер цег нов ском кра ју за ври је ме Мле тач ке 
ре пу бли ке, Збор ник ра до ва из на у ке, кул ту ре и умјет но сти Бо ка 13-14, Хер цег Но ви, 
1982, стр. 156
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вља на чел ни ку Хер цег-Но во га оглас о ли ци та ци ји за снад би је ва ње вој-
не бол ни це. Иду ће го ди не, исти се обра тио оп штин ској упра ви, ја вља ју-
ћи да је пу ков ник Ви а ла тра жио да се за вој ну бол ни цу на ђе не што по-
треб ног ма те ри ја ла. Оп шти на је од го во ри ла да ни је мо гла иза ћи у су-
срет јер су сав ма те ри јал од ни је ли Аустри јан ци при ли ком од ла ска.2

***

Вје ков на аустриј ска, од но сно аустро у гар ска вла да ви на Бо ком Ко-
тор ском во ди ла је при је све га бри гу о сво јим ин тре си ма. Одр жа ва ње 
по сто је ћих и раз ви ја ње здрав стве них слу жби од ви ја ло се и из по тре бе 
очу ва ња здра вља ста нов ни штва чи је здра вље је зна чи ло бо ље при хо де 
др жа ви по себ но пу тем по ре за и дру гих на ме та. У пр вим де це ни ја ма но-
ве вла сти здрав стве на слу жба је би ла до бро ор га ни зо ва на, па је аустриј-
ска власт ода ла при зна ње оп штин ској вла сти за до бро ор га ни зо ва ну са-
ни тар ну слу жбу. У гра ду су ра ди ла два ље ка ра: Алек сан дар Го ра ку ћа 
ко ји је био већ че ти ри де це ни је у овом гра ду и Мар ко Ђо но вић. 

То ком 18. ви је ка чла но ви по ро ди це Го ра ку ћа ба ви ли су се и по-
мор ством. Јо ван Го ра ку ћа је 1753. го ди не по сје до вао пу ла ку и ма лу бар-
ку и пло вио је до Ал ба ни је и Бу две, а иду ће го ди не Јо во (вје ро ват но 
иста осо ба) га е том је пло вио по но во до Ал ба ни је, а Мар ко Го ра ку ћа је 
те го ди не по сје до вао ма лу бар ку. Иво-Јо ван (вје ро ват но иста осо ба) Го-
ра ку ћа са ма лим пје ле гом и бар ком оба вио је три пу то ва ња то ком 1758. 
го ди не, а Ни ко Ал ба нез Го ра ку ћа те је го ди не по сје до вао ма лу бар ку. У 
пе ри о ду од 1771. до 1782. го ди не не по ми ње се ни је дан Го ра ку ћа као 
по мо рац. Го ра ку ће су жи вје ли на То плој, али их у са чу ва ним по пи си ма 
ста нов ни ка то га на се ља не ма 1750. и 1758. го ди не. У по пи су ри мо ка то-
лич ких ста нов ни ка 1771. го ди не на ла зи се Ни ко ла Го ра ку ћа чи ја је по-
ро ди ца има ла пет чла но ва, Зор зи (Ђор ђе) са три чла на и Але сан дро са 
четири чла на по ро ди це. Вје ро ват но су Ни ко ла, Зор зи и Але сан дро бра-
ћа, јер за сва ко га од њих се на во ди да су „по кој ног Ан дреа“. Иду ће го-
ди не су по но во упи са ни са мо што се те го ди не Але сан дро ва по ро ди ца 
по ве ћа ла за јед ног чла на. Шест го ди на ка сни је упи са ни су исти до ма ћи-
ни по ро ди ца Го ра ку ће с тим да по ред име на Але сан дра пи ше сер дар и 
што му те го ди не по ро ди ца бро ји још јед ног чла на ви ше од но сно шест 
чла но ва. У дру гој де це ни ји 19. ви је ка (1816. го ди не) у Хер цег-Но во ме, 
по ред по ме ну тих ље ка ра, на ла зи ли су се и ље ка ри Терети и Ју ри нић па 

2 Др жав ни ар хив Цр не Го ре Це ти ње, Ар хив ско од је ле ње Хер цег Но ви (у да љем 
тек сту АХ) Фран цу ска вла да ви на ,ф.10,258-260; ф.12, 26,27,77,629,679-680, 213, 544-
545,215,231
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је оп штин ска упра ва за њих као и за ље ка ра М. Ђо но ви ћа обез би је ди ла 
ко ње да мо гу ре дов но оби ла зи ти сва се ла у Оп шти ни.

У то ври је ме, у здрав ству је би ло ве о ма зна чај но по сто ја ње пре-
вен тив не мје ре, а то је би ла до бра ор га ни за ци ја са ни тар ног кор до на па 
су вр ше не ре дов не кон тро ле овог здра стве ног ор га на. Стал ним при су-
ством са ни тар них стра жа ра на гра ни ци ко је су чи ни ли ста нов ни ци се ла, 
на сто ја ло се спри је чи ти пре но ше ње те шких за ра зних бо ле сти при ли ком 
епи де ми ја у су сјед ним кра је ви ма. Та ко се, при ли ком јед ног оби ла ска 
са ни тар ног кор до на, из вје шта ва да су на гра ни ци за те кли углав ном дје-
цу ис под 15 го ди на ко ја су не спо соб на за ру ко ва ње оруж јем. Стро го се 
во ди ло ра чу на о оба ве зи уче шћа у са ни тар ном кор до ну, па са зна је мо да 
је у јед ном из вје шта ју 1817. го ди не опо ме ну та оп штин ска упра ва да се-
ља ци Ку та, од ре ђе ни да смје не до та да шњу стра жу, ни је су до шли од ре-
ђе ног да на. Аустриј ска власт би ла је ве о ма ри го ро зна пре ма пре кр ши о-
ци ма у обла сти здрав ства. Пре тор Хер цег-Но во га оба вије стио је да ће 
се на дри ље кар ство ка жња ва ти за тво ром, а иду ће 1817. го ди не из дао је 
упут ства у ве зи за бра не на дри ље кар ства. Исте го ди не је из вје стио да су 
Лу ка Ме ме до вић и Иво Га скор из Ко на ва ла осу ђе ни на 8 од но сно 6 го-
ди на ро би је јер су не до зво ље но пре шли са ни тар ни кор дон, а да је Или ја 
Гре го вић из Би је ле осу ђен на 2 го ди не за тво ра због са ни тар ног пре кр-
ша ја. Из ових при мје ра се ви ди ко ли ке пре вен тив не мје ре је пред у зи ма-
ла власт, да би спри је чи ла по ја ву епи де ми ја за ра зних бо ле сти. 

По кра јин ска вла да у За дру 1816. го ди не до ни је ла је од лу ку да Са-
ни тар ни ма ги страт у Тр сту бу де При вре ме на цен тра ла за по мор ска са-
ни тар на пи та ња. Здрав стве на де пу та ци ја у Хер цег-Но во ме вр ши ла је 
са мо стал ни здрав стве ни над зор на под руч ју оп шти не, док је Мје сна 
здрав стве на де пу та ци ја у Ро са ма вр ши ла над зор над бро до ви ма у За ли-
ву. Окру жна по мор ско-са ни тар на де пу та ци ја из Ко то ра пре мје ште на је 
1837. го ди не у хер цег нов ски ла за рет (Ме љи не) гдје је дје ло ва ла до 1851. 
го ди не. Ре ор га ни за ци јом по мор ских упра ва ова слу жба гу би свој на зив, 
али и да ље дје лу је са истим за да ци ма у са ста ву Луч ко-по мор ског уре да 
Ме љи не до 1932. од но сно 1934. го ди не. Окру жној по мор ској здрав стве-
ној де пу та ци ји у Ме љи на ма, по ред здрав стве них де пу та ци ја у Ро са ма, 
Ко то ру и Бу дви, Ла за ре та у Ме љи на ма и здра встве не по ста је у Пе тров-
цу, под ре ђе не су би ле и здрав стве не по ста је у Ма га зи код Хер цег-Но во-
га, Дра га љу и пољ ски ла за рет у Пе тров цу. При овој ор га ни за ци ји по сто-
јао је и Са вјет – окру жни де пу тат, луч ки ка пе тан из Ро са и два ис ку сна 
ка пе та на из Хер цег-Но во га.

На осно ву За ко на из 1874. го ди не сва ка оп шти на мо ра ла је има ти 
оп штин ског ље ка ра, па је на сјед ни ци Оп штин ског ви је ћа 10. ав гу ста 
1874. го ди не до не се на од лу ка да се рас пи ше кон курс за ље ка ра са пла-
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том од 500 фо рин ти. За то је био име но ван од бор од три ви јећ ни ка: Тер-
зо вић Мар ка, Пи лић Да ни ла и Су шић Гли га, ко ји су има ли оба ве зу да 
пред ло же цје нов ник за ље кар ске кућ не по сје те у гра ду и се ли ма. Мар та 
иду ће го ди не до не сен је цје нов ник ље кар ских услу га, али ни је при ло-
жен уз за пи сник са сјед ни це на ко јој је из гла сан. Де цем бра 1876. го ди не 
на сјед ни ци Ви је ћа оба ви је ште ни су ви јећ ни ци да је оп штин ски ље кар 
М. Јо ва но вић два мје се ца при је оти шао на од су ство без до зво ле у Цр ну 
Го ру и да је за по сљед њи мје сец та мо до био и пла ту. Др Ми лан Јо ва но-
вић ра дио је у Хер цег-Но во ме око дви је го ди не. На рас пи са ни кон курс 
за оп штин ског ље ка ра ви јећ ни ци су ок то бра 1877. го ди не оба вје ште ни 
да се ни ко ни је ја вио, па је од лу че но да се уз по нов ни оглас о мје сту 
оп штин ског ље ка ра об ја ви да пла та из но си 1000 фо рин ти. На по нов ни 
кон курс ја ви ли су се док то ри Ни ко ла Са мо ход из Хва ра, Ко ста Ан дре је-
вић из Пан че ва и Фер до Вер ни це из Сто на. Од лу че но је да се по зо ве др 
К. Ан дре је вић, а ако он од у ста не, он да др Н. Са мо ход. На про бле ме око 
ра да ље ка ра на и ла зи се по но во на сјед ни ци Ви је ћа 30. апри ла 1882. го-
ди не, гдје је рас пра вља но о пред ло гу оп штин ског Упра ви тељ ства да се 
за по сли ље кар и да се по ве ћа пла та, а сни зе на док на де за ље кар ске 
услу ге. Ви јећ ник Кор нер је пред ло жио пла ту од 800 фо рин ти, али је 
при хва ћен пред лог Упра ви тељ ства да она из но си 700 фо рин ти, иако је 
ви јећ ник Кор нер усло вио свој пред лог остав ком на мје сто при сјед ни ка 
(пот пред сјед ник). Нај вје ро ват ни је је да је та да оп штин ски ље кар био 
Јо ван Мо длит ба, јер у од го во ру По гла вар ству Ко тор оп штин ска ад ми ни-
стра ци ја 21. ок то бра 1885. го ди не ја вља да овај оп штин ски ље кар има 
пла ту 700 фо рин ти. Та да је из гла сан и цје нов ник ље кар ских услу га. На 
сјед ни ци Ви је ћа ма ја 1897. го ди не кон ста то ва но је да је би ло мно го по-
ја ва бо ле сти, па су од лу чи ли да по ред док то ра Јо ва на Мо длит бе иза бе ру 
и док то ра Сла во ми ра Ра јо ви ћа и да обо ји ци бу де пла та по 700, а не као 
до та да 600 фо рин ти. Пла та јед ног од њих те ре ти ла је рас хо де Хер цег-
Но во га (гра да), а за дру го га се тре ба ла ис пла ћи ва ти на те рет „за јед ни-
це“ - зна чи чи та ве оп шти не. 

Пе та тач ка на овој сјед ни ци од ре ђи ва ла је цје нов ник за ље кар ске 
по сје те. Упра ви тељ ство је пред ло жи ло ц је нов ник за при стој би не ље кар-
ских по сје та у око ли ну ове оп ћи не и то без пре во за“ т.ј. да ље кар има 
сам во ди ти бри гу и о свом тро шку обез бије ди ти пре воз „ко њем, бар ком 
или ко ли ма.“ Пред лог је јед но гла сно при хва ћен, па се за по сје те ље ка ра 
у гра ду тре ба ло пла ћа ти 40, а на То плој до Пан ду ри це, Са ви ни и Ср би-
ни 60 нов чи ћа. За по сјет на Ба јер, Че ла и ку ћа ма Ту шу па, као и обли-
жњим ку ћа ма 80 нов чи ћа. Ста нов ни ци Зе ле ни ке за ову свр ху мо ра ли су 
из дво ји ти 1,5 фо рин ту, а ста нов ни ци По да, Ку та, На ки ће но ви ћа, Оже го-
ви ћа, Ма ри ћа и Кум бо ра 2 фо рин те. По сје та бо ле сни ку у Ра ти ше ви ни, 
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Тре бе си ну, Су шће па ну, Са со ви ћи ма, Пре сје ци, Гло го ви ку, Ру је ву и Ба о-
ши ћи ма из но си ла је 2,5 фо рин те. Ако би ље кар по сје тио бо ле сни ка у 
Мој де жу, Ка ме но ме, Ла стви, Оба ли ци и Би је лој мо гао је на пла ти ти 3 
фо рин те, док је по сје ту у Мо кри на ма, Жли је би ма, Јо ши ци и Ка ме на ри-
ма на пла ћи вао 3,5 фо рин те, пре ма из гла са ном цје нов ни ку. Ове ци је не за 
ље кар ске по сје те би ле су не што ве ће од ци је на до не се них 1882. го ди не. 
На сјед ни ци Ви је ћа 1895. го ди не из не се но је да се на род жа ли на рад 
ље ка ра и при ма ља (ба би ца) са за хтје вом да им се да от каз. Рас пра ва је 
те кла уз ви ку и пре пир ку, па су мно ги на пу сти ли сјед ни цу, ко ја је због 
то га и пре ки ну та. Због смр ти др Ј. Мо длит бе (вје ро ват но у про ље ће 
1898. го ди не) оп штин ско ви је ће је у ју ну 1898. од лу чи ло да се рас пи ше 
„на тје чај“ за ље ка ра, уз го ди шњу пла ту од 1000 фо рин ти. Та да су се на 
кон курс ја ви ли др С. Ра јо вић и др Вот че ка Ре ха ме из Че шке. При мљен 
је др С. Ра јо вић ко ји је већ ра дио као ље кар, вје ро ват но због бо ле сти и 
смр ти др Ј. Мо лит бе, при вре ме но, до рас пи си ва ња кон кур са. Ок то бра 
1900. го ди не пред ла га но је да у хер цег нов ској оп шти ни тре ба да ра де 
два ље ка ра, јер је дан не мо же оби ла зи ти сва на се ља па има до ста не га-
тив них при мјед би ста нов ни штва. Ви јећ ник Ми лош По по вић сма трао је 
да су у да том вре ме ну по треб на два ље ка ра због ра до ва на из град њи 
же ље знич ке пру ге. Јо во Ву ко вић, ви јећ ник из Би је ле је сма трао да је 
на род за до во љан ра дом и јед ног ље ка ра те да ни је по тре бан још је дан. 
На кра ју је од лу че но да ра де два ље ка ра. Иду ће го ди не, по ред др Сла во-
ми ра Ра јо ви ћа, скло пљен је уго вор са др Ђор ђем Ма ри ћем, ко ји је до 
та да слу жбо вао по Дал ма ци ји и на Це ти њу. Са др Ђ. Ма ри ћем ка ко су 
ви јећ ни ци би ли оба вје ште ни, у фе бру а ру 1901. го ди не био је скло пљен 
уго вор и до го во ре но је би ло да се исти да на увид оп штин ским ли јеч ни-
ци ма, да да ју евен ту ал но сво је при мјед бе или до пу не. Обо ји ци ље ка ра 
од ре ђе на је го ди шња пла та од 1600 кру на. Оп штин ско упра ви тељ ство 
на сјед ни ци 3. ју на 1904. го ди не рас пра вља ло је о зах т је ву др Ђ. Ма ри ћа 
да му се по ви си пла та и из вр ши „упла та за ми ро ви ну“. Пред ло же но је 
оп штин ском Ви је ћу да се не по ве ћа ва пла та, с об зи ром да има ре дов не 
при хо де и од „блуд нич ке ку ће“ (јав на ку ћа гдје је вр шио, пре ма та да-
шњим про пи си ма, ре дов не пре гле де), за тим од пре гле да ме са, од ли је че-
ња осо бља за по сле ног на же ље зни ци, као и дру ге при хо де, као и по ве-
ћа не при хо де од ље кар ских услу га. На и ме, по ред до та да оба вља них 
услу га оба вљао је и ви зи те ко је је ра ни је вр шио по кој ни док тор Ра јо вић. 
Ви је ћу је пред ло же но да др Ма рић сам по би ре при хо де од блуд нич ке 
ку ће, као и од „ко мар де“- кла о ни це и да му се до пу сти да вр ши ли јеч-
нич ке по сло ве за осо бље же ље зни це. По ред то га од лу че но је да му се 
упла ћу је у пен зи о ни фонд. Пре глед ме са (за кла ну сто ку мо рао је пре-
гле да ти ље кар, ко ји би пе ча том овје ра вао да се мо же про да ва ти) у гра ду 
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мо рао је оба вља ти бес плат но, а ако је то ра дио ван гра да, мо гао је на-
пла ти ти као за пре глед „че ља де та“. На ис тој сјед ни ци од ре ђе на је јед но-
крат на по моћ „јед ном за у ви јек“ удо ви ци др Ра је ви ћа у из но су од 200 
кру на На по ме ну тој сјед ни ци апри ла 1901. го ди не усво је ни су пред ло зи 
ви јећ ни ка Јо ва Ву ко ви ћа ко је је по др жао и ви јећ ник Зло ко вић да се сни-
зе не ке „при стој бе“ за ље кар ске услу ге. Та да је у цје нов ник уне се на и 
та ри фа о пре гле ду блуд ни ца ко ја је из но си ла 2 кру не. Та ко ђер је при-
хва ћен пред лог да, ако се ље кар на ла зи у од ре ђе ном на се љу и оба ви 
ви ше ви зи та, да не мо же на пла ћи ва ти сва ко ме по је ди нач но бо ле сни ку 
ка ко је од ре ђе но би ло цје нов ни ком, већ са мо 2 кру не од ви зи те. Ја ну а ра 
1905. го ди не на сјед ни ци оп штин ског Ви је ћа име но ван је за оп штин ског 
ли јеч ни ка, по ред др Ма ри ћа, др Јо сип Та ко ни из Спли та ко ји је био на 
слу жби у Пу чи шћу, са го ди шњом пла том од 1600 кру на и пра вом на 
пен зи ју јер је је ди ни кон ку ри сао по што је др Шан тић по ву као под ни је ту 
мол бу. Др Та ко ни је сту пио на ду жност 1. фе бру а ра, а већ 6. апри ла Ви-
је ће је при хва ти ло ње го ву остав ку, јер је из ја вио да му из здрав стве них 
раз ло га ни је мо гу ће оби ла зи ти се ла. Та да је од лу че но да се тек по сли је 
шест мје се ци по ста ви стал ни ље кар, јер оп шти на мо ра из два ја ти 30% 
на пла ту дру гог ље ка ра „за ми ро вин ску за кла ду“. Ју на исте го ди не 
Упра ви тељ ство је од лу чи ло да те ле граф ски од го во ри др Па ју Ма ти ћу, о 
ко ме су има ли ве о ма по зи тив на са зна ња, да се име ну је на ду жност ље-
ка ра при вре ме но, од 1. ју ла.3 На сјед ни ци Ви је ћа ово име но ва ње је при-
хва ће но и од лу че но да, ако др Ма тић та да пре у зме по сао, одо бри ће му 
се 4 не де ље од су ства. Упра ви тељ ство је др Ђ. Ма ри ћу и фе бру а ра 1913. 
го ди не одо бри ло 3 не де ље од су ства да мо же оти ћи у Цр ну Го ру и при-
дру жи ти се ра ду Цр ве ног кр ста. О по ста вља њу још јед ног ље ка ра рас-
пра вља ло је Ви је ће кра јем 1908. го ди не и од лу чи ло да се рас пи ше кон-
курс. Апри ла иду ће го ди не, по том кон кур су рас пра вља но је о је ди ном 
кан ди да ту, др Ан ту ну Шан ти ћу, и од лу че но да се по но во рас пи ше кон-
курс, јер ни је су има ли по бли же по дат ке о овом кан ди да ту, као и да се 
кон курс об ја ви у „Срп ском гла су“, „Об ја ви те љу Дал ма тин ском“ и „Ду-
бров ни ку“. Да ли је овај кон курс об ја вљен и при мљен не ки ље кар, из 
за пи сни ка оп штин ске упра ве не мо же се за кљу чи ти, сем што се зна да 
је кра јем 1913. го ди не од лу че но да се рас пи ше кон курс за по моћ ног ли-
јеч ни ка ко ји би ли је чио „оп ћи на ре“ (ста нов ни штво), а др Ђ. Ма рић би и 
да ље ра дио на „оп штин ско-по ли циј ским па со ши ма“, што на во ди на за-
кљу чак да је све ове го ди не ра дио са мо је дан ље кар. Пред ви ђе но је би ло 

3 На иду ћој сјед ни ци Ви је ће је до није ло од лу ку да се но во при мље ни лијеч ни ци 
име ну ју при вре ме но на шест мје се ци док оп штин ска упра ве и лијеч ник не бу ду обо стра-
но за до вољ ни по стиг ну тим до го во ром и ра дом
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да но во при мље ни ље кар ста ну је на по те зу од Кум бо ра до Ка ме на ра, па 
кад од ре ди мје сто ста но ва ња, та да би Упра ви тељ ство са пред став ни ци-
ма тих на се ља до го во рио на кна де за ли је че ње. Још у ју лу исте го ди не 
др Ве се лин Мр ђен је под нио мол бу на мје сто дру гог оп штин ског ли јеч-
ни ка, али су Ви јећ ни ци кон ста то ва ли да га не мо гу при ми ти без кон кур-
са. Та да су од лу чи ли да дру гом ли јеч ни ку стал но мје сто бо рав ка бу де у 
Би је лој. 

До ла зе те шке го ди не бал кан ских и го ди не Пр вог свјет ског ра та, 
од ла зак у до бро вољ це или при нуд на ре гру та ци ја од стра не аустро у гар-
ске вла сти, остав ка на чел ни ка Јеф та Гој ко ви ћа и ње го ва ин тер на ци ја на 
Ма му ли, а за тим кон фи на ци ја. Иста суд би на за де си ла је од ре ђе ни број 
ви ђе ни јих љу ди: Мир ка Ком не но ви ћа, Са ва На ки ће но ви ћа, али и мно ге 
дру ге истин ске ро до љу бе. Та да до ла зи до за тва ра ња и пре стан ка ра да 
мно гих про свјет но-кул тур них и дру гих на ци о нал них дру шта ва. Пред 
оп штин ску упра ву на шли су се но ви и ве о ма те шки про бле ми по ста-
вље ни од стра не ри го ро зне аустро у гар ске вла сти, а тре ба ло је рје ша ва ти 
и број не ег зи стен ци јал не про бле ме ста нов ни штва – про блем ис хра не, 
јер је због рат них при ли ка, мо би ли за ци је и по ги би је, при је све га, хра ни-
те ља по ро ди ца, по љо при вред на про из вод ња би ла ве о ма сла ба, а и оно 
што је се ло про из во ди ло ве ћи дио би био ре ки ви ри ран за вој ску. По ред 
то га ја вио се и про блем збри ња ва ња рат не си ро ча ди, рат них ин ва ли да, 
бо ле сти. 

Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма у то ку рат них го ди на ра дио је и 
да ље са мо др Ма рић, ко ји је 1919. го ди не име но ван за ко тар ског ли јеч-
ни ка у Ду бров ни ку. На сјед ни ци Упра ви тељ ства од 28. апри ла 1919. го-
ди не од лу че но је да се при ли ком од ла ска др Ђ. Ма ри ћу из да „свје до-
жба“ о ње го вом слу жбо ва њу и по хва ла за ре дов но вр ше ње слу жбе. На 
ис тој сјед ни ци при вре ме но је име но ван др Ве се лин Мр ђен.

У пе ри о ду дру ге аустриј ске, од но сно аустро у гар ске вла да ви не 
1816. до 1918. го ди не (ни је до вољ но ис тра жен пе ри од од три де се тих до 
се дам де се тих го ди на 19. ви је ка) по да ци ка зу ју да су сље де ћи ље ка ри 
бри ну ли и ли је чи ли ста нов ни ке хер цег нов ског кра ја: већ по ми ња ни 
Алек сан дар Го ра ку ћа, ко ји је пре ма јед ном по дат ку 36 го ди на оба вљао 
ову ду жност, Мар ко Ђо но вић, Тер е ти, Ју ри шић, Ми лан Јо ва но вић 
(1875-1876), Јо ван Мо длит ба, Сла во мир Ра јо вић (1897-1904), Ђор ђе 
Ма рић (1901-1919), Јо сип Та ко ни (са мо 2-3 мје се ца) и ве о ма крат ко др 
Ма тић ко ји је за мје њи вао др Ђ. Ма ри ћа, док је овај био на од су ству. За 
ове ље ка ра мно ги по да  ци не до ста ју, као го ди на и мје сто ро ђе ња, мје сто 
шко ло ва ња, мје ста слу жбо ва ња, го ди на смр ти и дру ги. По ку ша ћу да по-
да ци ма са ко ји ма рас по ла жем, бар до не кле при ка жем здра стве не по сле-
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ни ке ово га кра ја и као лич но сти и као ље ка ре ко ји су по ме ну ти а ра ди ли 
су пр вих и зад њих де це ни ја 19. и пр ве дви је де це ни је 20. ви је ка. 

О по ро ди ци Го ра ку ћа ко ја је би ла по зна та у Хер цег-Но во ме у то-
ку вла да ви не Мле тач ке Ре пу бли ке, би ло је већ го во ра, а о Ђо но ви ћи ма 
би ће ри је чи ка сни је као вла сни ци ма апо те ке. Др Јо ван Мо длит ба је по 
на ци о нал но сти био Чех, ка то лик, вој ни хи рург у аустриј ској вој сци. 
Оже нио се То пљан ком Ми ли цом Ком не но вић 1871. го ди не. Брач ним 
уго во ром из ра зио је же љу да се дје ца ро ђе на у овом бра ку кр сте и вас-
пи та ва ју у мај чи ној пра во слав ној вје ри, што је и из вр ше но. Ње гов си но-
вац бес плат но је 1909. го ди не из гра дио про је кат за хо тел „Бо ку“, за 
успо ме ну на сво га стри ца. Др Ми лан Јо ва но вић, био је и књи жев ник, а 
у Хер цег-Но во ме је, по ред ду жно сти ље ка ра, пре да вао срп ски, фран цу-
ски и ње мач ки је зик и ка ли гра фи ју у Срп ској мо ре плов ској шко ли у 
Ср би ни то ком 1875. и 1876. го ди не. У ври је ме Хер це го вач ког устан ка 
ор га ни зо вао је у овом гра ду бол ни цу за ра ње ни ке. Књи жев ник Си мо 
Ма та вуљ ко ји је с њим ра дио у по ме ну тој шко ли и дру жио се, о ње му је 
за пи сао: „Док тор, ен ци кло пе ди ста, му зи ка лан и ро ђен ко зер, би ја ше ду-
ша си је ла.“ Опи сао је и ње гов фи зич ки из глед, ша ле на ра чун ње го вог 
остар је лог ко ња са ко јим је ишао у ви зи те по се ли ма, ње го ву на рав, ве-
о ма до бро по зна ва ње фран цу ског је зи ка, а по ми ње и ње го ву су пру гу. 
Но ви је за др М. Јо ва но ви ћа био „ма ла Фи рен ца“. У Исто риј ском ар хи-
ву Ко то ра, у збир ци до ку ме на та по ли тич ких стра на ка на ла зи се ар хив-
ска гра ђа ко ја је от ку пље на од на сљед ни ка др Ђор ђа Ма ри ћа, у ко јој су 
до ку мен ти ве за ни за рад Срп ске на род не стран ке у Хер цег-Но во ме из 
1903. до 1908. го ди не (94 до ку ме на та), је дан из 1914. и два из 1916. го-
ди не. Из ре ге ста се мо же за кљу чи ти да је др Ма рић био се кре тар Мје-
сног од бо ра те стран ке у Хер цег-Но во ме и члан управ ног од бо ра у Ду-
бров ни ку, као ви ше ин стан це те стран ке, и да је био ве о ма ак ти ван на-
ро чи то у 1906. го ди ни ка да су во ђе ни раз го во ри о са рад њи са Хр ват ском 
стран ком у Дал ма ци ји, као и за ври је ме из бо ра 1907. го ди не за пред-
став ни ка Бо ке Ко тор ске у Ца ре вин ском ви је ћу у Бе чу. Во дио је ве о ма 
жи ву ко ре спо ден ци ју са зна чај ним по ли тич ким лич но сти ма то га вре ме-
на. По ред ба вље ња по ли тич ко дру штве ним ра дом, др Ђ. Ма рић је био и 
са вје стан ље кар што нам по твр ђу је са др жај тек ста об ја вље ног у „Гла су 
Бо ка“ бр. 50 из 1908. го ди не, ко ји гла си: „Ви со ко у че ном го спо ди ну Др 
Ђор ђу Ма ри ћу, Ер цег но ви. При ли ком ду ге и те шке бо ле сти мо га син чи-
ћа Вла ди ми ра, ни је сте жа ли ли тру да, упо тре бив ши сво је ду бо ко зна ње 
и ис ку ство, из ба ви сте га од очи те смр ти, ко ја је над њим леб ди ла; а при-
ли ком та ко исто те шке бо ле сти мо је су пру ге Ол ге са чу ва сте мо јој ше-
сте ро не ја кој дје чи ци ми лу мај ку; с то га не мо гу ћи до вољ но ис пла ти ти 
Ваш труд, при ми те овим пу тем мо ју Ду бо ку бла го дар ност уз то плу же-
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љу да Вам све мо гу ћи Го спод у све му на ми ри. То пла, код Ер цег но во га, 
23. де цем бра 1908. Мар ко Ста ни шић, па рох ка мен ски.“4

***

У Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, од но сно Кра ље ви ни Ју-
го сла ви ји, у чи јем је са ста ву би ла и Бо ка Ко тор ска, па до Дру гог свјет-
ског ра та, дру штве ни жи вот, па и здрав ство као ње гов дио, ни је до сти-
гао за ви дан на пре дак, те мно ге до бре иде је и по ку ша ји ни су оства ре ни. 
Тре ба има ти у ви ду да је тре ба ло вре ме на да се са ни ра ју по сље ди це ра-
та, за тим, да овај крај ни је имао при род них и ма те ри јал них пред у сло ва 
за раз вој знат не по љо при вред не про из вод ње уз упо тре бу при ми тив них 
сред ста ва за рад и због сла бе при мје не аграр них мје ра. Нај ве ћи број 
ста нов ни ка би ли су зе мљо рад ни ци и сто ча ри. Је дан број се ба вио по-
мор ством ко је ни је до но си ло знат не при хо де као њи хо вим пре ци ма. Мо-
ре је би ло и из вор при хо да ри ба ри ма из при о бал них на се ља, ко ји та ко-
ђер ни је су мо гли ла год но жи вје ти од сво га те шког ра да. Тр го ви на је 
би ла до ста до бро раз ви је на и од ли ко ва ла се, сем два три из у зет ка, ма-
лим тр го вач ким рад ња ма. Раз вој ту ри зма у сви је ту од ра зио се и на овај 
крај па се мо же ре ћи да је нај ве ћи раз вој у овом пе ри о ду по стиг нут у 
овој гра ни при вре де, по себ но ако се мје ри бро јем из гра ђе них хо те ла и 
отво ре них уго сти тељ ских рад њи и по ве ћа њем бро ја при ват них из да ва о-
ца со ба го сти ма ка ко су се та да на зи ва ли ту ри сти. Је дан број За во да за 
со ци јал но оси гу ра ње по чи ње да упу ћу је сво је оси гу ра ни ке на кли мат-
ско ли је че ње. Све број ни је екс кур зи је по сје ћу ју овај град и крај, а би ље-
жи се и пр ва кли ца кон гре сног ту ри зма. У хер цег нов ској оп шти ни био 
је, и то ком 19. ви је ка, па и у овом пе ри о ду, ста ци о ни ран зна тан број вој-
ске. Ве ћи на офи цир ског ка дра жи вје ла је са сво јим по ро ди ца ма, или као 
сам ци, у при ват ном смје шта ју, има ју ћи ре дов не при хо де ко ји су би ли 
из над та да шњег про сје ка, за ви сно од ран га ко ји су за у зи ма ли у вој сци. 

4 АХ ОХ спи си 1816,276,286-287,526,556,617; 1817. 62,144,430,353,366;За пи-
сни ци оп ћин ског Ви је ћа 10.08.1874, 26.10.и 20.12 1877, 30.04.1882,21.08,1895,23.05.1897
,27.11.1898, 29.10.1900,18.04. 1901,10.11.1904,12.01.6.04 и 4.07.1905, 13.07 и 9.12.1913; 
За пи сни ци оп ћин ског Упра ви тељ ства:3.06. и 3.12.1904,21.06.1905,17.06 1909,15.02.и 
06.1913; спи си 1885,692; Д.Ра до ји чић, Кра ји на нов ска у су да ру свје то ва, Бе о град, 1994, 
стр. 153-168; Ђ. Ми ло вић, Ста нов ни штво То пле у дру гој по ло ви ни 18. ви је ка, Збор ник 
Бо ка 4, Хер цег Но ви, 1972, стр. 82,86,89; С. Ми ју шко вић, Дје ло ва ње по мор ско здра стве-
них уста но ва у Бо ки Ко тор ској, Исто риј ски за пи си, Ти то град, 1963, св. 2. стр. 292-293; М. 
Ш. Ми ло ше вић, Ла за ре ти на цр но гор ском при мор ју, Го ди шњак По мор ског му зе ја Ко тор, 
Ко тор, 1959, стр. 57-65; С. Ма та вуљ, Би ље шке јед ног пи сца, Це ти ње, 1975, стр. 
46,52,53,60,62; М. Цр нић Пе јо вић, Смје ша ни бра ко ви, Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та 
САН-у, Бе о град 2000, стр. 129; Во дич кроз ар хив ску гра ђу Исто риј ског ар хи ва Ко тор, Ко-
тор, 1977, стр. 338-343.
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Ов дје тре ба увр сти ти и ље ка ре и дру го осо бље Вој не бол ни це у Ме љи-
на ма. По ред њих, ма ло број ни др жав ни чи нов ни ци – су ди је и суд ски 
слу жбе ни ци, слу жбе ни ци ца ри не, на став но осо бље, не ко ли ко оп штин-
ских слу жбе ни ка, при па да ли су оном ди је лу ста нов ни ка ко ји ма су би ла 
за га ран то ва на ре дов на мје сеч на при ма ња, без об зи ра на њи хо ву ви си ну. 

У ре ла тив но крат ком вре ме ну, из ме ђу два свјет ска ра та, оп штин-
ска упра ва је и да ље би ла ду жна да во ди бри гу о здра вљу сво јих ста нов-
ни ка и да обез би је ди пла те за ље ка ре и ба би це. Из на пред из ло же ног, 
са зна ли смо да је ве о ма че сто за чи тав те рен оп шти не ра дио са мо је дан 
ље кар, што се на ста ви ло и у овом пе ри ду. По од ла ску др Ђор ђа Ма ри ћа 
у Ду бров ник 1919. го ди не, на сјед ни ци Ви је ћа де цем бра мје се ца на 
пред лог Упра ви тељ ства, име но ван је за стал ног ли јеч ни ка др Ве се лин 
Мр ђен са го ди шњом пла том од 3200 кру на и пе то го ди шњим до да ци ма 
од 400 кру на и пра вом на пен зи ју, на осно ву за ко на од 28. фе бру а ра 
1889. го ди не и из мје не исто га из 1910. го ди не. В. Мр ђен је ро ђен у Ко-
то ру 1875, а умро у Хер цег-Но во ме 1934. го ди не и са хра њен у по ро дич-
ној гроб ни ци код цр кве на То плој. „Глас Бо ке“ у бро ју 101. од 28. 11. 
оба вије стио је чи та о це да је 28. ок то бра умро др Ве се лин Мр ђен „не 
остав ши ни ку ле ни па ла те“, а да је са хра ни при су ство ва ла че та вој ни ка 
ко ја је по ча сним пло ту ном ода ла по част ре зер вном офи ци ру, за тим со-
ко ли бив шем стар је ши ни, хор Све то га Са ве, вој на и со кол ска му зи ка и 
ве ли ки број углед ни ка и гра ђа на, уз ви ше све ште ни ка. У цр кви се го во-
ром опро стио од по кој ни ка све ште ник Бо го љуб Ми ло ше вић, за тим у 
име оп шти не и на ро да ово га кра ја Ду шан По по вић, ви јећ ник и ди рек-
тор гим на зи је, а на гро бу у име со ко ла Јо во Се ку ло вић. Др Ве се лин је 
оба вљао слу жбу већ од 1. ма ја 1919. го ди не као при вре ме ни ље кар због 
од ла ска је ди ног ље ка ра др Ђ. Ма ри ћа. Из увје ре ња ко је је оштин ска 
упра ва из да ла др В. Мр ђе ну 1927. го ди не, са зна је се да је од 1913. го ди-
не био ље кар оп шти не Лу шти це и да је већ по чет ком Пр вог свјет ског 
ра та мо би ла сан у аустро у гар ску вој ску гдје је био труп ни ље кар. У то ку 
ра да, као оп штин ски ље кар у Хер цег-Но во ме, ра дио је и у Дис пан зе ру 
за плућ не бо ле сти и у Са на то ри ју му све ру ског зе маљ ског са ве за. Су пру-
га др Мр ђе на би ла је Аустри јан ка, а на шли су се као још је дан број на-
ших љу ди у рат ном ви хо ру. Има ли су и кћер ку ко ја је умр ла мла да, као 
и је дан од тро ји це си но ва. Ста ри ји син Сте во био је та ко ђер ље кар, ко-
је га је Град ско ви је ће од мах по смр ти оца при ми ло као при вре ме ног 
ље ка ра, а за град ског ље ка ра име но ва ло фе бру а ра 1935. го ди не, ка ко је 
об ја вље но у бро ју 113. „Гла са Бо ке“ од 16. фе бру а ра те го ди не. Мје сец 
да на по име но ва њу мо гла се про чи та ти у „Гла су Бо ке“ од 16. мар та, за-
хвал ност др Сте ва ну за ње гов са вје стан рад ко ја гла си: „За хвал ност Ви-
со ко у че ном Го спо ди ну дру. Сте ва ну Мр ђе ну, оп штин ског ље ка ру, Хер-
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цег но ви. При ли ком ве о ма те шког по ро ђа ја мо је су пру ге Дани це спа си ли 
сте од очи те смр ти но во ро ђе ног си на ми, нај то пли је за хва љу јем Го спо-
ди не Док то ре као и ди пло ми ра ној при ма љи гђи Јо ван ки Ма ној ло вић ко-
ја је по ма га ла при овом те шком по ро ђа ју. Хер цег но ви, 12. 03. 1935. Ви-
дак Јан чић.“ У истом гла си лу об ја вље но је у бро ју 95 од 29. сеп тем бра 
1934. го ди не да је др С. Мр ђен се вје рио са Цви је том Љу би бра тић, кћер-
ком се на то ра и на ци о нал ног рад ни ка др Са ве бив шег на род ног по сла ни-
ка и пред сјед ни ка „Про свје те“ у Са ра је ву. (У дру гом бра ку имао је кћер-
ку Мил ки цу, а су пру га му је би ла ље кар спе ци ја ли ста). По ро ди ца др 
Ве се ли на је ста но ва ла у цр кве ној ку ћи цр кве Св. Ар хан ђе ла Ми ха и ла 
на да на шњем Тр гу Хер це га Стје па на, гдје је би ла и ор ди на ци ја док то ра 
Ве се ли на, а ка сни је ње го вог си на Сте ва. Су пру га др Ве се ли на, Ма ри ја 
би ла је члан Ко ла срп ских се ста ра и ак тив но је уче ство ва ла и у мно гим 
дру гим дру штве ним до га ђа њи ма ко је су ор га ни зо ва ле же не Хер цег-Но-
во га. Ци је ла по ро ди ца би ла је при вр же на Пли вач ко-ва тер по ло клу бу 
“Ја дран“. Др В. Мр ђен био је је дан од ор га ни за то ра Ве слач ко је дри ли-
чар ског клу ба „Ја дран“ ко ји је имао и пли вач ку сек ци ју. Кaда је 1926. 
го ди не осно ван Пли вач ко-ва тер по ло клуб исто га на зи ва, иза бран је био 
за пр вог пред сјед ни ка ово га клу ба. Син Сте ван уче ство вао је у пли вач-
ким так ми че њи ма и био ме ђу пр вим ва тер по ли сти ма, а ка сни је, из вје-
сно ври је ме, ље кар клу ба. Син Јо во се, та ко ђер, не ко ли ко го ди на так ми-
чио као пли вач, али пре ра на смрт га је у то ме пре ки ну ла. Нај ду же се, од 
1929. до ра та, као вр сни пли вач и ва тер по ли ста, так ми чио у „Ја дра ну“ 
син Ђу ро ко ји је по по врат ку из пар ти за на био ак тив ни спорт ски рад ник 
у Хер цег-Но во ме, а јед но ври је ме и члан Пли вач ког са ве за Ју го сла ви је. 
Умро је у Бе о гра ду 1969. го ди не гдје је ра дио као по моћ ник са ве зног 
јав ног ту жи о ца. Ин тре сант на је јед на до го дов шти на: на пр вој ва тер по ло 
утак ми ци у хер цег нов ском кра ју ко ја је од и гра на у Ђе но ви ћи ма 1926. 
го ди не из ме ђу два хер цег нов ска клу ба и на ко јој је су дио мор на рич ки 
офи цир Иван Ха вел, би ло је до ста рас пра ве са игра чи ма и пу бли ком, јер 
су пра ви ла игре би ла још не до вољ но по зна та. У тој си ту а ци ји мај ка ва-
тер по ли сте Сте ва на Мр ђе на ки шо бра ном је при мо ра ла су ди ју да при зна 
не ре гу ли сан гол. Мо ра се ре ћи да би еки па „Би је ла ви ла“ у којој је играо 
њен син и без при зна ва ња тог го ла би ла по бјед ник, јер је утак ми ца за-
вр ши ла ре зул та том 4:2 у ко рист „Би је ле ви ле“. На ван ред ној скуп шти-
ни“ Ја дран ске стра же „одр жа ној у Хер цег Но во ме 1931. го ди не др В. 
Мр ђен био је иза бран за пред сјед ни ка.

Ста нов ни ци Зе ле ни ке и Кум бо ра обра ти ли су се 1924. го ди не Оп-
штин ској упра ви, уз пот пи се три де сет три до ма ћи на, тра же ћи да се за-
по сли још је дан оп штин ски ље кар, по ред по сто је ћег др В. Мр ђе на, јер 
су и не ка да ра ди ла два оп штин ска ље ка ра. У свом зах т је ву пред ло жи ли 
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су да се но во по ста вље ни ље кар на ста ни на по те зу од Ме љи на до Ба о-
ши ћа и да не тре ба да га пла ћа оп шти на, већ да сам на пла ћу је ли јеч нич-
ке услу ге. Пред ло жи ли су да то бу де др Алек сан дар Са дов ски ко ји је 
та да жи вио на Пр ча њу. Оп штин ска упра ва је при хва ти ла пред лог о по-
ста вља њу још јед ног оп штин ског ље ка ра, па је, вје ро ват но, рас пи са ла 
кон курс, или пред ход но кон так ти ра ла не ке ље ка ре, јер је др Ву ко Јо ва-
но вић из Ду бров ни ка оба вије стио оп штин ску упра ву да не мо же пре у-
зе ти слу жбу оп штин ског ли јеч ни ка, јер је по ста вљен за ли јеч ни ка у ши-
бен ској бол ни ци. Исто вре ме но је ја вио да је раз го ва рао са ви ше ко ле га, 
али да ни ко ни је за ин те ре со ван за то мје сто. О ово ме је оп штин ска ад-
ми ни стра ци ја оба ви је сти ла кне зо ве Би је ле, Ба о ши ћа, Јо ши це, Кру ше ви-
ца, Ђе но ви ћа и Кум бо ра, а да они о то ме оба ви је сте сво је „се ља не“. 
При хва ћен је на пред на ве де ни пред лог до ма ћи на Зе ле ни ке и Кум бо ра, 
па је тра же но одо бре ње за рад др Са дов ског од Сре ског По гла вар ства 
Ко тор ко је је да ло по зи ти ван од го вор, уз одо бре ње Ми ни стар ства здра-
вља да др А. Са дов ски мо же вр ши ти при ват ну ље кар ску прак су. Оп шти-
на је та да са чи ни ла уго вор са др А. Са дов ским о оба вља њу ље кар ске 
прак се хо но рар но, што је зна чи ло да му ни је би ла од ре ђе на стал на мје-
сеч на пла та, већ је на пла ћи вао оба вље не пре гле де бо ле сни ка. Уго вор од 
17. ја ну а ра 1925. го ди не из ме ђу пред сјед ни ка оп шти не Уро ша Ман ди ћа 
и при сјед ни ка Еду ар да Са ге ра и Мар ка Ђи ло ви ћа, с јед не и др Алек сан-
дра Са дов ског с дру ге стра не, имао је се дам та ча ка из ко јих се са зна је 
да је оп штин ска упра ва име но ва ла, сво јим рје ше њем бр. 3222 од 14. но-
вем бра 1924. го ди не „на до пу њу ју ћи за кљу чак“ од 18. ав гу ста исте го ди-
не, др А. Са дов ског „за дру гог при вре ме ног оп штин ског ли јеч ни ка за 
оп шти ну Ер цег но ви и то без хо но ра ра.“ Ми ни стар ство здра вља, рје ше-
њем бр. 53624 од 31. де цем бра 1924. го ди не, из да ло је „ме сно пра во 
при ват не ле кар ске прак се.“ Ње го во стал но мје сто пре би ва ли шта би ло 
би у „Ме љи на ма пут Ба о ши ћа“. За пре глед бо ле сни ка у „ам бу ла то ри ју“ 
мо гао је на пла ти ти 30 ди на ра, а за по сјет ван ам бу лан те уз 30 ди на ра 
одо бре но му је да на пла ћу је и ки ло ме тра жу о че му је тре бало да се до-
го во ри  са оп штин ском упра вом. Онај ко ји је по зи вао ље ка ра мо рао му 
је на ба ви ти пре во зно сред ство, а за си ро ма шне обез бје ђи ва ла их је Оп-
шти на. „За упо тре бу утен си ли ја ли јеч ник је вла стан од мје ри ти хо но-
рар“. Уго вор је пот пи сао пред сјед ник и два под пред сјед ни ка оп шти не и 
др А. Са дов ски, а овје рен је пе ча том оп шти не и по твр ђен од стра не 
Кра љев ске Сре ске ис по ста ве 25. фе бру а ра 1925. го ди не уз њен пе чат, а 
апри ла 1925. го ди не одо бри ло га је и Ми ни стар ство здра вља у Бе о гра ду. 
Оп штин ска упра ва 18. фе бру а ра 1926. го ди не упу ти ла је др А. Са дов-
ском ли јеч нич ке та ри фе ко јих се мо рао „нај стро же др жа ти“. Та ко за 
пре глед у „ам бу ла то ри ју му“ та ри фа је из но си ла 30 ди на ра ка ко је и на-
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ве де но у уго во ру. За по сје ту у Оба ли ци, Ру је ву, Кру ше ви ца ма (ми сли се 
на Би јел ске, прим ауто ра), Мо кри на ма и Жли је би ма пла ћа ло се 200 ди-
на ра, а за по сјет Мој де жу, Би је лој, Јо ши ци и Ла стви 160 ди на ра. Де сет 
ди на ра ма ње пла ћа ло се за по сјет Ба о ши ћи ма и Ка ме на ри ма. а још де-
сет ма ње за Пре сје ку, Ко че та но ви ће, Ку те и Пе сто ри ће. Ако је ље кар 
оби ла зио бо ле сни ка у Ђе но ви ћи ма, Ра ти ше ви ни, Тре бе си ну или Са со-
ви ћи ма, мо гао је на пла ти ти ви зи ту 120 ди на ра, а два де сет ди на ра ма ње 
ако је бо ле сник жи вио у ди је лу Ку та – На ки ће но ви ћа, Оже го ви ћа и Ма-
ри ћа, или у Су шће па ну. Та ри фа је из но си ла 80 ди на ра, а за кућ ну по сје-
ту бо ле сни ку ко ји је жи вио на По ди ма, Ига лу и Кум бо ру и за оне на 
Са ви ни, Зе ле ни ци, Хер цег-Но во ме, Че ли ма и То плој 60 ди на ра. Та ри фа 
за ви зи ту бо ле сни ку у Ср би ни из но си ла је 50, а за Ме љи не 40 ди на ра. 
За ноћ не по сје те пла ћа ло се још 50% од на ве де них та ри фа. Из на ве де-
ног се ви ди да је др А. Сан дов ски мо гао пру жа ти ље кар ске услу ге на 
чи та вој те ри то ри ји хер цег нов ске оп шти не. Мје шта ни се ла Ку та да ли су 
при мјед бу на овај ц је нов ник, твр де ћи да од Ме љи на, гдје је др А. Са-
дов ски ста но вао, до гор њег ди је ла Ку та (Оба ли ца и Ру је во) има све га 6 
ки ло ме та ра а та ри фа је 200 ди на ра, а за Мој деж ко ји је уда љен нај ма ње 
12 км, та ри фа је 160 ди на ра. Не ма на зна ке да је при мјед ба Ку ћа на при-
хва ће на. Про пи са на ви си на на пла те др А. Са дов ском ни је до но си ла 
при хо де по треб не за жи вот, па се у ве зи то га обра тио оп штин ској упра-
ви 23. ју ла 1927. го ди не на во де ћи да не при ма пла ту и да ли је чи по ред 
„плат них бо ле сни ка и си ро ти њу“, али да се од то га не мо же из др жа ва ти. 
Од го во ре но му је да ће то оп штин ска упра ва узе ти у об зир у 1928. го ди-
ни. Нај вје ро ват ни је је не ма шти на ста нов ни ка ко ји ма су би ле ску пе од-
ре ђе не ље кар ске та ри фе би ла узрок да др А. Са дов ски ни је имао до во-
љан број па ци је на та, па се по но во 1928. го ди не обра тио мол бом оп-
штин ској упра ви да му од ре ди стал ну мје сеч ну пла ту на гла ша ва ју ћи да 
ра ди од 1924. го ди не и да је мно го си ро ти ње бес плат но ли је чио. Не зна 
се ка ко је ри је ше на ова мол ба. За што је оп штин ска упра ва на сво јој 
сјед ни ци ју на мје се ца 1926. го ди не за кљу чи ла да се по зо ве Пе тар Ра до-
вић из Би је ле са ко јим је до го во ре но да из да стан од осам со ба др Бо го-
са вље ви ћу, да би се о то ме скло пио уго вор, и да ли је овај ље кар, и ка да 
при мљен за оп штин ског ље ка ра, за са да не мам од го вор. 

О ра ду ље ка ра али и дру гих здра встве них рад ни ка ко ји су би ли 
под над зо ром оп штин ске упра ве рас пра вља ло се на сјед ни ца ма оп штин-
ске упра ве. Кра јем 1930. го ди не ви јећ ни ку Мар ку Ко си ћу са Мо кри на 
умр ло је тро је дје це од шар ла ха. На сјед ни ци Ви је ћа 3. де цем бра те го-
ди не он је оба вје стио ви јећ ни ке да др В. Мр ђен ни је по но во до шао су-
традан, ка ко је обе ћао, да по но во оби ђе ње го ву бо ле сну же ну и дје цу 
ко ји су бо ло ва ли од шар ла ха, већ на кон 36 са ти, и то на по зив на чел ни-
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ка. М. Ко сић је због то га био при ну ђен да по зо ве ље ка ра др Ваг не ра са 
Гру де (Ко на вли) ко ји му је на пла тио знат но ма ње не го др В. Мр ђен. Та-
ко је др Ваг нер за пре глед шест осо ба на пла тио 220 ди на ра, а др В. Мр-
ђен за пре глед три осо бе и три ињек ци је 940 ди на ра. М. Ко сић је из нио 
да има са зна ње да ињек ци је ко шта ју 204 ди на ра. На сјед ни ци је та да, 
пре ма са чи ње ном за пи сни ку, „из ја ва г. М. Ко си ћа иза зва ла му чан ути сак 
на све при сут не, пак је Ви је ће на кон оду же ди ску си је на ре ди ло оп штин-
ској упра ви да о ово ме по ве де ра чу на и оштро упо зо ри др Мр ђе на“, и да 
он, али и дру ги лијеч ник уко ли ко су спри је че ни да на ври је ме по сје те 
бо ле сни ка, упу те га код нај бли жег ље ка ра, јер „оп ћин ски ље ка ри се не-
ма ју освр ћа ти чи ји је ко ји ра јон већ кад су по зва ти има ју се по зи ву и 
ода зва ти“.

Оп штин ско Упра ви тељ ство на сјед ни ци 6. апри ла 1934. го ди не 
од лу чи ло је да др Сте во Мр ђен мо же за мје њи ва ти с во га оца др Ве се ли-
на без на кна де. Др С. Мр ђен је ро ђен у Хер цег-Но во ме 1908. го ди не, 
гдје је жи вио и ра дио све до сво је смр ти 1967. го ди не, а сахрањен је у 
по ро дич ној гроб ни ци на То плој. Сје ћам се при ча да је био до та да нај-
мла ђи ди пло ми ра ни ље кар на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Не-
мам тач них по да та ка ка да је по ста вљен за стал ног град ског ље ка ра, вје-
ро ват но 1934. ка да му је умро отац или иду ће го ди не. До 1943. го ди не 
по ма же, а од та да ак тив но уче ству је у на род но о сло бо ди лач кој бор би. 
Су пру га др С. Мр ђе на је та ко ђер ље кар спе ци ја ли ста.

Брач ни пар др Све то зар Жи вој но вић и др Ми ле на Бу ба ло Жи вој-
но вић на ста ни ли су се у про ље ће 1934. го ди не у Хер цег-Но вом. Др С. 
Жи вој но вић ра дио је као оп штин ски ље кар за ду жен за здра встве ну слу-
жбу у гра ду и у Др жав ном дис пан зе ру за ту бер ку ло зу у Хер цег-Но во ме 
и као ље кар Окру жне Бла гај не. Ње го вом за слу гом, уз по моћ Град ског 
по гла вар ства од 21. до 26. ма ја 1938. го ди не одр жан је у Хер цег-Но во ме 
Че твр ти ју го сло вен ски кон грес про тив ту бер ку ло зе на ко ме је уче ство-
ва ло 76 ље ка ра из чи та ве зе мље - про фе со ра уни вер зи те та из Бе о гра да, 
За гре ба и Љу бља не, управ ни ка са на то ри ју ма, бол ни ца, ан ти ту бер ку ло-
зних дис пан зе ра и дру гих спе ци ја ли ста за ту бер ку ло зу. Кон грес је одр-
жан у дво ра ни „Со ко ла не“ (при зе мље да наш ње Град ске ка фа не). Се кре-
тар Од бо ра за ор га ни зо ва ње кон гре са био је др С. Жи вој но вић. Град ско 
по гла вар ство огла сом се обра ти ло гра ђа ни ма да по др же кон грес, на гла-
ша ва ју ћи ње гов зна чај и да го сто љу би во до че ка ју уче сни ке кон гре са. 
Те ма ово га ску па би ла је по све ће на јед ној од нај те жих и нај ра спро стра-
ње ни јих бо ле сти то га вре ме на чи је су жр тве при је све га би ли мла ди 
љу ди. Ве ли ки број гра ђа на био је ан га жо ван на ор га ни за ци ји Кон гре са, 
па је по ред оста ло га уче сни ке до че ки ва ла, на во зо ви ма и бро до ви ма, 
гру па од пет гра ђа на ко ја би их ис пра ћа ла до хо те ла. Вла сни ци уго сти-
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тељ ских рад њи и тр гов ци из Хер цег-Но во га и Зе ле ни ке да ли су го то во 
исту су му нов ца ко ли ко је да ло Ми ни стар ство здра вља. Овај пр ви Кон-
грес, од но сно на уч ни скуп у Хер цег-Но во ме и пр ви скуп еми нент них и 
број них ље ка ра, био је и пр ва кли ца бу ду ћег кон гре сног ту ри зма, али и 
по твр да о сви је сти гра ђа на о зна ча ју овог ску па, што по ка зу је до бру 
при пре му и ор га ни за ци ју. Од мах по до ла ску у овај крај др С. Жи вој но-
вић иза бран је био за пр вог пред сјед ни ка Пла ни нар ско-сму чар ског дру-
штва „Су бра“ и остао је на тој функ ци ји све до ра та. Др Ми ле на Жи вој-
но вић, спе ци ја ли ста оф та лмо лог до би ла је мје сто ше фа оде ле ња за оч не 
бо ле сти у Вој ној бол ни ци Ме љи не. То ком 1939. го ди не у не ко ли ко бро-
је ва, ме ђу оста ли ма и у бро ју 326 „Гла са Бо ке“ об ја вљен је оглас да др 
Ми ле на Бу ба ло Жи вој но вић, спе ци ја ли ста за оч не бо ле сти, ор ди ни ра у 
Ко то ру сва ке су бо те од 11 до 19 а не дје љом од 8 до 11 ча со ва у ам бу лан-
ти Окру жног уре да за оси гу ра ње рад ни ка. Др С. Жи вој но вић ро дио се у 
углед ној по ро ди ци у Сом бо ру 1899. го ди не, за вр шио гим на зи ју у Но вом 
Са ду, а ме ди ци ну сту ди рао у За гре бу, Пра гу, Бе чу и Гра цу. То ком сту ди-
ја те шко је обо лио на оба ока, што је оста ви ло по сље ди це на ње гов вид. 
При је до ла ска у Хер цег-Но ви ра дио је као ста жи ста у Но вом Са ду, а за-
тим као ље кар у два се ла у бли зи ни Пан че ва. Др Ми ле на Бу ба ло ро ђе на 
је у Ду бров ни ку (уну ка ду го го ди шњег хер цег нов ског на чел ни ка Јеф та 
Гој ко ви ћа). Сред ње обра зо ва ње сте кла је у Дје во јач ком ин сти ту ту на 
Це ти њу и гим на зи ји у За гре бу - у Срп ском ин тер на ту. На сту ди ја ма ме-
ди ци не у Гра цу упо зна је ко ле гу С. Жи вој но вић са ко јим скла па брак у 
ко јем добијају кћер ку и си на. То ком ита ли јан ске оку па ци је (1941-1943. 
го ди не) др С. Жи вој но вић по ма же ље ко ви ма и ме ди цин ским ин стру-
мен ти ма пар ти зан ским бор ци ма. По до ла ску ње мач ке вој ске у Бо ку, он 
са по ро ди цом од ла зи на Це ти ње. Сеп тем бра 1944. го ди не при кљу чу је се 
са по ро ди цом На род но о сло бо ди лач ком по кре ту. Због бо ле сти, ви ше од 
го ди ну да на не ра ди, а за тим од 1946. до 1949. го ди не ра ди као ље кар на 
Гру ди у Ко на вли ма. У ве о ма те шким усло ви ма 1949. го ди не за по чео је 
„са ле ди не“ ства ра ње „Ја дран ског при род ног ли је чи ли шта“ у Ига лу ко је 
је осно ва но по од лу ци На род не Скуп шти не Цр не Го ре 30. ав гу ста 1949. 
го ди не. Осни вач и ду го го ди шњи ди рек тор ове ин сти ту ци је, др С. Жи-
вој но вић био је не у мор ни рад ник, чи јом се за слу гом ова уста но ва ин-
тен зив но раз ви ја ла, сте кла углед и по ста ла по зна та у мно гим зе мља ма и 
ван Евро пе. Он се ан га жо вао и на цје ло куп ни раз вој Ига ла, на се ља ко је 
се раз ви ло за хва љу ју ћи Ба њи ка ко ову уста но ву на род нај че шће на зи ва, 
на сто је ћи да Здрав стве ном цен тру, као дије лу Ига ла, али и Ига ља ни ма 
ко ји су жи вот но ве за ни за ову уста но ву пла ни ра бу ду ћи раз вој, уз свр-
сис ход на ур ба ни стич ка рје ше ња. Не сла жу ћи се са, по ње го вом ми шље-
њу, по гре шним ур ба ни стич ким пла ни ра њем и град њом у Ига лу, што је 
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ври је ме до ка за ло, др С. Жи вој но вић дао је остав ку и оти шао у пре вре-
ме ну пен зи ју. Умро је у Хер цег-Но во ме и са хра њен, по својој же љи, 
из над Ига ла код цр кве на Су шће па ну. При ма ри јус др С. Жи вој но вић 
пр ви је 1964. го ди не при мио Ок то бар ску на гра ду Хер цег -Но во га. Од ли-
ко ван је и Ор де ном Ре пу бли ке са сре бр ним ви јен цем и Ор де ном ра да 
дру го га ре да. Ре ља Жи вој но вић, син брач ног па ра ље ка ра Жи вој но ви ћа, 
спе ци ја ли зи рао је оф тал мо ло ги ју и јед но ври је ме ра дио у Вој ној бол ни-
ци Ме љи не. Да нас као пен зи о нер жи ви по вре ме но у сво јој ку ћи у Хер-
цег-Но во ме а по вре ме но и у ино стран ству гдје је де це ни ја ма ра дио и 
по сти гао ве о ма за па же не успје хе у сво јој стру ци.

Пре се ље њем из Са ра је ва у Хер цег-Но ви 1935. го ди не др Ми ха илa 
Ба бо вићa, здрав стве на слу жба хер цег нов ског кра ја је оса вре ме ње на, јер 
је у сво јој ам бу лан ти по сје до вао и „ренд ген апа рат са ди ја ме три јом ви-
со ке френ квен ци је и кварц лам пу ул тра цр ве них зра ка“. Ор ди ни рао је и 
у свом ста ну на То плој бр. 20 (згра да за ду жби не Ду ко вић). Пре гле де 
„рен дген зра ци ма“ и дру гим ин стру мен ти ма вр шио је сва ки дан од 18 
до 21 час, а сри је дом и су бо том од 17 до 20 ча со ва, јер је у то ври је ме 
би ло у гра ду елек трич не стру је из град ске цен тра ле, ка ко ка зу је об ја-
вљен оглас у „Гла су Бо ка“ 28. апри ла 1935. го ди не. По сли је не ко ли ко 
го ди на, нај вје ро ват ни је 1938, на пу стио је Хер цег-Но ви, јер због не ма-
шти не ста нов ни штва ни је имао до вољ но па ци је на та, па, пре ма то ме, ни 
за ра де. На ста нио се у Бе о гра ду гдје је и умро шес де се тих го ди на 20. 
ви је ка. Остао је ве зан за Хер цег Но ви јер је по сје до вао плац на То плој, 
па је ље ти до ла зио у овај град и оби ла зио сво је воћ ке на пла цу. Дио пла-
ца је про дат и на ње му се на ла зи ку ћа књи жев ни ка Ива Ан дри ћа. Кћер-
ка др М. Ба бо ви ћа, та ко ђер ље кар-ги не ко лог (син му је умро као мла-
дић) на остат ку пла ца са гра ди ла је ку ћу у ко јој још уви јек по вре ме но 
бо ра ви. Из „Гла са Бо ке“ са зна је мо на осно ву огла са да је спе ци ја ли ста 
и „опе ра тор“ за бо ле сти гр ла, но са и уха др Ђор ђе Мар ко вић ор ди ни рао 
још са мо 1. сеп тем бра 1937. го ди не у Хер цег-Но во ме у ули ци кра ља Пе-
тра 21. пре ко пу та „На род ног до ма“ од 11. ча со ва при је под не до 1. час 
по сли је под не и то спо ра зум но. Оба вје шта ва да вр ши опе ра ци је крај ни-
ка и оста ле ин тер вен ци је у сво јој ор ди на ци ји. Оглас је об ја вљен 14. ав-
гу ста. Оста је не по зна то од ка да и да ли је то био при вре ме ни или стал-
ни пре кид ра да ово га ље ка ра у Хер цег Но во ме. Из истог гла си ла од 
ма ја 1940. го ди не са зна је мо да је из Би је ле од се лио сре ски ље кар др Бо-
го са вље вић ко ји је ви ше го ди на слу жбо вао на хер цег нов ској ри ви је ри и 
да је на ње го во мје сто име но ван др Ву ко Иве тић ко ји по сје ду је ренд ген 
апа рат, а ро дом је био из Гр бља. „Глас Бо ке“ у бро ју 408 од 8. фе бру а ра 
1941. го ди не об ја вио је оглас да др Бо ри во је Хр њи чек, спе ци ја ли ста за 
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ко жне и ве не рич не бо ле сти ор ди ни ра у ви ли „Ри ви је ра“ у Хер цег-Но во-
ме од 13:00 до 15:00 и од 18:00 до 20:00 ча со ва. 

Да је еко ном ско ста ње ве ли ког бро ја ста нов ни ка у овом пе ри о ду 
би ло те шко ка зу је и по да так да је 1936. го ди не од по ло ви не ја ну а ра до 
1. ма ја у Хер цег-Но во ме ра ди ла На род на ку хи ња ко ју је ор га ни зо вао 
од бор од иза бра не гру пе гра ђа на. Ку хи ња је ра ди ла за хва љу ју ћи по мо ћи 
гра ђа на и тр го ва ца Но во га и Зе ле ни ке нов ча ним при ло зи ма или у хра-
ни. Днев но се из да ва ло пре ко 70 „до брих руч ко ва глад ним и не за по сле-
ним“.

Од пре вен тив них мје ра нај за сту пље ни ја је би ла ре дов на бри га о 
вак ци ни са њу дје це про тив бо ги ња - „на вр та ње кра ста“ ка ко се та да го-
во ри ло. Дуги низ го ди на, у дру гој по ло ви ни 19. ви је ка и по чет ком 20. 
ви је ка, о ово ме је во дио бри гу про то пре зви тер за хер цег нов ски крај 
Хри сти фор Лом бар дић ко ји је, од пот чи ње них му па ро ха, са ку пљао по-
дат ке о бро ју дје це, а ко је је тре ба ло „ци је пи ти“. Та кве је дје це ро ђе не 
1926. ко ја су се тре ба ла вак ци ни са ти 1927. го ди не би ло 254 у хер цег-
нов ској оп шти ни.

По зна то је да је у Бо ки Ко тор ској, па и у овом кра ју, у то ку дру ге 
по ло ви не 19. ви је ка до 1922. го ди не не ко ли ко пу та би ло и по ја ва ко ле ре 
- 1866, 1867, 1885 и 1886, 1911. и 1922. го ди не, ко ја је до би ја ла епи де-
мич не раз мје ре. Ка да је ко ле ра ха ра ла овим кра је ви ма 1856. го ди не, на-
чел ник хер цег нов ске оп шти не Ле со Пав ко вић за би ље жио је да бо лест 
на ро чи то у ра ду иза зи ва па ни ку: „свак ко мо га ше по бје же ђе ко мо га 
кроз Бо ку и Ду бров ник“. Мо же се за кљу чи ти да је та да ко ле ра за хва ти-
ла са мо овај крај, а вје ро ват но су је до ни је ли по мор ци или пут ни ци. Зна 
се да је би ло и бо ле сни ка ко ји су бо ло ва ли од пол них бо ле сти, ко је су 
че сто пре но си ле ка ко се та да го во ри ло „же не ла ког мо ра ла“, али су са 
тим бо ле сти ма сти за ли по мор ци и еко ном ски еми гран ти ко ји су се по-
сли је ду жег ни за го ди на вра ћа ли у за ви чај. Че тр де се тих го ди на 20. ви-
је ка, по ред дру гих бо ле сти, оп штин ски ље ка ри су на и ла зи ли и на бо-
лест ко ја да нас од но си мно ге жи во те. На во дим са мо два слу ча ја.У јед-
ном „ис ка зу о смр ти“ из 1931. го ди не на ве де но је да је узрок смр ти 
„car ci no ma rec ti“, a 1938. го ди не из да то је увје ре ње од оп штин ског ље-
ка ра да јед на бо ле сни ца бо лу је од „ту мо ра на вра ту” и да јој је по треб на 
опе ра ци ја.

По ка за тељ здрав стве не кул ту ре јед ног кра ја је и шко ло ва ње ње-
них ста нов ни ка за здрав стве не рад ни ке. Је дан од пр вих шко ло ва них ље-
ка ра по сли је Пр вог свјет ског ра та је др Си мо Ми ло ше вић ро ђен у Ка ме-
на ри ма 1896. го ди не. За вр шио је Ме ди цин ски фа кул тет у Бе о гра ду а 
број не спе ци ја ли за ци је у Хам бур гу и Па ри зу. „Глас Бо ке“ у че ти ри на-
став ка 1937. го ди не об ја вио је рад др С. Ми ло ше ви ћа о за ра зним бо ле-
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сти ма. Ка да је 1940. го ди не об ја вљен ље кар ски син ди кат Ју го сла ви је др 
Си мо Ми ло ше вић је био иза бран за пред сјед ни ка те ор га ни за ци је ка ко 
је об ја вље но у 389 бро ју „Гла са „Бо ке“. Ра дио је до Дру гог свјет ског ра-
та као про фе сор на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду, ка да до ла зи у 
род ни крај, гдје се 1941. го ди не при кљу чу је пар ти за ни ма. За па же но је 
ње го во уче ство ва ње на Пр вом кон гре су пар ти зан ских ље ка ра, а на Пр-
вом за сје да њу Ан ти фа ши стич ког ви је ћа на род ног осло бо ђе ња Ју го сла-
ви је иза бран је за чла на Из вр шног од бо ра. Ра њен је у офан зи ви на Су-
тје сци, па је за јед но са књи жев ни ком Ива ном Го ра ном Ко ва чи ћем скло-
њен у ку ћи јед ног се ља ка у се лу Вр би ци у бли зи ни Фо че, гдје су их 
от кри ли чет ни ци и уби ли 1943. го ди не. До Дру гог свјет ског ра та, пре ма 
мо јем са зна њу, Ме ди цин ски фа кул тет је за вр шио и Мла ден ћо ро вић са 
Са ви не.5

***

Кра јем ок то бра 1820. го ди не, за ла га њем др мед. Gi u se pe dall Oro, 
у За дру је осно ва на, а иду ће го ди не отво ре на Др жав на шко ла за ба би це. 
Те чај је тра јао пет мје се ци, а на ста ва је из во ђе на на ита ли јан ском, али и 
на „илир ском је зи ку“. По зна то је да је 1826. го ди не у Хер цег-Но во ме 
као ба би ца ра ди ла Cat te ri na Mis se rich, а да су три ба би це ра ди ле у Ко то-
ру и по јед на у Пе ра сту и Бу дви. Ове ба би це, као и оне о ко ји ма зна мо 
да су ра ди ле 1829. у До бро ти, 1831. у Пр ча њу, 1838. у Сто ли ву, и нај зад 
1889. го ди не у Тив ту шко ло ва ле су се и ди пло ми ра ле у За дру. Пр ва ди-
пло ми ра на ба би ца по ми ње се у Ко то ру још 1818. го ди не, а пр ва шко ло-
ва на ба би ца у Цр ној Го ри до шла је 1837. го ди не из Бу две на Це ти ње 
гдје се уда ла за Ђор ђи ја Сте фа но ви ћа.

Исти по сту пак као при ли ком име но ва ња ље ка ра био је пред ви ђен 
за име но ва ње оп штин ске при ма ље-ба би це. Кра јем 1883. го ди не, због 
смр ти ба би це Ка те Кли су ре, на мје сто ба би це при ја ви ле су се Ка те уд. 

5 АХ ОХ за пи сни ци оп ћин ског – оп штин ског ви је ћа 28.04. и 4.12.1919, 3.12.1930, 
за пи сник оп штин ске упра ве 1.06.1927, 6.04. 1934; спи си 1924,2206, 1925,1335,1567, 
1926,3, 1927,734,3738, 1928,2163, 1938,2210; “Ја дран ска стра жа“ 1931, бр. 8; Д. Ра шо вић, 
Шес де сет го ди на хер цег нов ског „Ја дра на“ 1926-1986, стр. 13,16,17,19,23,25,32,35-40, 43
,45,46,47,49,52,58,63,76,87,89,85,208; „Глас  Бо ке“ 1935, бр. 123, 1939, бр.326; ћ. Ма ђар, 
При ма ри јус др Све то зар Жи вој но вић, Збор ник Бо ка 23 Хер цег Но ви, 2003, стр. 237-253; 
Д. Ра шо вић, Пла ни нар ско сму чар ско дру штво Су бра Хер цег Но ви, 16, на во ди да са чу ва-
на до ку мен та ци ја о ово ме Дру штву ка зу је да је осно ва но 1932. го ди не и да је пр ви пред-
сјед ни ки био др С. Жи вој но вић, што је вје ро ват но гре шка у да ту му или је упра ва ово га 
дру штва кон сти ту и са на 1943. го ди не. АХ Цр кве ни ар хив То пла, 1931, стр. 147; ОХ 1927, 
422, 1938,3375; “Глас Бо ке“, 1936, бр.72; М. Цр нић Пе јо вић, Ко ле ра у Бо ки, “Бо ка“, Ко-
тор, 1.10.1973; Па ли за сло бо ду, Бо ка Ко тор ска 1941-1945 Ко тор, Ти ват, Хер цег Но ви, 
1991, стр. 273 
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Де рић, Јо ва на зва на Јо си фа Ми шче вић и Ане та Ђу раш, ко је су ста но ва-
ле у Хер цег-Но во ме. Оп штин ско Ви је ће је по сли је рас пра ве име но ва ло 
за оп штин ску ба би цу Ка ту Де рић и од ре ди ло на док на ду од 60 фо рин ти 
го ди шње. На ве ли ку раз ли ку у пла та ма ље ка ра и ба би ца ути ца ла је раз-
ли ка у школ ској спре ми, а вје ро ват но се при од ре ђи ва њу пла та ба би ца-
ма узи ма ла у об зир и на гра да ко јом су ба би це би ле ча шће не од стра не 
са ме по ро ди це. Ка те Де рић се, вје ро ват но, у ме ђу вре ме ну уда ла јер је 
на сјед ни ци Ви је ћа 23. ма ја 1897. го ди не на чел ник оба вије стио вјећ ни ке 
да је при ма ља Ка те Де рић То ма ше вић отво ри ла крч му „те во ди обрт ко-
ји не од го ва ра ње зи ном по зи ву па је ра ди то га оп ћин ско Упра ви тељ ство 
по зва ло да оста ви тр го ви ну, или да се за хва ли на оп ћин ској слу жби али 
она то ни је до са да учи ни ла, за то не ка Слав но Ви је ће то ри је ши“. Јед-
но гла сно је од лу че но да се по но во по зо ве К. То ма ше вић и да јој се на-
ре ди да до кра ја ју на мје се ца оста ви крч му или се од рек не мје ста при-
ма ље, а ако то не ура ди да јој се 1. ју ла да от каз и рас пи ше кон курс за 
дру гу при ма љу. На рас пи са ни кон курс по но во се ја ви ла К. То ма ше вић 
ко ју је Ви је ће ипак по но во при ми ло уз услов да не мо же да ље во ди ти и 
крч му, а ако на ста ви са тим по слом он да да се по ста ви Ма ри ја Илић из 
Ле пе та на. Из гле да да је К. То ма ше вић био ми ли ји или уно сни ји по сао 
крч ма ри це, не го ба би це, па јој је дви је го ди не ка сни је Ви је ће да ло от каз 
и од лу чи ло да рас пи ше по но во кон курс за мје сто оп штин ске ба би це. 
Мол бу је под ни је ла са мо Ма ри ја Чи ка до ро ђе на ћа пин из До бро те, ко ју 
је фе бру а ра 1901. го ди не оп штин ско Упра ви тељ ство име но ва ло за оп-
штин ску при ма љу, а апри ла мје се ца је при хва ти ло и Ви је ће, јер се са-
зна ло да је ври јед на. Од ре ђе на јој је би ла пла та од 20 кру на мје сеч но. 
Та да је про чи тан и цје нов ник за „ба бич лук“ али се не на ла зи уз за пи-
сни ку и ни јед но га за са да ни сам про на шла. Че ти ри го ди не ка сни је, 
Упра ви тељ ство је пред ло жи ло Ви је ћу да се за при ма ље име ну ју Ка те 
Цвр ље за Хер цег-Но ви уз пла ту од 180 кру на на го ди ну и Андри ја на 
Ву че тић из Ба о ши ћа, за при о бал на мје ста од Кум бо ра до Ка ме на ра. Још 
ра ни је на по ме ну тој сјед ни ци Ви је ћа 1897. го ди не, ви јећ ник Ни ко Зло-
ко вић је сма трао да је по треб на јед на оп штин ска при ма ља за при мор ска 
мје ста. На чел ник је та да пред ло жио да се о то ме из ја сне се о ски збо ро ви 
тих на се ља, јер је ви јећ ник Ву ко вић из Би је ле сма трао да не тре ба, 
пошто у Би је лој има јед на же на ко ја је „свр ши ла про пи са не на у ке и оба-
вља свој по сао, кад се по зо ве.“ На жа лост, не зна се име ове при ма ље, а 
по ста вља се пи та ње ка ко се она ни је ја вља ла на рас пи са не кон кур се са 
ква ли фи ка ци ја ма ко је је на вео ви јећ ник Ву ко вић. Ви је ће је 1904. го ди не 
на јед ној од сјед ни ца од лу чи ло да на те ре ну оп шти не Хер цег-Но ви тре-
ба да ра де три при ма ље и у том сми слу рас пи са ло кон курс. Та да су име-
но ва не дви је при ма ље за Хер цег-Но ви и то Ка те Де лић Цвр ље и Ана 
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Чи ка до, са пла том по 180 кру на го ди шње и, при вре ме но, Ан дри ја на Ву-
че тић пок. Сла ва из Ба о ши ћа ко ја је као и до та да би ла за ду же на по ред 
Ба о ши ћа и за на се ља Би је лу, Ка ме на ре, Јо ши цу, Кру ше ви це, Ђе но ви ће 
и Кум бор уз пла ту од 120 кру на го ди шње.

Оп штин ска упра ва је на сјед ни ци одр жа ној 3. ју на 1926. го ди не 
од лу чи ла да не раз ма тра мол бу Јо ха не Ма ној ло вић за мје сто ба би це, 
док се не рас пи ше кон курс. Јо ха на Ма ној ло вић, би ла је Аустри јан ка и у 
ра ту, као бол ни чар ка ње го ва ла мо би ли са ног аустриј ског вој ни ка Ма ној-
ло вић Бла го ја са Жви ња, за ко га се уда ла и до шла да жи ви у Хер цег 
Но во ме. Или се оп штин ска упра ва стрикт но др жа ла сло ва за ко на, или 
су би ли не ки дру ги раз ло зи, па мол бу Ј. Ма ној ло вић ни је ни раз ма тра ла. 
При ли ком из бо ра за мје сто ба би це ма ја 1937. го ди не, ка да се на кон курс 
ја ви ла и Ј. Ма ној ло вић, по ред још че ти ри же не ко је су би ле из Ри сна, 
До бро те, Тив та и Ни ша, ре че но је да она ра ди при вре ме но као оп штин-
ска ба би ца од 1. ју на 1936. го ди не, што на во ди на за кљу чак да ни је при-
мље на пу тем кон кур са, јер је кон курс по но во рас пи сан 1937. го ди не. 
При ли ком гла са ња Ј. Ма ној ло вић је до би ла са мо три гла са, а Ема Љу би-
бра тић два на ест, па је она иза бра на за оп штин ску ба би цу. По сли је Дру-
гог свјет ског ра та Ј. Ма ној ло вић је на ман сар ди у ку ћи Ла фо ре ста (да-
нас, на јед ном спра ту ку ће су про сто ри је Ту ри стич ке ор га ни за ци је Хер-
цег Но во га, ул. Ј. Да бо ви ћа) при ма ла труд ни це и оба вља ла по ро ђај и у 
ту свр ху има ла јед ну со бу са два кре ве та. Уко ли ко би оци је ни ла да тре-
ба по моћ ље ка ра, уви јек их је по зи ва ла. Ка да је при ми ла пр ве по ро ди ље 
ни је ми по зна то, али по сљед ња је би ла сеп тем бра 1952. го ди не и њој је 
ис при ча ла да је до та да, ра де ћи као ба би ца, оба ви ла пре ко 4.000 по ро-
ђа ја. Хи ги јен ски усло ви и ње га по ро ди ља и дје це би ли су ве о ма до бри, 
па ни је би ло ни јед ног слу ча ја са ло шим по сље ди ца ма при по ро ђа ји ма 
оба вље них у ње ном ста ну. Зад ње го ди не жи во та про ве ла је у род ном 
Гра цу код се стре, гдје је умр ла и са хра ње на. 

Упра жње но мје сто оп штин ске ба би це оста ло је 1933. го ди не због 
смр ти до та да шње ба би це Ан ђе Ни ко лић, па је за кљу че но на оп штин-
ском Ви је ћу да по чл. 4. За ко на о здра стве ним оп шти на ма да се мо ра то 
мје сто по пу ни ти, и да се од мах рас пи ше кон курс, а пла та да из но си 500 
ди на ра мје сеч но. Ка ко је би ло ве о ма хит но да се обез би је ди дру га ба би-
ца, то је овла шће на оп штин ска Упра ва да име ну је јед ну од при ја вље них 
кан ди дат ки ња, не че ка ју ћи на сјед ни цу Ви је ћа ко је се ни је та ко че сто 
са ста ја ло. На иду ћој сјед ни ци Ви је ћа, по сли је два мје се ца, са зна је се да 
се нијед на ба би ца ни је ја ви ла на кон курс, па је од лу че но да се кон курс 
по но ви и по ве ћа пла та на 700. ди на ра и да се по сту пи као што је ра ни је 
за кљу че но. На осно ву то га, де се так да на ка сни је, Упра ва је име но ва ла 
за оп штин ску ба би цу Ја го ду Ми хај ло вић, с тим да то по ста не пра во сна-
жно ка да сре ски ље кар утвр ди ње ну спо соб ност за вр ше ње те слу жбе, а 
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на осно ву под ни је тих до ку ме на та. Вје ро ват но је Ј. Ми ха и ло вић ра ди ла 
до по ло ви не 1936. го ди не, ка да је при вре ме но би ла при мље на Ј. Ма ној-
ло вић.

Сви по ро ђа ји у ру рал ним сре ди на ма оба вља ли су се у ку ћи, сем у 
слу ча ју не ких ком пли ка ци ја, нај че шће уз аси стен ци ју не ке ста ри је ис-
ку сне же не из ку ће или на се ља. Сва ко ру рал но на се ље има ло је обич но 
јед ну же ну или ви ше њих ко је су би ле вич не то ме по слу. У Хер цег-Но-
во ме по ро ђај се та ко ђер оба вљао у ку ћи, нај че шће уз аси стен ци ју оп-
штин ске ба би це, чи је су се услу ге пла ћа ле, па вје ро ват но си ро ма шни ји 
ста нов ни ци гра да није су уви јек мо гли пла ти ти те услу ге. За би ље же но је 
да је Ја го да Ми ла но ва Ра да но вић (1900-1988) ко ја је би ла уда та за Кр ста 
Ма ри ћа у Мал ти (При је вор), би ла по зна та као „се о ска ба би ца“.6

***

Из јед ног до ку мен та са зна је се да је од 1914. го ди не у Хер цег-Но-
во ме као зу бар ра дио Јо сип Бу зо лић. Оп штин ска упра ва је на сво јој 
сјед ни ци од 21. ју ла 1926. го ди не раз ма тра ла ње го ву мол бу да му се 
сни зи „так са на обрт ну до зво лу”. Упра ва ни је мо гла удо во љи ти мол би 
јер ни је би ла за то над ле жна, па је так са оста ла ка ко је оп штин ско Ви-
је ће ра ни је од ре ди ло. Ј. Бу зо лић је имао при ват ну ор ди на ци ју до ше зде-
се тих го ди на 20. ви је ка. Ве ли ке за слу ге при ли ком фор ми ра ња Ве слач ко 
је дри ли чар ског клу ба „Ја дран“ 1922. го ди не имао је Ј. Бу зо лић, ко ји је 
био и ве о ма ак тив ни и ду го го ди шњи пред сјед ник Пли вач ко-ва тер по ло 
клу ба „Ја дран“, иза бран дви је го ди не на кон осни ва ња клу ба. На ту 
функ ци ју иза бран је још не ко ли ко пу та, а 1958. го ди не је због сво јих 
за слу га за де це ниј ски рад, иза бран за до жи вот ног по ча сног пред сјед ни-
ка. Ка да је 1949. го ди не у Хер цег-Но во ме осно ван Пли вач ки са вез Цр не 
Го ре Ј. Бу зо лић је био иза бран за јед ног од два пот пред сјед ни ка. Ње го ва 
кћер ка Сил ви ја не ко ли ко го ди на по сти за ла је за па же не ре зул та те као 
пли ва чи ца „Ја дра на“.7 Ла зар Ву ко вић ро ђен у Тре бе си ну 1913. го ди не 
као дје чак од 16-17 го ди на, по ка зи ва њу ње го вог си на Сто ја на, за по чео 
је прак су код Ј. Бу зо ли ћа. Осам де се тих го ди на ка да се због ста ро сти Ј. 

6 Б.М.Бе рић, В.М.Ку со вац, Пр ве шко ло ва не ба би це у Бо ки Ко тор ској ,Збор ник 
Бо ка 20.Хер цег Но ви,1988, стр. 372:За пи сни ци оп штин ског ви је ћа 4.11.1883, 27.11.1898, 
29.10 1900, 18.04.1901, 9.10.1908, 8.11.1933, 7.12.1937; за пи сни ци оп штин ске упра ве 
18.02.1901, 3.07.1926, 30.08.и 19.09. 1935; Ј.Н.Вла хо вић, При је вог код Хер цег Но вог, Бе-
о град,1997, стр. 362.

7 АХ ОХ 1928,2477;за пи сник оп штин ске упра ве 21.07.1926.Д.Ра шо вић,Шес де-
сет го ди на хер цег нов ског „Ја дра на“ 1926-1928, Хер цег Но ви, стр. 19,89,94,105,122,135, 
41,52
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Бу зо лић пре се лио у Сплит код кћер ке гдје је и умро, Л. Ву ко вић је са-
мо стал но во дио ор ди на ци ју до 1985. го ди не. 

По зна то је на осно ву об ја вље ног огла са по чет ком 1933. го ди не у 
бро ју 3 „Гла са Бо ке“, али и у пет шест на ред них бро је ва, да је ра ди ла 
зуб на ор ди на ци ја Ла за ра Бо шко ви ћа, ко ја је вр ши ла „ле че ње, плом би ра-
ње и ва ђе ње зу ба без нај ма њег бо ла.“ „Спе ци ја ли ста за вје штач ке зу бе. 
Пла ћа ње у ра та ма. Сва ки дан у ку ћи По зна но ви ћа у ул. кра ља Пе тра бр. 
27. У истом гла си лу 1937. го ди не Л. Бо шко вић је оба вје стио да ће от пу-
то ва ти а 18. сеп тем бра ја вља да се вра тио с пу та и да ор ди но ра сва ког 
да на од 8 до 12 и од 2 до 7 по сли је под не.

Апри ла 1936. го ди не ден ти ста зу бар Лу ка Ри би ца из Ђе но ви ћа, 
гдје је имао и ор ди на ци ју, че сти тао је у „Гла су Бо ке“ бр. 117 свим сво-
јим па ци јен ти ма пра во слав ни и ка то лич ки Ус крс.

***

По по да ци ма са ко ји ма рас по ла жем, у Хер цег-Но во ме је од 1813. 
го ди не ра ди ла апо те ка по ро ди це Ђо но вић и то је би ла је ди на апо те ка на 
те ри то ри ји оп шти не до шез де се тих го ди на 20. ви је ка, ако се из у зме апо-
те ка у Вој ној бол ни ци Ме љи не. На сјед ни ци оп штин ског ви је ћа 1897. 
го ди не рас пра вља ло се о „ље кар ни“ (апо те ка) и „ље ка ри ја ма“ али се ни-
је по ми ња ло име вла сни ка. На и ме, ви јећ ник Ни ко Зло ко вић је по ста вио 
пи та ње да ли оп шти на има пра во да па зи на апо те ку и ље ко ве, јер да се 
ви ше пу та де си ло да су ље ко ви про ми је ње ни или да не ври је де ни шта и 
да су ску пљи не го у дру гим апо те ка ма (не зна се о ко јим апо те ка ма го-
во ри, од но сно у ко јим мје сти ма), па пре по ру чу је да се из да на лог оп-
штин ским ље ка ри ма да стро го па зе рад апо те ка ра и из да ва ње ље ко ва. 
Тре ба на по ме ну ти да је у то ври је ме, па све до по ло ви не 20. ви је ка, а и 
ка сни је, ље ко ве, углав ном, при пре мао апо те кар пре ма ре цеп ту из да том 
од стра не ље ка ра, јер је би ло ве о ма ма ло ин ду стриј ски про из ве де них 
ље ко ва. На чел ник је на при мјед бу Н. Зло ко ви ћа из ја вио да ко тар ски ље-
кар са оп штин ским ље ка ром и јед ним оп штин ским пре дстав ни ком пре-
гле да ју „ов да шњу ље кар ни цу, а ме ђу ти јем на ла же оп ћин ски јем ље ка-
ри ма да па зе на ље ко ве ко је про пи су ју.“ Про сто ри је апо те ке Ђо но ви ћа 
нај при је су би ле смје ште не у згра ди на тр гу Бе ла ви ста гдје су би ле ско-
ро све град ске ин сти ту ци је. Апо те ка је 23. ја ну а ра 1930. го ди не пре мје-
ште на у при зе мље но во са гра ђе не ку ће Ђо но ви ћа (да нас др жав на апо те-
ка на Сте пе ни шту 28. ок то бар) и ра ди ла је као при ват на апо те ка по ро-
ди це Ђо но вић све до кон фи ска ци је на кон Дру гог свјет ског ра та. На 
спра ту је био стан по ро ди це Ђо но вић, по ред вр та бо га тог биљ ка ма у 
ко ме је да нас уго сти тељ ски обје кат „Ла за рев врт“. Апо те ка и ње ни вла-
сни ци усе ли ли су се у но ву згра ду на осно ву до зво ле о усе ље њу ко ју је 
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из да ла Упра ва Зет ске ба но ви не 18. ја ну а ра 1930. го ди не бр. 2089. Та да 
је у овој апо те ци као је ди ни апо те кар ра дио, до кон фи ска ци је, вла сник 
Ан тун–Тон ко Ђо но вић или шјор Тон ко ка ко га је на род нај че шће на зи-
вао. Он је апо те ку на сли је дио од оца, апо те ка ра Ни ко ле Бар на би Ђо но-
ви ћа. По из ла ску из за тво ра пе де се тих го ди на Ан тун Ђо но вић је ра дио 
у апо те ци на Стра ду ну у Ду бров ни ку, гдје је сте као и пен зи ју. Не ко ли ко 
го ди на пред смрт жи вио је у ди је лу ста на у кон фи ско ва ној ку ћи у Хер-
цег-Но во ме. Са хра њен је у по ро дич ној гроб ни ци код Цр кве св. Ане на 
Са ви ни. Ан тун Ђо но вић ро ђен је у Хер цег-Но во ме. Фар ма ци ју је сту ди-
рао у Гра цу, гдје је ди пло ми рао 14. 07. 1914. го ди не. За ње га је 1920. 
го ди не тра же но да се осло бо ди слу же ња вој ног ро ка, јер је био је ди ни 
апо те кар у хер цег нов ској оп шти ни на 10.000 ста нов ни ка. Пред ход не го-
ди не По кра јин ска вла да у Спли ту (под чи ју је над ле жност та да би ла 
Бо ка Ко тор ска) тра жи ла је ми шље ње од над ле жних вла сти да ли би по-
жељ но би ло да у Хер цег-Но во ме отво ри апо те ку и Јо сип Ни ко лин Авра-
мо вић. На осно ву ми шље ња оп штин ског ље ка ра, од го вор је био не га ти-
ван. Исто пи та ње по ста вље но је и 1938. го ди не од стра не Упра ве Зет ске 
ба но ви не. Мар та те го ди не, Кра љев ски двор ски апо те кар Мr.Ph. Ан тун 
Ђо но вић упу тио је оп штин ској ад ми ни стра ци ји од но сно Град ском по-
гла вар ству, јер је Хер цег-Но ви та да имао ста тус гра да, пет мол би да му 
се из да ју увје ре ња: 1. да на 1,5 ки ло ме тар од Хер цег но во га по сто ји 
Мор на рич ка бол ни ца са апо те ком у ко јој се слу же сва вој на ли ца, вој ни 
на мје ште ни ци и њи хо ве по ро ди це – од го вор је био по твр дан; 2. да му се 
из да по твр да о бро ју ста нов ни ка у гра ду и оп шти ни – у од го во ру је на-
ве де но да град има 1571. а оп шти на 9817 ста нов ни ка; 3. на пи та ње ко-
ли ко стра на ца по сје ти ову оп шти ну на по ми њу ћи у мол би да су ве ћи на 
фе ри јал ци, или чла но ви цр ве ног кр ста и дру гих удру же ња и да су сред-
ње имућ ни са скром ним сред стви ма, и ко ли ко тра је се зо на оп штин ска 
ад ми ни стра ци ја је по твр ди ла ње го ве на во де и на ве ла да го ди шње 3600.
стра на ца по сје ти овај крај, а да се зо на тра је ци је лу го ди ну, али је ипак 
нај ве ћа по сје та у ју лу и ав гу сту; 4. по твр дан од го вор је до био и на пи-
та ње да ли ње го ва апо те ка за до во ља ва по тре бе ста нов ни штва ци је ле оп-
шти не и да ли би отва ра ње још јед не апо те ке угро зио рад по сто је ће; на 
пе ту мол бу из да то му је увје ре ње да је ста нов ни штво у оп шти ни си ро-
ма шно, и да су град и око ли ца здра ви и про гла ше ни кли мат ским мје сти-
ма. У ве зи отва ра ња још јед не апо те ке те го ди не град ском по гла вар ству 
о то ме дао је од го вор град ски ље кар Др Сте ван Мр ђен ко ји је на вео већ 
на ве ден број ста нов ни ка, на по ми њу ћи да су ста нов ни ци Хер цег-Но во га 
„за на тли је, што тр гов ци, а пре те жни дио су др жав ни (вој ни и ци вил ни) 
и при ват ни на мје ште ни ци и чи нов ни ци.“ У хер цег нов ској оп шти ни на-
во ди да ље - „не по сто је ин ду стриј ска пред у зе ћа. На род оп ћи не хер цег-
нов ске је вр ло си ро ма шан, а ба ви се по љо при вре дом и ри бар ством, а 
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по што од ово га не мо же да жи ви мно ги су при си ље ни да се упо сле код 
вој них уста но ва. Ве ћа обрт нич ка пред у зе ћа не по сто је. Стан дард жи во-
та је ми ни ма лан.“ За тим на во ди снаб дије ва ње ље ко ви ма у бол ни ци Ме-
љи на ма ка ко је већ на ве де но, па на ста вља: „Хи ги јен ске при ли ке и ста ње 
здра вља пу чан ства у оп ћи ни хер цег нов ској вр ло су до бре и по вољ не ра-
ди че га је мје сто Хер цег но ви про гла ше но кли мат ским. Због све ве ћег 
си ро ма штва пу чан ства ље ка ри жи ве у те шком по ло жа ју, јер им се пру жа 
вр ло ма ла мо гућ ност за ра де, те је Др Ба бо вић ко ји је ин ста ли рао рент-
ген, био при си љен да на пу сти мје сто. Са о бра ћај не при ли ке су по вољ не 
та ко да у те жим слу ча је ви ма обо ље ли на род тра жи ин тер вен ци ју ље ка-
ра спе ци ја ли ста у Ду бров ни ку и та мо на ба вља по тре би те ље ко ве. У не-
да ле кој бли зи ни Хер цег но во га по сто је до бро уре ђе не апо те ке у Тив ту и 
Цав та ту, ко је су са Хер цег но вим у до брим са о бра ћај ним ве за ма. Ври јед-
но је на по ме ну ти да ве ћи дио на ро да ри ви је ре слу жи се апо те ком у Тив-
ту јер су за по сле ни код вој них уста но ва“ (ми сли при је све га на Ар се-
нал). На кра ју за кљу чу је да не ма ни по тре бе рас пра вља ти о отва ра њу 
још јед не апо те ке, по ред по сто је ће ко је во ди Ан тун Ђо но вић. Та ко ар гу-
мен то ван од го вор био је од лу чу ју ћи да се дру га апо те ка ни је та да отво-
ри ла у Хер цег-Но во ме. 

Дру га апо те ка отво ре на је у Би је лој тек по сли је не ко ли ко де це ни-
ја. Отац апо те ка ра Ан ту на Ђо но ви ћа, апо те кар, цар ски са вјет ник Ни ко-
ла Бар на ба ро ђен је 1846. го ди не у Пе ра сту у по ро ди ци апо те ка ра. Био 
је ду го го ди шњи члан При ро до слов ног дру штва за Шта јер ску у Гра цу, 
гдје се у спи ско ви ма 1869. на ла зи и ње го во име све до 1916. го ди не ка да 
се пре ста ју об ја вљи ва ти спи ско ви то га дру штва. Нај вје ро ват ни је је члан 
дру штва по стао ка да је у Гра цу сту ди рао фар ма ци ју. Иако у његовој би-
бли о те ци, ко ја се са да на ла зи у Ар хи ву Хер цег-Но во га, има до ста књи-
га и ча со пи са из при род них на у ка, он је ви ше био на кло њен ар хе о ло ги-
ји и исто ри ји, па је на пи сао не ко ли ко ра до ва из тих обла сти ве за них за 
хер цег нов ски крај и Бо ку, ко је је об ја вио по чет ком 20. ви је ка. Кра јем 19. 
и по чет ком 20. ви је ка у сво јим пу то пи си ма и дру гим ра до ви ма ет и мо ло-
зи ко ји су свра ћа ли у ове кра је ве, по ми њу Ни ко лу Бар на бу Ђо но ви ћа, 
ко ји им је по ма гао у оби ла ску на ших кра је ва при ли ком њи хо вих по сје та 
и ра да. Не ки од њих су му из за хвал но сти по све ти ли но во про на ђе не 
при мје ре. Та ко је је дан од њих ко ји је по сљед њи пут био у овим кра је-
ви ма 1912. го ди не, јед ну но ву вр сту, ко ју је на шао на Са ви ни, на звао 
Lan	ge	lan	dia	 gi	o	no	vi	ci. Дру ги на уч ник ко ји је та ко ђер из ме ђу 1890. и 
1910. го ди не че сто и ду го бо ра вио у Хер цег-Но во ме по све тио му је је-
дан но ви так сон: Oti	o	rr	hun	chus	tur	gi	dus	v.gi	o	no	vi	ci. Ни ко ла Ђо но вић био 
је ду го го ди на вијећ ник и од ре ђе ни низ го ди на и пот пред сјед ник оп шти-
не Хер цег-Но ви. Ка да је 1917. го ди не та да шњи на чел ник Оп шти не Јеф-
то Гој ко вић под нио остав ку, то ком 1918. го ди не до де цем бра мје се ца, 
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ду жност пред сјед ни ка оба вљао је та да шњи „при сјед ник“ (пот пред сјед-
ник) Н. Ђо но вић. Апо те кар Н. Ђо но вић умро је у Хер цег-Но во ме 1921. 
го ди не и сахрањен у по ро дич ној гроб ни ци код Цр кве св. Ане. Ње го ви 
уну ци, Три по и Ни ко, си но ви Ан ту но ви, оти шли су на сту ди је у Па до ву 
1941. го ди не са де се так мла ди ћа из Бо ке. Три по, по за вр шет ку сту ди ја 
фар ма ци је и Ни ко, по за вр шет ку сту ди ја пра ва, оста ли су жи вје ти у Па-
до ви. Три по је био јед но ври је ме шеф свих апо те ка Па до ве, а Ни ко је 
ра дио у јед ној при ват ној апо те ци. У Па до ви су умр ли и са хра ње ни. Ни-
ко је много волио Херцег-Нови, до ла зио је не ко ли ко пу та и че сто слао 
но вац или та мјан за ма на стир Са ви ну. Са Три пом и Ни ком пре ки ну та је 
вје ков на тра ди ци ја фар ма це ут ске стру ке у по ро ди ци Ђо но вић, јер Ни-
ков син ра ди као ље кар у Па до ви а Три по ни је имао дје це. 

У ар хив ској гра ђи то ком 18. ви је ка че сто на и ла зи мо на дру ге чла-
но ве по ро ди це Ђо но вић у Хер цег-Но во ме. Ђо но Ђо но вић 1735. го ди не 
био је су ђа то паљ ске ко му ни та ди. У дру гој по ло ви ни 18. ви је ка за би ље-
же но је не ко ли ко по мо ра ца из по ро ди це Ђо но вић. Мар ко је сво јом пи-
ра фом и са 3 од но сно 7 чла но ва по са де 1755. го ди не пло вио до Тр ста и 
Ке фа ло ни је, а 1778. го ди не до Ле ван та. То мо Ђо но вић тра ба ку лом и са 
по са дом од 6 чла но ва пло вио је 1755. го ди не за Крф, а Је ро лим 1782. 
го ди не бар ком на ве сла и са 5 чла но ва по са де до Ду бров ни ка. Сви су 
жи вје ли у ши рем град ском под руч ју. У по пи си ма (но та ма од со ли) ста-
нов ни ка То пле 1750. го ди не упи сан је Ву ко Ђо но вић чи ја је по ро ди ца 
има ла 3 чла на, док је по ро ди цу Ђо ка Ђо но ви ћа чи ни ло 9 чла но ва. Дви-
је де це ни је ка сни је 1771. и 1772. го ди не са чи њен је по се бан по пис за 
ри мо ка то лич ко ста нов ни штво То пле, гдје је за би ље жен Gi o vo Gi o vo vich 
са 11 чла но ва и Lu	zia	Gi	o	no	vich	 re	lit	ta	 qm	An	to sa 4 чла на по ро ди це. 
Удо ви ца Лу ци ја убиљeже на је и 1778. го ди не, док Јо во или Ђо но ни је 
упи сан 1778. го ди не.8 

8 АХ Цр кве ни ар хив То пле 1871,5; АХ за пи сник оп штин ског ви је ћа 20.05.1897; 
спи си 1919,1778, 1920,38, 1928,2477, 1938,772,2210, 2392,2393,2477; Qu i do Non ve il le, Pi-
o ni ri u proučavanju in se ka ta u Dal ma ci ji“, Za greb, 1989,92,93.У овој књи зи је об ја вље на 
фо то гра фи ја Ни ко ле Ђо но ви ћа. Аутор на во ди да је Н. Ђо но вић по за вр шет ку сту ди ја пре-
нио апо те ку у Хер цег-Но ви, али не на во ди ода кле и из вор тог по да тка. Сма тра мо да је 
по да так на осно ву ар хив ске гра ђе да по ро ди ца Ђо но вић има апо те ку од 1813. го ди не у 
Хер цег- Но во ме та чан.; М. Цр нић Пе јо вић, По пис ка пе та на,су ђа и кан це ли је ра то паљ ске 
оп шти не за пе ри од 1719-1759 го ди на, Збор ник Бо ка 9, Хер цег Но ви, 1977,381; Д.Ра до ји-
чић, Кра ји на нов ска у су да ру свје то ва, Бе о град 1994,153-169; Ђ.Ми ло вић, н.д. 
71,82,83,86,89. Ђи о во Ђи о во вић је Јо во или тач ни је Ђо но, јер Ђи о во ви ћа ни је би ло то ком 
18. ви је ка а ни ка сни је у овом кра ју, сем Јо во ви ћа пра во сла ва,а ка ко се Ђи о во на ла зи у 
по пи су ка то ли ка то је или гре шка по пи си ва ча или по гре шно иш чи та но. Да се ра дио о 
Ђо но ви ћи ма ка зу је и по да так да је у јед ном по пи су удо ви ца Лу ци ја упи са на као Ђо но вић 
и као Ђи о во вић. Оли ве ра До кле стић ко ја је по мај ци у род бин ским од но си ма са Ђо но ви-
ћи ма по сљед њих се дам осам го ди на не је мо гла ус по ста ви ти ко му ни ка ци ју са Ни ком па 
прет по ста вља мо да је и он у ме ђу вре ме ну умро.
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*** 

Нај бли жа бол ни ца за ста нов ни ке хер цег нов ског кра ја би ла је Вој-
на бол ни ца Ме љи не, али у њој се ни је су мо гла уви јек ли је чи ти ци вил на 
ли ца, па је би ло до ста слу ча је ва кад ни је су при ма ни ни хит ни слу ча је-
ви. Та ко је би ло то ком 19. и 20. ви је ка до ове го ди не, ка да је ова бол ни-
ца про да јом по ста ла при ват но вла сни штво. Оста је да се ви ди ка ква ће 
на мје на би ти овог, по по ло жа ју и про стран ству, атрак тив ног ком плек са. 
Ар хив ске гра ђе о овој бол ни ци вје ро ват но нај ви ше има у Вој ном ар хи ву 
у Бе чу. Иако сам при је дви је де це ни је и ра ни је ис тра жи ва ла у Ар хи ву 
Вој но-исто риј ског ин сти ту та у Бе о гра ду гдје се на ла зи ар хив ска гра ђа 
вој не про ви нен ци је, од 1918. го ди не ни је сам на и шла на ар хив ски фонд 
о овој бол ни ци, сем пла на ко јег ов дје об ја вљу јем. Не ко ли ко до ку ме на та 
на ре ла ци ји хер цег нов ска оп штин ска упра ва - Вој на бол ни ца Ме љи не, 
ка зу ју о ме ђу соб ним од но си ма ка да је би ло про бле ма око ли је че ња ста-
нов ни ка хер цег нов ског кра ја у овој бол ни ци. За по вјед ништво рат не лу-
ке Хер цег-Но ви 1919. го ди не, на мол бу оп штин ске упра ве, одо бри ло је 
лије че ње ци вил ним ли ци ма у Вој ној бол ни ци Ме љи не. Та од лу ка ни је 
би ла трај не ври јед но сти и, ка ко је би ло ре гу ли са но до 1934. го ди не, не 
рас по ла жем по да ци ма, али је нај вје ро ват ни је да је стал но до ла зи ло до 
пре ки да при ма ња ци ви ла на ли је че ње у овој вој ној бол ни ци и ин тер вен-
ци ја оп штин ских вла сти у том прав цу. Оп штин ска упра ва на сјед ни ци 6. 
апри ла 1934. го ди не од лу чи ла је да се обра ти Ми ни стар ству вој ске и 
мор на ри це Кра ље ви не Ју го сла ви је, с мол бом да се у Вој ној бол ни ци 
Ме љи не при ма ју ци вил ни бо ле сни ци ко ји ма је по треб на хит на хи рур-
шка ин тер вен ци ја. Глав ни ар гу мент мол бе био је да због то га што ова 
бол ни ца „у зад ње до ба“ ни је при ма ла ни та кве бо ле сни ке, де си ла су се 
три смрт на слу ча ја.

Вој ни ље ка ри би ли су по што ва ни и ци је ње ни у хер цег нов ској сре-
ди ни. Ка да је, из не на да, 1939. го ди не умро са ни тет ски пу ков ник у пен-
зи ји др Јо сип Кор лајт, чи та о ци „Гла са Бо ке“ би ли су о то ме оба вје ште-
ни и мо гли су по ред оста ло га про чи та ти да је вр шио „са вје сно са ма ри-
ћан ску ду жност ко јој је, ето, до по сљед њег да ха да вао са мо га се бе. При-
је 30 и ви ше го ди на до шао је као вој ни ље кар у Ба о ши ће и по стао пра ви 
на род ни чо вјек. Слу жбо вао је у Ба о ши ћу, Зе ле ни ци, Хер цег-Но во ме, 
Пе ра сту и Ко то ру“. По пен зи о ни са њу на ста нио се стал но у Хер цег-Но-
во ме, гдје је и умро. Др Кор лајт жи вио је у Хер цег-Но во ме 1933. го ди не 
јер је оп штин ска упра ва од лу чи ла да „обрт на так са ин те лек ту ал ним 
рад ни ци ма“ за ту го ди ну за др Кор лај та из но си 70 ди на ра мје сеч но као 
и оста ли ма осим оп штин ском и сре ском ље ка ру за ко је је од ре ђе но 50 
ди на ра мје сеч но. За кљу че но је та ко ђер да се тра жи од Сре ског на чел-
ства Ко тор да им се ја ви ко ји ље кар има пра во на оба вља ње при ват них 
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ље кар ских услу га да би му се на пла ти ла ова так са. Ка да је по ло ви ном 
1939. го ди не пре мје штен за Са ра је во, управ ник Вој не бол ни це Ме љи не, 
са ни тет ски пу ко ви ник др Ми ло ван Ђ. Ба о шић ко ји је де сет го ди на про-
вео у овом кра ју, „Глас Бо ке“ је о то ме пи сао: „Ко ли ко нас ве се ли да је 
до био ви ши по ло жај, то ли ко нас жа ло сти ње гов од ла зак. Као од ли чан 
син брат ске Цр не Го ре, он је во лио пра вом, искре ном, брат ском љу ба-
вљу Бо ку и Бо ке ље. От ме ног ду ха , ду бо ко кул ту ран и про ниц љив, он је 
у сва ко ме гле дао чо вје ка“. Да ље са зна је мо да је од 24. но вем бра 1938. 
го ди не до 12. мар та иду ће го ди не Сре ски од бор Цр ве ног кр ста Хер цег 
Но ви у са рад њи са др М. Ба оши ћем и „под руч них му ље ка ри ма“ одр-
жао те чај до бро вољ них бол ни ча ра-ки ко ји је за вр ши ло 19 же на и 2 му-
шкар ца.9 На пр вој стра ни „Гла са Бо ке“ 7. де цем бра 1940. го ди не об ја-
вље на је ви јест о смр ти др М. Ба оши ћа уз нај по хвал ни је ри је чи о ње го-
вим вр ли на ма. 

***

О здрав стве ним при ли ка ма бри гу је во ди ло и Здрав стве но по вје-
рен ство ко је је би ра ло оп штин ско Ви је ће из сво јих ре до ва и гра ђа на, а 
бро ји ло је око шест чла но ва. Пр ви по мен о овом ор га ну оп шти не на ла-
зи мо у за пи сни ку оп шћин ског Ви је ћа из фе бру а ра 1897. го ди не и за пи-
сни ци ма иду ћих го ди на све до 1940. го ди не. Оп ћин ско Упра ви тељ ство 
1906. го ди не до ни је ло је од лу ку „да се ра ди здрав стве ног гле ди шта за-
бра ни др жа ње пра са ди“ у под руч ју гра да, а ко је хтио да их др жи мо рао 
је да под не се мол бу да би се пре гле дао про стор гдје би се др жа ли и да 
др жа ње одо бри Здрав стве но По вје рен ство. По зна то ми је да су се у мо-
јем ком ши лу ку – Ла за рет (пре дио ис под згра де По ште до мо ра) – сви ње 
га ји ле и по сли је Дру гог свјет ског ра та. Ка да су три де се тих го ди на 20. 
ви је ка Хер цег-Но ви, и сва при о бал на на се ља до би ла ста тус кли мат ског 
ље чи ли шта, на зив По вје рен ства се ми је ња и на зи ва се Ље чи ли шно по-
вје рен ство, али за да ци и ци ље ви углав ном оста ју исти, осим што се са-
да ви ше па жње по све ћу је бри зи о ту ри сти ма, као, на  при мјер, о хи ги-
јен ским усло ви ма код из да ва ња при ват них со ба. Пра вил ник ље чи ли-
шног по вје рен ства усво јен је апри ла 1929. го ди не. Чла но ви По вје рен-
ства би ли су: на чел ник оп шти не или ње гов за мје ник ко ји је био пред-
сјед ник по вје рен ства, оп штин ски ље кар или ње гов за мје ник, „два по 
оп штин ском ви је ћу де ле ги ра на ви јећ ни ка“, два ста нов ни ка гра да или 
бли же око ли не, је дан оп штин ски ви јећ ник са Ри ви је ре и сре ски ље кар, 
ко ји су би ра ни на три го ди не. Та да су иза бра ни - име но ва ни чла но ви 

9 АХ ОХ 1919,372; за пи сни ки оп штин ског ви је ћа 6.04.1934; „Глас Бо ке“ 1939.
бр.318,325,328 329



260	 Марија	ЦрНИЋ	ПеЈОвИЋ

Ље чи ли шног по вје рен ства: „ви јећ ни ци Ла зар До кле стић и Ду шан Пр-
њат, гра ђа ни Мир ко Ком не но вић и Јо сип Ко шио, ви јећ ник из Ри ви је ре 
Је ро ти је Пет ко вић, као и ре ви зо ри ви јећ ни ци Сте во Јо ви че вић и Са во 
Ми ај ло вић.“ Сјед ни це су се одр жа ва ле нај ма ње је дан пут мје сеч но и 
уко ли ко би не ко од чла но ва три пу та уза стоп но из о стао са сјед ни це, би-
ран је на ње го во мје сто но ви члан. У слу ча ју ка да је био из јед на чен број 
гла со ва за не ки пред лог, при хва тан је онај за ко ји је гла сао пре сјед ник, 
ко ји је на осно ву Пра вил ни ка гла сао по сљед њи. По вје рен ство је би ло 
ду жно да пред ла же по треб не са ни тар не и хи ги јен ске мје ре, а на ро чи то 
се бри ну ло о снад би је ва њу во дом и ка на ли за ци ји. Тач ком 15. Пра вил ни-
ка би ло је пред ви ђе но че тр на ест за да та ка По вје рен ства, од ко јих на во-
дим тач ку че ти ри ко ја гла си: „По вје рен ство над зи ре све ље чи ли шне за-
во де и уста но ве те про на ђе не мањ ке и не у ред но сти укла ња, уко ли ко је 
над ле жно, а ина че при ја вљу је их оп штин ском ви је ћу, да их оно у свом 
дје ло кру гу, без од ла га ња укло ни“. У на ред ној тач ки пред ви ђе но је да 
По вје рен ство „тра жи нов ча не из но се за уре ђе ње на са да, ше та ли шта, 
пу те ва, за хо да, згра да, за по ја ча ње мје сне ра свје те, по ли је ва ње ули ца“... 
„и па зи да се не из ве ду та кве рад ње и пре и на ке ко је би мо гле за при је чи-
ти мор ске оба ле или ко је би мо гле из на ка зи ти мје сто.“ Оно се бри ну ло 
и о са ни тар но –хи ги јен ским усло ви ма у уго сти тељ ским објек ти ма, тр-
го ви на ма пре хран бе ном ро бом и при ват ним ста но ви ма – из да ва о ца со ба 
ту ри сти ма. За да так По вје рен ства био је и да бри не о „ку па ли шној му зи-
ци“ – у уго сти тељ ским објек ти ма и на пла жа ма. Здрав стве но, од но сно 
Ље чи ли шно по вје рен ство уче ство ва ло је у пру жа њу по моћи у из град њи 
во до во да, о ко јем се рас пра вља ло кра јем 19. ви је ка као и о одр жа ва њу 
из во ра Ка ра че са ко је се снад би је ва ло ста нов ни штво ста рог гра да, осим 
оних ко ји су има ли сво је би сти јер не. Чи та ва зад ња де це ни ја 19. ви је ка 
про те кла је у тра же њу на чи на за при ба вља ње сред ста ва за град њу во до-
во да. У то ку ра та 1917. го ди не вој ска је до ве ла во до вод од Зе ле ни ке до 
Вој не бол ни це у Ме љи на ма. Ве о ма спо ро је те као про цес уво ђе ња во де 
у по је ди не објек те а по себ но при ват не ку ће. Та ко је глав на во до вод на 
ци јев про ду же на тек 1933. го ди не до Же ље знич ке ста ни це и пред ви ђе но 
је да се од пи ја це про ве де ци јев до Цр кве св. Ан ту на. Бри гу о одр жа ва-
њу чи сто ће у гра ду пу тем ли ци та ци је одр жа ва ли су нај бо љи по ну ђа чи, 
што се ни је по ка за ло ефи ка сно, па су скла па ни уго во ри са по је дин ци ма 
са од ре ђе ном мје сеч ном на кна дом. До 1906. го ди не „по ме та ри“-„ме тла-
ри“ чи сти ли су и од но си ли сме ће са мо са град ских ули ца, а од та да су 
би ли ду жни од но си ти сме ће и из при ват них ку ћа. Сме ће се ба ца ло у 
мо ре кроз про зор твр ђа ве Ци та де ла до 1904. го ди не, ка да је узе то под 
на јам зе мљи ште код Ј. Гој ко ви ћа за од ла га ње сме ћа (вје ро ват но ис под 
да на шњег ре сто ра на „Бел ве де ре“). По на ред би вој них вла сти то ком Пр-
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вог свјет ског ра та сме ће је од во же но на Ига ло. За ни мљи ва је за ми сао 
оп штин ске упра ве ко ја је 1931. го ди не за по че ла пре го во ре са вла сни ком 
зе мљи шта на Пре ди ва ну (То пла – пре дио гдје је Основ на шко ла, Дјеч ји 
вр тић и нај бли жа око ли на – у до ку мен ту се тач но не пре ци зи ра про-
стор) да би из гра ди ли пећ за спа љи ва ње сме ћа. По ли ва ње и пра ње град-
ских ули ца от по че ло је 1923. го ди не. Иако је и та да би ло не до вољ но 
во де, све до ра та по ли ва ње пи ја це (да нас трг Н. Ђур ко ви ћа), да на шње 
Ње го ше ве ули це до цр кве св. Ан ту на и од Фор те ма ре до хо те ла „Пла-
же“ од 1. ма ја до 30. ок то бра по ли ва не су два пу та днев но, а у не до стат-
ку во де ко ри шће на је мор ска во да. Још 1872. го ди не три ви јећ ни ка су 
би ла за ду же на да се по ста ра ју да се из гра ди јав ни WC. О ово ме је по-
но во рас пра вља ло оп штин ско упра ви тељ ство 1901. и 1911. го ди не ка да 
је, из гле да, из гра ђен јав ни WC по ре д згра де Офи цир ског до ма на да на-
шњем пра зном пла цу код Град ске би бли о те ке, ко ји је вје ро ват но усту-
пљен по ме ну том До му ка да је за вр ше на из град ња ли је пе ка ме не згра де, 
1935. го ди не. Зграда је сру ше на, а на том про сто ру да нас се на ла зи спо-
мен би ста књи жев ни ка Бран ка ћо пи ћа. Иако су то ком че твр те де це ни је 
20. ви је ка пред у зи ма не ак ци је за из град њу школ ске по ли кли ни ке, јав ног 
ку па ти ла и ста рач ког до ма ни је до шло до оства ре ња тих пла но ва. Ка да 
је сти гао пред лог оп штин ским вла сти ма 1928. го ди не да се у овом кра ју 
гра ди згра да за ду шев ну бол ни цу, пред лог је без рас пра ве од мах од би-
јен. По вје рен ство је у свим овим ак ци ја ма има ло удје ла и има ло зна чај-
ну уло гу у уна пре ђе њу здрав стве не кул ту ре ово га кра ја. На осно ву дје-
ло кру га ра да ко је је овај ор ган ло кал не вла сти оба вљао, чла но ви По вје-
рен ства мо гу се сма тра ти пр вим еко ло зи ма.10

*** 

Бри га о пре храм бе ним про из во ди ма је дио здрав стве не кул ту ре па 
тре ба ре ћи да је и о то ме оп штин ска власт во ди ла бри гу, по себ но је кон-
тро ли са но ме со од за кла не сто ке. Зна тан број до ма ће сто ке, или ку пље-
не у су сјед ним кра је ви ма, клао се од стра не по је ди на ца, а ко ри сти ло се 
у ис хра ни ста нов ни ка, али и за по тре бе вој ске, бол ни це и уго сти тељ-
ских обје ка та. Оп штин ска власт је 1881. го ди не да би ре гу ли са ла хи ги-
јен ске усло ве при ли ком кла ња сто ке, од лу чи ла да се на ђе мје сто за „ко-
мар ду“ - кла о ни цу. Три го ди не ка сни је, на јав ној ли ци та ци ји ку пље на је 

10 АХ ОХ За пи сни ци оп штин ског ви је ћа 25.02.1897, 5.04. 1905,7.12.1906; 
17.04.1909, 3.12.1912, 14.04.1929: М. Цр нић Пе јо вић, Пр ви здра ви ко ра ци здра стве ног 
ту ри зма ,“Наш лист“ Хер цег-Но ви, сеп тем бар-ок то бар 1984; иста, Ор га ни за ци ја и рад 
оп штин ске упра ве Хер цег-Но во га(1870-1940), Збор ник Бо ка 12, Хер цег-Но ви,1980, стр. 
49-53,66-67, 74-75,76-77.
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твр ђа ва „Ме за лу на“ - Ци та де ла, сма тра ју ћи да је то мје сто по вољ но јер 
не чи сто ћа од ла зи ди рект но у мо ре „те се ни је бо ја ти смра да“. Кла о ни ца 
се да ва ла сва ке го ди не пу тем ли ци та ци је у за куп. Од ре ђи ва њем мје ста 
за кла о ни цу ни је уки ну та прак са да ме са ри ко љу сит ну сто ку на отво ре-
ном про сто ру ис пред про дав ни це ме са. Ипак, пре глед ме са од стра не 
оп штин ских ље ка ра ко ји ма је то био дио оба ве за, та да је мо гао да се 
бо ље и ор га ни зо ва ни је кон тро ли ше. У тре ћој де це ни ји 20. ви је ка, кон-
тро лу ме са вр шио је оп штин ски ве те ри нар (не мам та чан по да так ко је 
го ди не је име но ван пр ви оп штин ски ве те ри нар). Ве те ри на ру Са му е лу 
Пу ре цу оп штин ска упра ва је 1. ја ну а ра 1926. го ди не по ви си ла „при стој-
би не“ са 600 на 800 ди на ра. Ка да је Иван То у па лек тра жио од Град ског 
по гла вар ства 1938. го ди не ве те ри нар ско увје ре ње за из воз цри је ва и ло-
ја за Сплит, По гла ва вар ство га је упу ти ло на Са му е ла Пу ре ца. Овом 
ве те ри на ру је те го ди не, Фи нан сиј ска ди рек ци ја од у зе ла јед ну тре ћи ну 
пен зи је за то што је при мао пут ни па у шал за пут до Ме љи на ра ди пре-
гле да ме са. За то се в.д. град ског ве те ри на ра обра тио за рје ше ње сво га 
про бле ма оп штин ској упра ви ко ја му је одо бри ла ис пла ту пут них тро-
шко ва пре ма под ни је тим ра чу ни ма. Си гур но је да је ве те ри нар ска слу-
жба знат но уна пре ђе на ка да је Сре ска ис по ста ва у Хер цег-Но во ме до-
би ла ве те ри нар ског ре фе рен та др Сер ги ја Алек си ћа, ве те ри нар ског са-
вјет ни ка Кра љев ске бан ске упра ве са Це ти ња, ка ко је „Глас Бо ке“ оба-
вје стио сво је чи та о це у бро ју 383, 1940. го ди не. Пре ма мом са зна њу др 
Алек сић је ста но вао у ви ли „Ри ви је ра“, имао је два си на и одсе лио се 
по сли је ра та за Ду бров ник. Кла о ни ца из Ци та де ле тек 1935. го ди не пре-
мје ште на је у са вре ме но са гра ђе ну кла о ни цу са свим са ни тар но хи ги-
јен ским усло ви ма на Ме љи не, гдје се и да нас на ла зи. Те го ди не из гла-
сан је и пра вил ник о ње ном ра ду и уки ну те све при ват не кла о ни це од 
Ига ла до Ба о ши ћа, сем у Би је лој у ко јој се мо гла кла ти сто ка за ло кал не 
по тре бе.11 

***

Ма ли број ста нов ни ка хер цег нов ске оп шти не до по ло ви не 20. ви-
је ка је би ло со ци јал но и пен зи о но оси гу ра но. За по сле ни у оп штин ској 
ад ми ни стра ци ји и мно ги дру ги, тек у тре ћој де це ни ји 20. ви је ка па и 
ка сни је, има ли су обез би је ђе но здрав стве но и пен зи о но оси гу ра ње. Др-
жав ни слу жбе ни ци и вој на ли ца, и ци ви ли на ра ду у вој ним уста но ва ма, 
то пра во су има ли знат но ра ни је. По љо при вред ни ци, за на тли је и тр гов-

11 М. Цр нић Пе јо вић, Ор га ни за ци ја и рад Оп штин ске упра ве Хер цег Но во га 
(1870-1940), Збор ник Бо ка 12, Хер цег Но ви, 1980, стр. 66-68; АХ ОХ за пи сник оп штин-
ске упра ве 4. 01.1926; 1938, 2051.
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ци ни јесу би ли оси гу ра ни до Дру гог свјет ског ра та. Сто га се че сто до 
тог вре ме на на и ла зи на мол бе упу ће не оп штин ској упра ви ко ји ма се 
тра жи ла по моћ за ли је че ње у бол ни ца ма или због по тре бе из вр ше ња 
не ке опе ра ци је. Би ло је слу ча је ва ка да мол бе ни је су би ле по зи тив но ри-
је ше не. Здра встве ни од сјек за Дал ма ци ју у Спли ту 7. ок то бра 1920. го-
ди не оба ви је сти ло је Ко тар ско По гла вар ство Ко тор, а ово под чи ње не му 
ад ми ни стра тив не је ди ни це, да је 4. ав гу ста 1919. го ди не под бро јем 
1180 одо брен по пуст од 30% за ку по ви ну ље ко ва од ре ђе ној ка те го ри ји 
ста нов ни штва. Ту бе не фи ци ју су мо гли оства ри ти: 1. си ро ма шни уче ни-
ци са увје ре њем пот пи са ним од стра не ди рек то ра шко ле; 2. же ље знич ко 
осо бље са ре цеп том њи хо вог ље ка ра и овје ре но од стра не ше фа же ље-
знич ке ста ни це; 3. си ро ти ња са ре цеп ти ма ље ка ра ко ји су мо ра ли би ти 
овје ре ни пот пи сом чла на су да. Ако би на ре цеп ту ста ја ла на по ме на ље-
ка ра pro	pa	u	pe	ro, а апо те кар ни је по зна вао ли јеч ни ка мо рао је тра жи ти 
да на ре цепт сто ји на зна ка „ви ђе но“ уз пот пис „оп ћин ског упра ви те ља“; 
4. сре ске и окру жне бол ни це по ре цеп ти ма њи хо вих ље ка ра, овје ре не од 
управ ни ка бол ни ца; 5. суд ски при тво ре ни ци по ре цеп ти ма од ре ђе них 
ље ка ра и са пот пи сом од ре ђе ног су ди је; 6. по љо при вред не ста ни це по 
ре цеп ти ма њи хо вих ље ка ра са пот пи са ше фа ста ни це; 7. све оста ле са-
ни тет ске уста но ве и за во ди по ре цеп ти ма њи хо вих ље ка ра ко ји су мо ра-
ли би ти овје ре ни пот пи сом њи хо вих управ ни ка. Не по зна то је до ка да је 
ова по вла сти ца би ла на сна зи. У ври је ме Зет ске ба но ви не, али и ра ни је, 
сје ди ште Окру жног уре да за оси гу ра ње рад ни ка би ло је у Ду бров ни ку, 
а ис по ста ве у Под го ри ци, Ко то ру и Тив ту, по вје рен ства у Це ти њу и Ба-
ру. Окру жни уред из Ду бров ни ка 1927. го ди не обра тио се оп штин ској 
упра ви Хер цег-Но во га да им ја ви узро ке не сра змјер но ве ли ког обо ље ња 
рад ни ка – оси гу ра ни ка са те ри то ри је Кум бор - Ка ме на ри на во де ћи да су 
из да ци за хра на ри ну - бо ло ва ње ве о ма ве ли ки и да про из и ла зи да та мо 
вла да не ка епи де ми ја. За тра же но је да то ис тра жи ли јеч ник и ако мо же 
да од стра ни узро ке те по ја ве, јер, уко ли ко се та ко на ста ви, тај Уред ће 
тра жи ти од Ми ни стар ства вој ске и мор на ри це да на том под руч ју не 
гра ди објек те и не за по шља ва рад ни ке „ра ди сил них бо ле сти“. Оп штин-
ска упра ва је од го во ри ла да јој ни је „по зна то да у овим кра је ви ма по сто-
ји епи де мич на бо лест“, осим што има до ста обо ље лих од гри пе. По зна-
то ми је да је Ра де Пав ко вић био по вје ре ник – за по слен у Екс по зи ту ри 
Окру жног уре да за оси гу ра ње рад ни ка из Ду бров ни ка у Хер цег-Но во ме 
али од ко је го ди не не мам по да та ка. Он је био је дан од на сљед ни ка по-
зна те по ђан ске по ро ди це Пав ко ви ћа.12 По што је до не ше на уред ба о 
ства ра њу ба но ви не Хр ват ске 1939. го ди не до шло је то ре ор га ни за ци је 

12 Ал ма нах Зет ске ба но ви не, Са ра је во, 1931; АХ ОХ 1920. 454 (па ги на ци ја); 
1927, 3809.
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Окру жног уре да за оси гу ра ње рад ни ка јер Бо ка Ко тор ска је би ла из ван 
гра ни ца Хр ват ске ба но ви не па је пред ла га но да сје ди ште Окру жног уре-
да за Бо ку бу де у Ко то ру. Бо ко ко тор ски срез имао је та да 4571.оси гу ра-
ни ка, а у хер цег нов ској оп шти ни 1336. О то ме је пи са ло у „Гла су Бо ке“ 
број 345 и 351 сеп тем бра, од но сно ок то бра 1939. го ди не. При ват не за на-
тли је и по љо при вред ни ци пра во да упла ћу ју здра стве но оси гу ра ње сте-
кли су шес де се тих го ди на 20. ви је ка.

***

У окви ру ове те ме не сми је се из о ста ви ти ор га ни за ци ја Цр ве ног 
кр ста ко ја је у хер цег нов ском кра ју пре ма не ким по ка за те љи ма до бро 
ра ди ла. На  жа лост и ар хив ска гра ђа ове до бро твор не ин сти ту ци је, на-
ста ла до Дру гог свјет ског ра та, али и за ка сни је го ди не ни је са чу ва на. 
Нај но ви ја гра ђа ни је још пре у зе та у Ар хив.

Кра јем мар та 1935. го ди не одр жа на је кон фе рен ци ја Цр ве ног кр-
ста Хер цег-Но во га, ка ко је об ја вље но у „Гла су Бо ке“, ко јој су при су-
ство ва ли пред став ник Град ског по гла вар ства, Со кол ског дру штва, Дис-
пан зе ра за плућ не бо ле сти и Ко ла срп ских се ста ра. Та да је осно ван и 
фонд за бор бу про тив ту бер ку ло зе. При сут ни ље ка ри др С. Жи вој но вић 
и др С. Мр ђен по ну ди ли су се да ак тив но уче ству ју у ак ци ји про тив ту-
бер ку ло зе о че му је нај ви ше ри је чи би ло на са стан ку. Хи ги јен ски за вод 
са Це ти ња дао је на ко ри шће ње Од бо ру за бор бу про тив ту бер ку ло зе 
руч ни ки но апа рат и филм „Два бра та“ у ко јем су да ти са вје ти у ве зи 
ове бо ле сти. Филм је у Хер цег-Но во ме при ка зан 21. за гра ђан ство, а 22. 
мар та за уче ни ке. То ком чи та ве сед ми це филм је при ка зи ван по се ли ма. 
При ка зи ва ња је пра ти ло пре да ва ње ко је одр жа вао др С. Жи вој но вић. 
На пријед смо на ве ли да је у ор га ни за ци ји Сре ског од бо ра Цр ве ног кр-
ста Хер цег-Но ви одр жан 1939. го ди не курс за до бро вољ не бол ни ча ре уз 
по моћ управ ни ка Вој не бол ни це Ме љи не са ни тет ског пу ков ни ка др М. 
Ба шо ви ћа.

Ова ор га ни за ци ја, као и мно ге дру ге, да би са ку пи ле но вац за свој 
до бро вољ ни рад одр жа ва ле су раз не за ба ве. Та ко је 18. апри ла 1935. го-
ди не одр жа на ве ли ка за ба ва Цр ве ног кр ста Хер цег Но ви (јед на од мно-
гих одр жа них то ком го ди на ра да ово га дру штва) са игран ком и лу три јом 
у хо те лу „Бо ка“, а у „ко рист ци ље ва са мо га дру штва“. У про гра му су 
уче ство ва ли ђа ци и чла но ви дру шта ва из гра да, а на игран ци је сви рао 
„џаз ор ке стар вој не му зи ке.“13

***

13 „Глас Бо ке“1935. бр. 119,172; 1939. бр.318
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Из из ло же ног мо же се за кљу чи ти, уз са гле да ва ње по ли тич ких, 
еко ном ских и дру штве них при ли ка у про шло сти, да је ма ло са чу ва не 
ар хив ске гра ђе за те му ко ја је пред мет об ра де у овом ра ду, ка да су овим 
про сто ром вла да ле ве ли ке си ле то га вре ме на. Не мо гу ће је би ло да се да 
ши ри при каз здрав стве них при ли ка хер цег нов ског кра ја за ве ћи дио 
про те клог вре ме на. Не што ви ше ар хив ске гра ђе са чу ва но је, ис тра же но 
и об ја вље но за 18. ви јек у ври је ме вла да ви не Ве не ци је. Ар хив ска гра ђа 
на ста ла ра дом оп штин ске упра ве у ври је ме вла да ви не Аустри је, од но-
сно Аустро у гар ске то ком 19. ви је ка до 1918. го ди не пру жа ви ше по да та-
ка за рад здра стве них рад ни ка то га вре ме на, од но сно ка дра ко ји је ра-
дио у гра ду и оста лим на се љи ма оп шти не. Исти на, не до вољ но је ис тра-
же на гра ђа до се дам де се тих го ди на 19. ви је ка, осим пр ве дви је де це ни-
је. За хва љу ју ћи са чу ва ним за пи сни ци ма Оп штин ског ви је ћа и Упра ви-
тељ ства од се дам де се тих го ди на 19. ви је ка па све до Дру гог свјет ског 
ра та мо гло се кон ти ну и ра но пра ти ти име но ва ње и рад ље ка ра и ба би ца 
о чи јем је ра ду бри ну ла оп штин ска упра ва, ко ја је би ла оба ве зна обез-
би је ди ти тај ка дар за ста нов ни штво хер цег нов ске оп шти не. (То ком мле-
тач ке, фран цу ске и аустриј ске - аустро у гар ске вла да ви не по сто ја ла је 
из вје сна са мо стал ност ко ја се при је све га огле да ла у би ра њу до ма ћих 
љу ди у оп штин ској упра ви ко ја је има ла од ре ђе на пра ва и оба ве зе у од-
но су на ту ђин ску власт. Зва нич ни је зик је био ита ли јан ски, а ко ре спо-
ден ци ја са до ма ћим ста нов ни штвом срп ски (ћи ри ли ца), ко ји је 1872. 
го ди не по стао и зва нич ни је зик оп штин ске ад ми ни стра ци је, а за тим у 
школ ству и нај зад у суд ству). За пе ри од Дру гог свјет ског ра та ар хив ска 
гра ђа је, углав ном, уни ште на па не до ста ју по да ци, док ар хив ска гра ђа 
да на шњег До ма здра вља и здрав стве не ста ни це из ко је се Дом раз вио 
још ни је пре у зе та у над ле жну ар хив ску ин сти ту ци ју, те је не до ступ на за 
ис тра жи ва ње.

То ком 18, 19. и у пр вој по ло ви ни 20. ви је ка у хер цег нов ском кра ју 
ра дио је је дан или два ље ка ра. Мно ги од њих ни је су ро ђе ни у овом кра-
ју, од но сно у Бо ки Ко тор ској. Они су оба вља ли струч но и са вје сно свој 
по сао, јер, на  при мјер за се дам де це ни ја (од се дам де се тих 19. до че тр-
де се тих 20. ви је ка) за би ље же не су са мо дви је при ту жбе на њи хов рад, 
са мо јед на у ве зи ље ко ва, као и је дан про блем код јед не ба би це. Оп-
штин ска ба би ца је исто вре ме но во ди ла крч му, па је због то га до би ла 
от каз, јер на зах т јев вла сти ни је на пу сти ла крч мар ски по сао. Опре мље-
ност ље ка ра са вре ме ним ин стру мен ти ма ни је би ла нај бо ља. Пр ви ренд-
ген апа рат у при ват ној ор ди на ци ји ин ста ли ран је 1935. го ди не и био је 
нео п хо дан за мно ге ста нов ни ке, јер је у овом кра ју био ве ли ки број обо-
ље лих од ту бер ку ло зе, при је све га мла дих љу ди. Ме ђу тим, вла сник 
ренд ге на по сли је не ко ли ко го ди на је на пу стио Хер цег-Но ви, јер ни је 
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имао до во љан број па ци је на та. Овај при мјер ка зу је да је ста нов ни штво 
ово га кра ја ве ћи ном би ло сла бог еко ном ског ста ња. Због до ста не по-
вољ них еко ном ских при ли ка од дру ге по ло ви не 19. ви је ка, на ро чи то на 
кра ју, па све до на ших да на, ми гра ци ја ста нов ни ка ово га кра ја те кла је 
го то во без пре ки да са ја чим или сла би јим ин те зи те том, као по сље ди ца 
ло ших еко ном ских усло ва. Ме ђу мла ди ма ко ји су од ла зи ли из овог кра-
ја на кон Дру гог свјет ског ра та све је ви ше би ло оних ко ји су има ли ви-
со ку струч ну спре му. Пр вих че ти ри-пет го ди на по сли је Дру гог свјет-
ског ра та из хер цег нов ског кра ја ме ди цин ске фа кул те те упи са ли су и 
за вр ши ли: Ми ло рад Ан дре је вић (мај ка му је би ла са То пле из по ро ди це 
Ман дић, па кад му се по ро ди ца од се ли ла из овог кра ја он је остао да 
жи ви код мај чи не се стре Зор ке Ман дић. Рад ни ви јек је про вео у ино-
стран ству, а са хра њен је код цр кве на То плој), Бу деч Љу бо и Ђор ђе (Џо-
на), Вуч ко вић Шпи ро, Ђу ро вић Ти хо мир (Ми ми ло), Жи вој но вић Ре ља, 
Му сић Ђу ро, ћо ро вић Де јан, Ци цак Не ма ња и Ша бо вић Јо ван. (Име на 
су на ве де на по азбуч ном ре ду. Уко ли ко сам из о ста ви ла не ког ље ка ра 
или фар ма це у та у да том вре ме ну из ви ња вам се, ни је на мјер но већ гре-
шка у ме мо ри ји). Тих го ди на су упи са ле фар ма ци ју и за вр ши ле: Ра дој ка 
Бу деч Су бо тић, Фа у сти на Ло врић Ви до вић, Де сан ка По по вић, Са ра Пе-
сто рић и Ана Пе тро вић. Ве ћи на ље ка ра рад ни ви јек или нај ве ћи ње гов 
дио је про ве ла ван за ви ча ја, од ко јих је дан број у ино стран ству. Фар ма-
це ут ки ње Р. Бу деч Су бо тић и Ф. Ло врић Ви до вић су од ди пло ми ра ња до 
пен зи је про ве ле ра де ћи у град ској апо те ци - не ка да по ро ди це Ђо но вић. 
На те ри то ри ји ове оп шти не од по чет ка 19. ви је ка до по ло ви не 20. ви је ка 
ра ди ла је при ват на апо те ка по ро ди це Ђо но вић, ко ја је пре шла у др жав-
ну сво ји ну. У дру гој по ло ви ни 20. ви је ка отво ре на је апо те ка у Би је лој, 
а за тим још јед на у но во са гра ђе ној згра ди До ма здра вља. Све три и да-
нас ра де по ред број них при ват них апо те ка ко је су се по че ле отва ра ти 
по сљед ње де це ни је 20. ви је ка. По чет ком ово га ви је ка све ве ћи број ље-
ка ра спе ци ја ли ста и сто ма то ло га отва ра и ра ди у сво јим ор ди на ци ја ма. 
Мr. Ph. спе ци ја ли ста ме ди цин ске би о хе ми је Но вљан ка Ве сна Се ку ло вић 
Ми ја то вић отво ри ла је 2002. го ди не у Хер цег-Но во ме би о хе миј ску ла-
бо ра то ри ју ко ја је са вје сним, тач ним и ве о ма про фе си о нал ним ра дом 
сте кла углед не са мо код ста нов ни ка ове оп шти не не го и на ши рем про-
сто ру. Због про да је Вој не бол ни це Ме љи не и по сље ди ца по ли тич ких 
до га ђа ња де ве де се тих го ди на у Ду бров ни ку, ста нов ни ци хер цег нов ског 
кра ја да нас се не ли је че у том гра ду као ра ни је, већ у Ко то ру и у нај ве-
ћем бро ју у Под го ри ци и Бе о гра ду, за ви сно од за кон ских про пи са и ма-
те ри јал ним мо гућ но сти бо ле сни ка. У До му здра вља у Хер цег-Но во ме 
мо гу ће је оба ви ти ве ли ки број спе ци ја ли стич ких пре гле да. При је шест 
го ди на отво ре но је, уз Вој ну бол ни цу Ме љи не, ги но ко ло шко аку шер ско 
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одје ле ње, па су се по сли је че ти ри де це ни је, од ка да је би ло уки ну то по-
ро ди ли ште у Хер цег-Но во ме, по но во по че ли ра ђа ти Но вља ни, а не у 
Ко то ру, Це ти њу и Ду бров ни ку (у овом гра ду до 1991. го ди не). Пре ма 
об ја вље ним по да ци ма у ЕX По ли ти ка од 10. мар та 2009. го ди не за шест 
го ди на ро ди ло се 2.000 бе ба, уве ден је трет ман без бол ног по ро ђа ја пр ви 
пут у Цр ној Го ри а по ро ди ље су и из Бу две, Ко то ра, Под го ри це, Ба ра, 
Ул ци ња и Це ти ња, али има и стран ки ња, Ру ски ња, али и Ен гле ски ња. 
Зва нич ни ци ма Хер цег-Но во га но ви вла сни ци су обе ћа ли да ће се 
породиље из Херцег-Новог и даље бесплатно хоспитализовати, с 
обзиром да је болница у Мељинама обновљена самодоприносом 
становника херцегновске општине. Нај бли жа бол ни ца Хер цег-Но во ме 
„Ва со ћу ко вић“ на ла зи се у Ри сну и Спе ци јал на је бол ни ца за ор то пе-
ди ју, не у ро хи рур ги ју и не у  ро ло ги ју.

Да нас су ор га ни за ци је здрав стве не слу жбе у др жав ној сво ји ни 
цен тра ли зо ва не, док су од ре ђе ни еле мен ти из до ме на здрав стве не кул-
ту ре и да ље бри га оп штин ских вла сти. 

Еко ном ски до бро раз ви је на др жа ва, и хар мо ни чан по ли тич ки си-
стем са до брим за ко ни ма усло ви су за раз вој свих сег ме на та дру штве-
ног жи во та, па та ко и здра стве не кул ту ре при мје ре не по тре би чо вје ка 
ко ји жи ви у тој ад ми ни стра тив ној је ди ни ци.
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Marija Crnić Pejović

RETROSpECTIVE OF THE HEALTH CARE SYSTEM  
IN THE AREA OF HERCEg NOVI

Summary
In this study, based on archive material, approximately 90% of the data was pub-

lished for the first time, as an addendum to the data previously published in the quoted 
studies. Depending on the degree of archive material’s preservation and orderliness, cog-
nition, particular periods and segments of this activity were elaborated in more detail. 
The studied period comprises the 18th, 19th and the first half of the 20th century, includ-
ing the notes about the past and present period. The period from the 1870-ies until the 
first part of the 20th century was illuminated with the most numerous details, thanks to 
the archive material. During this period, the health care personnel, according to the avail-
able data, performed their work professionally and conscientiously, since there were very 
few objections to their work. The preserved data tell that in this area, concurrently 
worked one or two municipality physicians and as many midwives. According to the data 
it is known that from 1914 until the first decade of the 20th century, there worked a den-
tist, and from the second half of the third decade, a veterinarian too. A certain number of 
physicians and the dentist were very active in social organizations, especially in the sport 
ones. From the beginning of the 19th century till the end of the Second World War, on 
the territory of the municipality, only one pharmacy, the one owned by Djonović family, 
had practise, apart from the pharmacy in the Military hospital Meljine for military per-
sons. In this hospital, from time to time, also civil persons were treated.

The most common disease, especially in the first half of the 20th century was 
tuberculosis but also a few cases of cancer were noted. Till the second decade of the 20th 
century, there were cases of cholera. The social structure of the inhabitants, mostly agri-
culturists, craftsmen and tradesmen, who were not insured, as well as rather high prices 
of medical services, were the reasons why the great number of the inhabitants were not 
able to use those medical services, but only a small percentage of the inhabitants. When 
in 1935 a private physician brought an x-ray machine, after a couple of years he had to 
close his practise because of the limited economical potential of the inhabitants, as it was 
stated that he had insufficient number of patients to keep his business rentable. Today, the 
organization of the health care service is centralized, except for the private dispensaries. 
Certain segments of the health care system are still under the authority of local selfgov-
erning authorities. 



Ani ta MA ŽI BRA DIć

JAM STVO KAO pRAV NA ZAŠ TI TA Od ZLO U pO TRE BE  
dR žAV NIH pRI HO dA U KO TO RU ZA VRI JE ME  

FRAN CU SKE VLA dA VI NE 
 1808. gO dI NA –

Ključ ne ri je či: Fran cu ska oku pa ci ja Bo ke Ko tor ske, fi nan sij ska upra-
va, jam stvo, za log, Ko to ra ni, Her ceg no vlja ni, no vac, ku će. 

Na kon skla pa nja mi rov nog ugo vo ra u Til zi tu 8. ju la 1807. iz me đu Na-
po le o na i ru skog ca ra Alek san dra I, fran cu ske tru pe uš le su u Bo ku Ko tor sku 
12. av gu sta iste go di ne. Fran cu ski ge ne ral Mar	mont je 27. av gu sta ob ja vio 
de kret o pri vre me noj or ga ni za ci ji Bo ke Ko tor ske, po di je liv ši po kra ji nu na tri 
kan to na: ko tor ski, her ceg nov ski i bu dvan ski. U Ko to ru je imao sje diš te fran-
cu ski kra ljev ski de le gat, di rekt no nad le žan pod de le ga ti ma u Bu dvi i Her ceg-
No vo me. Sva pi ta nja iz obla sti dr žav ne upra ve rje ša va la su se u ko tor skoj 
kan ce la ri ji de le ga ta, gdje se na la zi la i dr žav na bla gaj na (re	gio	fi	sco). U no-
vom si ste mu ci vil ne i voj ne vla sti, vr lo br zo je za ži vje la no va fi skal na po li-
ti ka ko ja je ima la za cilj da pri ho du je što vi še nov ca po treb nog za iz dr ža va-
nje voj ske i te ri to ri jal nih sna ga ili žan dar me ri je (For	za	ter	ri	to	ri	a	le). Uosta-
lom, za pla ni ra ni voj ni po hod na Is tok Na po le o nu su bi la po treb na ogrom na 
ma te ri jal na sred stva, pa su Fran cu zi, do la skom u Ko tor, od mah do ni je li pro-
pi se o di rekt nim i in di rekt nim po re zi ma i ra znim tak sa ma. U to su, me đu 
osta lim, spa da le ce sta ri na, gla va ri na, ku ća ri na ze mlja ri na itd., za tim ca rin ske 
tak se, na vi no, ulje i dru ge po ljo pri vred ne pro iz vo de. So je bi la zna čaj na i 
tra že na ro ba, pod dr žav nim mo no po lom, pa su i tro ša ri ne bi le zna čaj ne. 

Ve li ki re volt u Bo ki iza zva la je pri vre me na fi nan sij ska i ta rif na osno-
va, sa na lo že nom oba ve zom či ta vom sta nov niš tvu ,,na pu no i ne pro mjen lji vo 
iz vr še nje’’, ko ju je 1. mar ta 1808. go di ne na met nuo vla din de le gat For la ni. 
Ona je pod vr gla ca ri nje nju sve pri rod ne pro iz vo de, kao i uvoz, iz voz i tran zit 
ro be, po spe ci jal noj ca rin skoj ta ri fi. Bi lo je pred vi đe no utam ni če nje na pet 
go di na i na kna da šte te za sve one ko ji kri vo tvo re fi nan sij ske pe ča te. Če tvr ti-
na iz no sa od za pli je nje ne ro be ili nov ča nih glo ba pri pa la bi ono me ko ji bi 
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slu čaj pri ja vio, a osta tak je išao u fond žan dar me ri je. Na po kra jin skom kon-
gre su bo kelj skih pred stav ni ka u Ko to ru, odr ža nom 6. fe bru a ra, da kle, pri je 
for mal ne ob ja ve fi nan sij ske osno ve, bi li su oda bra ni pred stav ni ci za od la zak 
pred car ski pri je sto. Ni su se, me đu tim slo ži li da li da idu u Pa riz pred Na po-
le o na ili u Mi la no, pred Nj. V. Euge na Na po le o na, pot kra lja Ita li je i mle tač-
kog prin ci pa.1 Da kle, ne sno sni te re ti i kon tri bu ci je pri ti ska li su sta nov niš tvo, 
ali i cr kve i cr kve na do bra.2 Ne sa mo cr kve, već i bra tovš ti ne (ce hov ske or-
ga ni za ci je), mo ra le su pod no si ti svo je pro ra ču ne na uvid dr žav nim vla sti ma.3 

Ako se ima u vi du sve što je na pri jed re če no, ni je teš ko pret po sta vi ti 
ko li ko či nov ni ka je fi nan sij skoj upra vi bi lo po treb no i pod ka kvim kri te ri ju-
mi ma su bi ra ni. Fran cu ska le gi sla ti va je, shod no svo jim ci lje vi ma, i tu pro-
naš la rje še nje. Na i me, či nov nik ni je mo gao po kri va ti od re đe no mje sto na 
lje stvi ci fi nan sij skih po slo va, ako dr ža va pret hod no ni je se bi obez bi je di la 
osi gu ra nje u slu ča ju bi lo ka kve zlo u po tre be pri ru ko va nju dr žav nim nov cem, 
ili u slu ča ju bi lo ka kve pri či nje ne šte te. 

Za osi gu ra nje od even tu al ne šte te ko ju bi dr ža va pre tr pje la u slu ča ju 
uta je nov ca ili pro ne vje re, zlo u po tre be ili bi lo ka kve pre va re od stra ne ne kog 
či nov ni ka (fi nan sa), fran cu ska ad mi ni stra ci ja pri bje gla je spe ci fič nom prav-
nom či nu. To je bi lo jam stvo u nov cu, od no sno za log ne kret ni na (pi	eg	gio) 
ko je su po kri va le vri jed nost za jam če nog nov ča nog iz no sa. Ta ko je dr ža va 
šti ti la svo je in te re se. Fran cu ska po kra jin ska vla di na de le ga ci ja u Ko to ru sa-
ma je odre đi va la kan di da te za po re ske i ca rin ske po slo ve, za ubi ra nje tro ša-
ri ne (na so), uopšte, za sve fi skal ne po slo ve, a kan di da ti su, da bi do bi li 
mje sto u dr žav noj upra vi, mo ra li sve ča no iz ja vi ti da su sprem ni svo jim do-
bri ma jam či ti da će sva ka pri či nje na šte ta u oba vlja nju nji ho ve du žno sti bi ti 
na dok na đe na. Na rav no, fi nan sij ska od go vor nost bi la je raz li či ta, pa se pre ma 
vi si ni ri zi ka u po slu odre đi va la i raz li či ta vi si na nov ča nog iz no sa za na dok-
na du. Kan di da ti za fi nan sij ske po slo ve u dr ža vi ni su uvi jek bi li i od go va ra-
ju ći jam ci svog sla bi jeg imov nog sta nja. U nji ho vo ime su se po ja vlji va li 
kao jam ci do bro sto je ći Bo ke lji. Oni su svo jim ne kret ni na ma, shod no nov ča-
noj ci je ni jam stva, ga ran to va li za nji ho vo poš te no oba vlja nje dr žav ne du-
žno sti. 

Na ve li bi smo ne ko li ko za ni mlji vih pri mje ra spi sa o jam stvu, ko ji bi 
se, u prav nom smi slu, mo gli na zva ti ,,is pra va ma o jam stvu’’. Oni po ti ču iz 
ar hiv ske gra đe Ko to ra iz 1808. go di ne. Is ti če mo da su ovi spi si jav ni, jer su 
na sta li u opštin skoj kan ce la ri ji i za bi lje že ni su od stra ne zva nič nog pi sa ra, uz 

1 Bo ka Ko tor ska je, pod Na po le o nom, po sta la dio Kra lje vi ne Ita li je (reg	no	d’	Ita	lia).
2 Pa vao Bu to rac, Bo ka Ko tor ska na kon pa da Mle tač ke Re pu bli ke do Beč ko ga kon-

gre sa (!797-1815), Za greb 1938, str. 121-122. 
3 Isto, str. 129.
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oba ve zno pri su stvo su di je (gi u di ce). Do no si mo krat ke sa dr ža je po je di nač nih 
ar hiv skih do ku me na ta. 

* * *

Pr vi od oda bra nih do ku me na ta pred sta vlja iz ja vu o jam stvu od stra ne 
kon ta Ra fa e la Iva no vi ća iz Do bro te, ko ji je u opštin skoj kan ce la ri ji u Ko to ru, 
u pri su stvu su di je Iva na Va le ri ja, 14. ju la 1808. go di ne, sve ča no i svo jom 
vo ljom pre u zeo od go vor nost za oda nu slu žbu Pe tra An đe li Ra do va ni ja i jam-
či za nje ga iz no som od 30000 fjo ri na kao bu du ćeg, od vla sti oda bra nog ubi-
ra ča po re za gla va ri ne. Za iz vr ši vost kon te Iva no vić ga ran tu je (ula že) sva, 
kao i po je di nač na svo ja (ne po kret na) do bra. 

Tekst u ori gi na lu gla si: 
Adi	14.	lu	glio	1808.	Cat	ta	ro.	
Co	sti	tu	i	to	per	so	nal	men	te	 in	of	fi	cio	del	la	can	ce	le	ria	co	mu	ne	 il	sig	nor	

ra	fael	con	te	Iva	no	vich	da	Do	bro	ta,	per	ta	le	all’	of	fi	cio	be	nis	si	mo	no	to,	qu	a
le	spon	te,	con	qu	e	sto,	ed	og	ni	al	tro	mi	gli	or	mo	do,	si	co	sti	tu	i	sce	e	si	e	co	sti
tu	i	to	 pi	eg	gio	 e	 re	spon	sa	bi	le	 per	 la	 som	ma	 di	 fi	o	ri	ni	 tren	ta	mil	la	 per	 con	to	
del	la	fe	de	le	am	mi	ni	stra	zi	o	ne	del	sig	nor	pi	e	tro	An	ge	li	ra	do	va	ni	nel	ca	ri	co	di	
esat	to	re	del	re	gio	Ca	sa	ti	co	del	la	pro	vin	cia,	al	qu	a	le	fu	de	sti	na	to	del	la	re
gia	de	le	ga	zi	o	ne	ge	ne	ra	le	pro	vin	ci	a	le,	ob	bli	gan	do	all’	ef	fet	to	del	lo	sig	nor	co
sti	tu	en	te	tut	ti	e	ca	da	u	ni	li	di	lui	be	ni	nel	la	piu	am	pla	e	so	len	ne	for	ma,	ra	ti	fi
can	do	et	sic.	
pre	sen	te	il	sig	nor	gi	u	di	ce	Gi	o	van	ni	Va	le	ri.4

* * * 

Da na 25. ju la 1808. go di ne stu pio je u opštin sku kan ce la ri ju u Ko to ru 
Ma to Li po vac, isto iz Ko to ra, da bi se pri ja vio kao ja mac i ga rant za va lja nu 
i vjer nu slu žbu Jo va na Po po vi ća iz Ri sna, kao ubi ra ča tro ša ri ne na so u Ri-
snu. Jam či iz no som od 3000 fra na ka, i na ime tog iz no sa za la že sva svo ja 
do bra ko ja u ovo me gra du (Ko to ru) po sje du je. 

Tekst ori gi nal nog do ku men ta:
Adi.	25	lu	glio	1808.	Cat	ta	ro
Co	sti	tu	i	to	per	so	nal	men	te	nell’of	fi	ci	io	del	la	can	ce	le	ria	co	mu	ne	 il	 sig

nor	Mat	tio	 Li	po	vaz	 da	Cat	ta	ro,	 qu	a	le	 per	su	a	so	 de	la	 pro	bi	ta	 di	 zu	an	ne	 di	
De	me	trio	po	po	vich	da	ri	sa	no,	per	cio	con	qu	e	sto,	ed	og	ni	al	tro	mi	gli	or	mo

4 Dr žav ni ar hiv - Isto rij ski ar hiv Ko tor (IAK), fond Opšti na Ko tor (OK) I/O, re	gis	stro	
Estra	or	di	na	rio	Ci	vil 1808, st. 6/t.
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do,	det	to	sig	nor	Li	po	vaz	si	co	sti	tu	i	sce	e	si	e	co	sti	tu	i	to	pi	eg	gio	e	re	spon	sa	bi	le	
per	la	bu	o	na	e	fe	de	le	am	mi	ni	stra	zi	o	ne	del	su	det	to	zu	an	ne	po	po	vich	nel	ca
ri	co	di	Ga	bel	lo	to	del	sa	le	in	ri	sa	no	per	la	sum	ma	di	fran	chi	tre	mil	la;	ob	bli
gan	do	all’	ef	fet	tto	det	to	co	sti	tu	en	te	 tut	ti	e	ca	da	u	ni	 li	di	 lui	be	ni	sta	bi	li,	esi
sten	ti	in	qu	e	sta	cit	ta	nel	la	piu	am	pla	e	so	len	ne	for	ma,	ra	ti	fi	can	do	et	sic.	
pre	sen	te	il	sig	nor	gi	u	di	ce	Gi	o	van	ni	Va	le	ri.5 

* * * 

Ka pe tan An dri ja Li po vac pok. Ni ko le iz Ko to ra, bu du ći da je uvje ren 
u poš te nje Iva na Lu či ća pok. Mar ka iz Ko to ra, 26. ju la 1808. go di ne do šao 
je u opštin sku kan ce la ri ju i pri ja vio se kao ga rant za nje go vo če sti to i vjer no 
vr še nje du žno sti kao po moć ni ka ma ga ci o ne ra u skla diš tu so li u Ko to ru. Li-
po vac jam či iz no som od 7000 fra na ka, u ime če ga za la že ku ću u Ko to ru, u 
pred je lu Gur di ća, na br. 43, u ko joj sta nu je. 

Do ku ment u ori gi na lu: 
Ad	di	26.	lu	glio	1808.	Cat	ta	ro
Co	sti	tu	i	to	per	so	nal	ment	nell’	of	fi	cio	del	la	can	ce	le	ria	co	mu	ne	il	sig	nor	

ca	pi	tan	An	drea	Li	po	vaz	qu	on	dam	ni	co	lo	da	Cat	ta	ro,	qu	a	le	per	su	a	so	del	la	
pro	bi	ta	di	Gi	o	van	ni	Lu	cich	qu	on	dam	Mar	co	pur	da	Cat	ta	ro,	per	cio	con	qu
e	sto,	ed	og	ni	al	tro	mi	gli	or	mo	do,	che	det	to	Li	po	vaz	si	co	sti	tu	i	sce	e	si	e	co	sti
tu	i	to	pi	eg	gio	e	re	spon	sa	bi	le	per	la	bu	o	na	e	fe	de	le	am	mi	ni	stra	zi	o	ne	del	su	det
to	Gi	o	van	ni	Lu	cich	nel	ca	ri	co	di	sot	to	ma	ga	zi	o	ni	e	re	di	sa	li	in	Cat	ta	ro,	per	la	
sum	ma	di	fran	chi	set	te	mil	la,	ob	bli	gan	do	all’	ef	fet	to	la	ca	sa	di	sua	abi	ta	zi	o	ne,	
esi	sten	te	in	qu	e	sta	cit	ta	nel	ri	par	to	Gor	dic	hio	al	nu	me	ro	43,	e	cio	nel	la	piu	
am	pla	e	so	len	ne	for	ma	ra	ti	fi	can	do	et	sic.6 

* * * 

U po me nu tim spi si ma je i iz ja va o jam stvu od 26. ju la 1808. ko jom 
Ili ja Lom bar dić iz Ko to ra, uvje ren u poš te nje Stan ka Iva no va De lje, sta nov-
ni ka Ko to ra, jam či iz no som od 500 fra na ka. Pre u zi ma od go vor nost da će 
De lja do bro i po u zda no vr ši ti du žnost ca ri ni ka u pro me tu so li u Ko to ru. U 
smi slu iz vr ši vo sti svog jam stva za la že ku ću u svom pri vat nom vla sniš tvu 
ko ja se na la zi na pro sto ru kod cr kve sv. Lu ke u pred je lu Ma	ri	na. 

Ori gi na lan do ku ment gla si: 
26.	lu	glio	1808.	Cat	ta	ro	

5 Isto, str. 7/t-8. 
6 Isto, str. 8. 
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Co	sti	tu	i	to	per	so	nal	men	te	nell’	of	fi	cio	del	la	can	ce	le	ria	co	mu	ne.	Il	sig
nor	Elia	Lom	bar	dich	da	Cat	ta	ro	qu	a	le	per	su	a	so	del	la	pro	bi	ta	di	stan	co	Iva
nov	De	glia,	 ab	bi	tan	te	 in	 Cat	ta	ro,	 per	cio	 con	 qu	e	sto	 ed	 og	ni	 al	tro	mi	gli	or	
mo	do,	det	to	 sig	nor	Lom	bar	dich	si	co	sti	tu	i	sce	e	 si	e	co	sti	tu	i	to	pi	eg	gio	e	 re
spon	sa	bi	le	per	la	bu	o	na	e	fe	de	le	am	mi	ni	stra	zi	o	ne	del	su	det	to	stan	co	Iva	nov	
De	glia	nel	ca	ri	co	di	ga	bel	lot	to	del	sa	le	in	Cat	ta	ro,	per	la	sum	ma	di	fran	chi	
500,	ob	bli	gan	do	all’	ef	fet	to	la	ca	sa	di	par	ti	co	lar	sua	ra	gi	o	ne esi	sten	te	in	qu
e	sta	cit	ta	 in	Cam	po	san	Lu	ca	nel	ri	par	to	Ma	ri	na,	e	cio	nel	la	piu	am	pla	e	
so	len	ne	for	ma	rat	ti	fi	can	do	et	sic.
pre	sen	te	il	sig	nor	gi	u	di	ce	trif	fon	Lu	co	vich.7 

* * *

U sli je de ćem do ku men tu je slu čaj da Ko to ra nin, od no sno Do bro ća nin 
jam či za oso bu iz Her ceg-No vo ga. Na i me, ka pe tan Lu ka pok. Mar ka Da bi-
no vi ća iz Do bro te, osvje do čen poš te njem Iva Ca re vi ća iz Her ceg-No vo ga 
stu pio je 29. ju la 1808. pred opštin skog pi sa ra Pe tra Ma kri ja i pred su di ju 
Iva na Va le ri ja kao ja mac Ca re vi ću. Pre u zeo je od go vor nost za nje go vo ča sno 
oba vlja nje du žno sti tro ša rin skog či nov ni ka u pro me tu so li u Her ceg-No vo me 
i na ime jam stva od 5000 fra na ka, za lo žio ku ću u svom pri vat nom vla sniš-
tvu, ko ja se na la zi u Ko to ru, u pred je lu Fi	u	me	ra, na br. 236. 

Do ku ment u ori gi na lu:
Ad	di	29	lu	glio	1808.	Cat	ta	ro
Co	sti	tu	i	to	per	so	nal	men	te	in	Do	bo	ta,	al	la	ca	sa	dell’	in	fra	scrit	to	co	sti

tu	en	te,	in	nan	zi	a	me	pi	e	tro	Mac	ri,	can	ce	li	e	re	co	mu	na	le	ed	al	la	pre	sen	za	del	
gi	u	di	ce	Gi	o	van	ni	Va	le	ri.	

Il	sig	nor	ca	pi	tan	Lu	ca	qu	on	dam	Mar	co	Da	bi	no	vich	da	Do	bro	ta,	qu	a	le	
per	su	a	so	del	la	pro	bi	ta	del	sig	nor	Gi	o	van	ni	Bat	ti	sta	qu	on	dam	Lu	ca	za	re	vich	
da	Ca	stel	nu	o	vo,	 per	cio	 con	 qu	e	sto,	 ed	 og	ni	 al	tro	mi	gli	or	mo	do,	 che	 det	to	
ca	pi	tan	Da	bi	no	vich	si	co	sti	tu	i	sce	e	si	e	co	sti	tu	i	to	pi	eg	gio	e	re	spon	sa	bi	le	per	
la	bu	o	na	e	 fe	de	le	am	mi	ni	stra	zi	o	ne	del	su	det	to	Gi	van	ni	za	re	vich	nel	ca	ri	co	
di	ga	bel	lot	to	del	sa	le	in	Ca	stel	nu	o	vo	per	la	sum	ma	di	fran	chi	cin	que	mil	la,	
ob	bli	gan	do	all’	ef	fet	to	la	ca	sa	di	par	ti	co	la	re	sua	rag	gi	o	ne	po	sta	in	Cat	ta	ro	
nel	ri	par	to	Fi	u	me	ra	al	nu	me	ro	236	e	cio	nel	la	piu	am	pla	e	so	len	ne	 for	ma	
ra	ti	fi	can	do	et	sic.	
pre	sen	te	il	sig	nor	gi	u	di	ce	Gi	o	van	ni	Va	le	ri.8 

* * *

7 Isto, str. 8/t.
8 Isto, str. 9. 
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An dri ja Re đo iz Her ceg-No vo ga je od fran cu ske upra ve u Ko to ru oda-
bran za slu žbu dr žav nog ca ri ni ka u svom gra du. Ra di do bi ja nja i oba vlja nja 
te du žno sti, on za se be lič no jam či iz no som od 1000 fra na ka, i kao ga ran ci ju 
dr ža vi za la že ku ću u grad skom je zgru Her ceg-No vo ga, u pred je lu cr kve sv. 
Je ro li ma. Ku ća bi, od tre nut ka nje go vog pot pi sa pa na da lje, bi la jav na ka u ci-
ja (jam če vi na) u slu ča ju bi lo ka kve pro ne vje re ili ne ke dru ge šte te na ra čun 
dr ža ve. 

Do ku ment u ori gi na lu gla si: 
26.	lu	glio	1808.	Cat	ta	ro
Co	sti	tu	i	to	per	so	nal	men	te	 in	of	fi	cio	del	la	can	ce	le	ria	co	mu	ne	 il	sig	nor	

An	drea	reg	gio	del	la	pi	az	za	di	Ca	stel	nu	o	vo,	qu	a	le	di	e	tro	l’	in	ca	ri	co	a	cui	fu	
de	sti	na	to	 di	 re	gio	 Do	ga	ni	e	re	 di	 qu	e	sta	 Cit	ta,	 adem	pir	 vo	len	do	 al	 do	ve	re	
pre	det	to	di	ga	ran	ti	re	il	re	gio	in	te	res	se	per	la	di	lui	am	mi	ni	stra	zi	o	ne	in	det	to	
ca	ri	co,	spon	te	per	cio	con	qu	e	sto,	ed	og	ni	al	tro	mi	gli	or	mo	do,	ob	bli	ga	e	so
len	ne	men	te	sot	to	po	ne	a	ga	ran	zia	del	re	gio	in	te	res	se	e	cio	per	la	sum	ma	di	
fran	chi	mil	la,	la	di	lui	ca	sa	si	tu	a	ta	nel	la	su	det	ta	pi	az	za	di	Ca	stel	nu	o	vo	in	
con	tra	da	di	san	Gi	ro	la	mo,	la	qu	a	le	d’	og	gi	in	poi	re	sta	sog	get	ta	a	ca	u	zi	o	ne	
pub	bli	ca	 per	 qu	a	lun	que	 def	fra	u	do	 od	 al	tro	 dan	no	 che	 de	ri	var	 po	tes	se	 per	
con	to	di	 es	so	 co	sti	tu	en	te	 all’	 in	te	res	se	 pub	bli	co;	 il	 tut	to	 sot	to	 ob	bli	ga	zi	o	ne	
ge	ne	ra	le	ra	ti	fi	can	do	et	sic.	
pre	sen	te	il	sig	nor	gi	u	di	ce	Gi	o	van	ni	Va	le	ri.9 

* * *

Ka pe tan An ton Ra di mi ri, pok. Ka va li ra Bo ža iz Do bro te, do bro po znat 
su di ji i pi sa ru, pri ja vio se 28. ju la 1808. go di ne kao ja mac Lu i đi ju Bram bi li, 
uvje ren u nje go vo poš te nje. Za Bram bi lu ko ji ži vi u Ko to ru i tre ba da po kri-
je mje sto po re zni ka u bu dvan skom okru gu, jam či iz no som od 700 fra na ka, 
od no sno svo jim pra vi ma na imo vi nu ko ju u po kra ji ni ima, a po seb no svo jom 
ku ćom u Ko to ru, u pred je lu Fi	u	me	ra.

Do ku ment u ori gi na lu: 
Ad	di	28.	lu	glio	1808.	Cat	ta	ro
Co	sti	tu	i	to	per	so	nal	men	te	 in	of	fi	cio	del	la	can	ce	le	ria	co	mu	ne	 il	sig	nor	

ca	pi	tan	An	to	nio	ra	di	mi	ri	qu	on	dam	Ka	va	li	er	na	dal	di	Do	bro	ta	per	ta	le	all’	
of	fi	cio	be	nis	si	mo	no	to,	qu	a	le	per	su	a	so	del	la	pro	bi	ta	di	Lu	i	gi	Bram	bil	la,	ora	
com	mo	ran	te	in	qu	e	sta	cit	ta,	con	qu	e	sto	ed	og	ni	al	tro	mi	gli	or	mo	do,	si	co	sti
tu	i	sce	e	si	e	co	sti	tu	i	to	pi	eg	gio	e	ga	ran	te	per	la	sum	ma	di	fran	chi	700,	di	co	
set	te	cen	to,	pres	so	li	re	gi	Di	rit	ti	per	la	fe	de	le	am	mi	ni	stra	zi	ne	ed	esa	zi	o	ne	de	

9 Isto, str. 9/t.
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Da	zi	nel	la	cit	ta	e	cir	con	da	rio	di	Bu	dua,	do	ve	fu	de	sti	na	to	dall’	ac	cet	to	pu	bli
co,	ob	bli	gan	do	all’	ef	fet	to	sig	nor	co	sti	tu	en	te	a	ga	ran	zia	de	re	gi	Di	rit	ti	li	di	
lui	be	ni	che	ti	e	ne	in	qu	e	sta	pro	vin	cia	e	spe	ci	al	men	te	di	lui	ca	sa	po	sta	in	qu
e	sta	 cit	ta	 nel	ri	par	to	Fi	u	me	ra;	 il	 tut	to	 sot	to	 ge	ne	ra	le	 ob	bli	ga	zi	o	ne	 in	 am
plis	si	ma	for	ma	ra	ti	fi	can	do	et	sic.	
pre	sen	te	il	sig	nor	gi	u	di	ce	Gi	o	van	ni	Va	le	ri.10

* * *

Tri pun Zi fra, pok. Fra na iz Ko to ra, jam či za poš te no vo đe nje ci vil ne 
poš tan ske slu žbe u Ko to ru. Nju mu je po vje rio uprav nik ci vil nih poš ta u Bo-
ki sa sje diš tem u Du brov ni ku, da na 31. av gu sta 1808. go di ne. On se oba ve-
zu je i za la že, u smi slu osi gu ra nja svog ure da 2400 ita li jan skih li ra, od no sno, 
sta vlja pod hi po te ku dr žav nom Era ru ku ću u Ko to ru u uli ci sv. Do me ni ka u 
pred je lu Fi	u	me	ra, ko ju je ne dav no ku pio i ko jom dr žav ni Erar mo že da se 
obeš te ti u slu ča ju ka kvog manj ka. 

Do ku ment u ori gi na lu gla si:
Ad	di	31.	ago	sto	1808.	Cat	ta	ro	
Co	sti	tu	i	to	 per	so	nal	men	te	 nell’of	fi	cio	 del	la	 can	ce	le	ria	 co	mu	ne	 il	 sig

nor	 trif	fon	 zif	fra	 qu	on	dam	 Fran	ce	sco	 di	 qu	e	sta	 cit	ta,	 per	 ta	le	 all’	 of	fi	cio	
be	nis	si	mo	no	to,	qu	a	le	ca	u	te	lar	do	ven	do	la	di	lui	am	mi	ni	stra	zi	o	ne	nell’	Uf	fi
cio	po	sta	le	ci	vi	le	 in	qu	e	sta	cit	ta	ad	egli	af	fi	da	to	dal	di	ret	tor	cen	su	a	le	del	le	
po	ste	ci	vi	li	d’	Al	ba	nia11	in	ra	gu	sa,	spon	te	,	con	qu	e	sto	ed	ogn’	al	tro	mi	gli	or	
mo	do,	ob	bli	ga	e	sot	to	po	ne	a	ga	ran	zia	del	det	to	di	lui	uf	fi	cio	la	sum	ma	di	li
re	ita	li	a	ne	nu	me	ro	2400,	per	le	qu	a	li	as	seg	na	in	ip	po	te	ca	al	re	gio	Er	ra	rio	il	
ca	sa	le	in	qu	e	sta	cit	ta	in	con	tra	da	di	san	Do	me	ni	co	del	ri	par	to	Fi	u	me	ra,	re
cen	te	men	te	 da	 es	so	 co	sti	tu	en	te	 ac	qu	i	sta	ta	 e	 so	pra	del	 qu	a	le	 in	 og	ni	 cir	co
stan	ze	di	dif	fet	to	nell’	am	mi	ni	stra	zi	o	ne	su	det	ta	po	tra	il	re	gio	Er	ra	rio	in	de
niz	zar	si	di	qu	a	lun	que	dif	fet	to	che	de	ri	var	gli	po	tes	se	per	ope	ra	di	es	so	co	sti
tu	en	te,	qu	a	le	pu	re	ora	per	sem	pre	as	su	me,	so	pra	di	se	e	det	to	ca	sa	le,	sen	ten
za	 vo	lon	ta	ria	 e	man	da	to	 gi	u	di	zi	a	le	 in	 for	ma,	 pro	met	ten	do	 per	 se,	 ere	di	 di	
man	te	ne	re	ed	os	ser	va	re	il	pre	sen	te	sub	ob	bli	ga	zi	o	ne,	ra	ti	fi	can	do	et	sic.	
pre	sen	te	il	sig	nor	gi	u	di	ce	Gi	o	van	ni	Va	le	ri.12

* * *

10 Isto, str. 10. 
11 Na ziv je po ugle du na ne ka daš nji mle tač ki na ziv Al	ba	nia	Ve	ne	ta	za	Bo ku Ko tor sku. 
12 Isto, str. 15. 
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Ka no nik Ka te dra le sv. Tri pu na, don Pe tar Te re vi zan, ubi je đen u poš te-
nje An dri je An đe li Ra do va ni ja pok. Pe tra iz Ko to ra pri hva tio je od go vor nost 
da jam či za nje ga, nje go vo do bro i oda no vo đe nje du žno sti ca ri ni ka u lu ci 
Ro se. Da na 10. sep tem bra 1808. jam či iz no som od 1000 fra na ka, za la žu ći 
ku ću u Ko to ru, u pod ruč ju Fi u me ra, na bro ju 209, u ko joj sta nu je. 

Do ku ment u ori gi na lu:
Ad	di	10.	set	tem	bre	1808.	Cat	ta	ro
Co	sti	tu	i	to	per	so	nal	men	te	nell’	of	fi	cio	del	la	can	ce	le	ria	co	mu	ne.	
Il	re	ve	ren	dis	si	mo	Ca	no	ni	co	di	qu	e	sta	Cat	te	dra	le	don	pi	e	tro	tre	vi	san	

qu	a	le	per	su	a	so	del	la	pro	bi	ta	di	An	drea	An	ge	li	ra	do	va	ni	qu	on	dam	pi	e	tro	da	
Cat	ta	ro,	per	cio	con	qu	e	sto	ed	ogn’	al	tro	mi	gli	or	mo	do,	che	det	to	sig	nor	ca
no	ni	co	tre	vi	san	si	co	sti	tu	i	sce	e	si	e	co	sti	tu	i	to	pi	eg	gio	e	re	spon	sa	bi	le	per	la	
bu	o	na	 e	 fe	de	le	 am	mi	ni	stra	zi	o	ne	 del	 su	de	to	An	drea	ra	do	va	ni	 nel	 ca	ri	co	 di	
Do	ga	ni	e	re	nel	por	to	ro	se per	la	sum	ma	di	fran	chi	mil	le	ob	bli	gan	do	all’	ef
fet	to	la	di	lui	ca	sa	do	mi	ni	ca	le	esi	sten	te	in	qu	e	ta	cit	ta,	nel	rip	par	to	Fi	u	me	ra	
al	nu	me	ro	209,	e	cio	nel	la	piu	am	pla	e	so	len	ne	for	ma	ra	ti	fi	can	do	et	sic.13 

* * *

Sma tra mo da su ar hiv ski spi si ko je smo iz ni je li u ovom član ku za ni-
mlji vi iz vi še raz lo ga. Pri je sve ga, pri ka zu ju vri je me u ko jem su na sta li. Na-
i me, tu je, do ne kle, od zna ča ja po vje re nje ko je je vla da lo me đu po je din ci ma 
i na ko je mu su se če sto ba zi ra li druš tve ni od no si. Iz ja va i pot pis, do du še, u 
pri su stvu zva nič nih li ca, ima li su te ži nu i oba ve zu iz vr ši vo sti. S dru ge stra ne, 
spi si vr lo ja sno do ka zu ju da se fran cu ska ad mi ni stra ci ja ni je za sni va la na po-
vje re nju pre ma bi lo ko me, čak ni pre ma oni ma ko je je sa ma bi ra la i ime no-
va la za vr še nje ne ke funk ci je. Na i me, u Bo ki Ko tor skoj je za vri je me fran cu-
ske vla da vi ne bi lo ma lo lju di ko ji su bi li oda ni vla sti ma. Čim su or ga ni zo va-
li pri vre me nu upra vu u Bo ki, vlast je na met nu la teš ke kon tri bu ci je – po re ze 
i tak se. Ko li ki su bi li za htje vi fran cu skih vla sti naj bo lje go vo ri na mje ra, pred 
sa mi kraj vla da vi ne, da se sta nov niš tvu na met nu po re zi čak na vra ta i pro zo-
re. 

Sa dru ge stra ne, u spi si ma se mo gu na ći ku će vla sni ci u Ko to ru i Her-
ceg-No vo me, po da ci o mje stu i o kuć nom bro ju. U Ko to ru je, ta da, na ziv 
grad skog pod ruč ja odre đi vao po lo žaj ku ća, kao na  pri mjer ,,nel	ri	par	to	Fi	u
me	ra’’, ,,nel	ri	par	to Ma	ri	na’’ , dok je bli že od re đe nje po lo ža ja ku će bi lo kao 
u pri mje ru ,,in	con	tra	ta	di	san	Ge	ro	li	mo’’.

Jam stvo u nov cu, od no sno, u ne kret ni na ma, ra di osi gu ra nja ne či jeg 
poš te nog slu žbo va nja, u dr žav noj ad mi ni stra ci ji ni je, iz gle da, pre sta lo kao 

13 Isto, str. 15/t. 
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prav na ka te go ri ja od la skom fran cu skih tru pa iz Bo ke. Ja vlja se se i za vri je-
me austrij ske vla da vi ne 1815. go di ne.14 

Anita Mažibradić

gUARANTY AS LEgAL pROTECTION FROM THE ABUSE OF 
STATE REVENUES IN KOTOR dURINg THE FRENCH RULE 

-Year 1808-

Summary
After the conclusion of the peace treaty in Tilsit on 7th July 1807, Napoleon’s 

troops entered the Bay of Boka Kotorska on 12th August the same year. The military 
authorities immediately brought the decree on temporary organization of French admin-
istration in the province of Boka, in the area of Kotor, Budva and Herceg Novi. In order 
to realize their administrative objectives, reliable civil officers were chosen and appoint-
ed for the jobs in government bodies. French Royal Provincial Delegation in Kotor par-
ticularly careful when appointing the civil officers for financial operations. French ad-
ministration needed large monetary funds for the planned drive to the East, so the French 
immediately after their arrival instituted different contributions, very hard for the native 
population. The taxes consisted of: tax per capita, land tax, toll. Administrative taxes 
were paid on agricultural products, in particular wine and oil. Excises were imposed on 
salt, a very important product, and various customs duties were also very high. For the 
protection of government interests, that is state revenues, the candidates for financial 
services had to guarantee by pecuniary means for their proper and devoted performance 
of the duties. As some cases they were not financially secure, certain well to do citizens 
would guarantee for them. The guaranty, as pecuniary obligation, was determined in ac-
cordance with the responsibility of the job, and as the security of payment houses, real 
property such as land or houses was mortgaged. A dozen of original archives documents 
in Italian, when processed, are the best illustration of the treated topic. 

14 IAK, SN (Sudsko-notarski spisi), III, 39





Ma ri ja MI HA LI ČEK

pRE ZEN TA CI JA gA LE RI JE SO LI dAR NO STI  
U KUL TUR NO  TU RI STIč KOJ pO NU dI KO TO RA 

Ključ ne ri je či: kul tur ni tu ri zam, sa vre me na umjet nost u Ko to ru, ga
le ri ja so li dar no sti, li kov ni fond, po vre me ne iz lo žbe, stal na pre zen ta ci ja.

I UVOD:
UDIO SA VRE ME NE LI KOV NE UMJET NO STI  

U KUL TUR NO-TU RI STIČ KOJ PO NU DI KO TO RA

Sta ri grad Ko tor je pri mjer ko li ko su kul tu ra i tu ri zam neo dvo ji ve i 
kom ple men tar ne gra ne. Ko tor je svo jom kul tur nom baš ti nom je dan od na ših 
naj a trak tiv ni jih gra do va i kao ta kav tra di ci o nal no pri vlač no od re diš te i is tak-
nu ta tu ri stič ka de sti na ci ja. Kul	tur	no	tu	ri	stič	ka	po	nu	da Ko to ra pru ža tu ri sti ma 
i po sje ti o ci ma bez broj mo guć no sti upo zna va nja kul tur ne proš lo sti ovog 
drev nog gra da u atrak tiv nom pri rod nom am bi jen tu .

Kul tur no na slje đe je svje do čan stvo o ci vi li za cij skim i kul tur nim do se-
zi ma stva ra nim u du go vi je kom tra ja nju ovo ga gra da. Nji ho va pre zen ta ci ja je 
naj zna čaj ni ji fak tor raz vo ja tu ri zma.

U ovom umjet nič ki ob li ko va nom am bi jen tu, su sa ču va ni tra go vi bur ne 
isto rij ske proš lo sti i kre a tiv no sti vr hun skih maj sto ra, za na tli ja, umjet ni ka u 
ka me nu, sli ka ra. Ako taj tu ri sta, ko ji spa da u ka te go ri ju »kla sič nog tra ži o ca 
kul tu re, a ko ji je ne mi nov no čo vjek sa naj vi šim obra zo va njem«1 po že li da 
upo zna neš to od umjet nič ke li kov ne umjet no sti ne da le ke proš lo sti i sa daš-
njeg vre me na, u Ko to ru ne će mo ći za do vo lji ti tu po tre bu.

Ako po đe mo od či nje ni ce da je  k u l t u r n i  t u r i z a m  stra teš ko 
opre dje lje nje gra da Ko to ra i da uti če na mno ge obla sti pri vred nog i druš tve-
nog ži vo ta, raz voj kul tu re mo ra bi ti na mno go ve ćem ni vou. Po go to vo ako se 
uzme u ob zir da se »naj pot pu ni je tu ri stič ke vri jed no sti ostva ru ju upra vo ta-
mo gdje se spa ja ju raz ne kom po nen te: pri rod ne lje po te i kul tur na proš lost, 

1  Dr Ra do sla va Rav kin, So ci jo loš ki aspek ti tu ri stič ke kul tu re-Tu ri stič ke po tre be i ti-
po lo gi ja tu ri sta, Istar ska na kla da, Pu la,1983, str. 67.
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gdje cje lo kup na kul tu ra po sta je fak to rom tu ri stič ke po nu de ili gdje se spa ja 
proš lost sa su vre me nim kul tur nim stva ra laš tvom«.2

Ve li ki ne do sta tak je ne po sto ja nje in sti tu ci je ko ja bi se pre vas hod no 
ba vi la pre zen ta ci jom li kov ne umjet no sti no vi jeg do ba. Ko tor ne po sje du je 
ade kva tan pro stor za pri hvat i pre zen ta ci ju li kov nog stva ra laš tva, pa ne ma 
uslo va za zna čaj ni je iz lo žbe ve ćeg obi ma (stu dij ske, re tro spek ti ve, an to lo gij-
ske. U ovom po gle du Ko tor za o sta je za dru gim gra do vi ma na Cr no gor skom 
pri mor ju.3

Ko tor je sre di na ko joj ne do sta je sen zi bi li tet za sa vre me nu li kov nu 
umjet nost. Ni je još pre po znao zna čaj kul tur ne i tu ri stič ke po nu de pre ko ga-
le rij ske i iz lo žbe ne ak tiv no sti. Pre ko ovih sa dr ža ja na pra vi na čin bi se va lo-
ri zo va la spo me nič ka baš ti na i afir mi sao sa vre me ni li kov no- umjet nič ki po-
ten ci jal. Mo guć no sti da se kul tu ro loš ki re vi ta li zu ju za puš te na zda nja sta re 
grad ske je zgre su ogrom ne.	Za to ne pre po zna va njem zna ča ja pre zen ta ci je sa-
vre me ne umjet no sti , grad pre ki da i kul tu ro loš ki kod stva ran vje kov nim na-
po ri ma i gu bi umjet nič ku iden ti fi ka ci o nu ver ti ka lu.

Ko tor je rod ni grad is tak nu tih li kov nih umjet ni ka: Vas ka Li pov ca, Mi-
ra Gla vur ti ća, An to na Gr že ti ća, An to na šo ja te, An dri je Ma u ro vi ća i dru gih. 
Za nje ga su ve za ni Ma rio Ma ska re li i dru gi. Nji hov umjet nič ki opus pri pa da, 
uglav nom, kor pu su umjet no sti dru gih na ci o nal nih baš ti na. Za to bi se nji ho va 
dje la mo ra la na ći i van sa kral nih zbir ki.4 

Cr no gor ska li kov na umjet nost, pre ko is tak nu tih pred stav ni ka obez bi-
je di la je is tak nu to mje sto u Evro pi i svije tu, broj nim i kva li te tim stva ra o ci-
ma, de ce ni ja ma je po zna ta kao »ze mlja sli ka ra«. Uosta lom i re cent na umjet-
nič ka sce na, pre ko no vih na raš ta ja ko ji sta sa va ju na Umjet nič koj aka de mi ji 
na Ce ti nju, bi lje ži iz u ze tan kva li tet.

sve	na	ve	de	no	go	vo	ri	da	bi	Ko	tor,	grad	pod	zaš	ti	tom	UnE	sCOa,	bio	
pra	va	adre	sa	 i	od	re	diš	te	 traj	ne	za	stu	plje	no	sti	 li	kov	nog	stva	ra	laš	tva	no	vi	jeg	
vre	me	na	sa	cr	no	gor	skih	i	ši	rih	pro	sto	ra. 

2  Ibid. str.173.
3  Na or ga ni zo va nju i pro pa gi ra nju sa vre me ne umjet no sti is pred Ko to ra su Her ceg 

No vi i Bu dva ko ji po sje du ju in sti tu ci je mo der nih ga le ri ja od ra ni je, a Bar i Ti vat su is ko ri sti li 
pri li ku na kon ze mljo tre sa (ko je se Ko tor jed no stav no od re kao), da u nji ho vim gra do vi ma za ži-
ve ga le ri je. U Ba ru je po dig nu ta zgra da na mi je nje na ga le ri ji, ko ja no si ime »Ve li mi ra Le ko vi-
ća«, za vi čaj nog sli ka ra, a Ti vat adap ta ci jom di je la kom plek sa Bu ća-Lu ko vić do bio uz mu zej ski 
i ga le rij ski pro stor.

4  Ne mo že mo da ne is tak ne mo pri mjer su sjed nog Du brov ni ka, gdje u tu ri stič koj se-
zo ni dje lu je vi še od pe de set pri vat nih ga le ri ja, ko je u ljet nim mje se ci ma tu ri stič koj kli jen te li 
nu di pro da ju , za vi sno od ku pov ne mo ći ili in te re so va nja od ras pon od vr hun skih li kov nih dje-
la do uni kat nih ra do va pri mi je nje ne umjet no sti i umjet nič ki ob li ko va nih su ve ni ra. Du brov nik 
po sje du je Mo der nu ga le ri ju u či jem sa sta vu dje lu je ga le ri ja: dul čić  Ma sle  pu li ti ka , gdje 
se pre zen tue li kov no stva ra laš tvo tro ji ce po zna tih du bro vač kih sli ka ra: Iva Dul či ća (1916-
1975), An to na Ma sla (1919-1967) i Đu ra Pu li ti ke
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Re al nost, na  ža lost, da je sa svim dru ga či ju sli ku. Ko tor ne po sje du je 
ni ti je dan pro stor u ko jem bi bi lo mo gu će vi dje ti stal nu po stav ku ili sa vre me-
nu iz lo žbu ve ćeg obi ma.

Grad ska ga le ri ja na Tr gu od ki na, (ko ja je pod pri ti skom jav no sti otvo-
re na po sli je pre na mje ne pro sto ra ga le ri je Druš tva li kov nih umjet ni ka Ko to ra 
na Tr gu od Oruž ja), je skro man iz lo žbe ni pro stor, i u njoj se po vre me no mo-
že po pra ti ti ne ka iz lo žba re cent ne li kov ne pro duk ci je. 

I pri vat ne ga le ri je u Ko to ru su bi le krat kog da ha. Ga le ri ja »Ti ci jan« u 
zgra di Po mor skog mu ze ja, uz uslu ge opre ma nja i ura mlji va nja sli ka, nu di 
pro da ju ra do va sa vre me nih cr no gor skih sli ka ra.

Umjet nič ku po nu du gra da Ko to ra u do me nu li kov nih umjet no sti, pru-
ža pri vat na ga le ri ja po ro di ce Ho men u sta rom gra du. Skup na iz lo žba be o-
grad ske »Me di a le«, iz lo žba sli ka iz ci klu sa »Za Nje go ša« Olje Iva njic ki i 
cr te ža i sli ka Mi ra Gla vur ti ća, sma tra ju se kul tur nim do ga đa ji ma tu ri stič ke 
se zo ne. 

Ovo je u naj kra ćem ilu stra ci ja skro m nog pri su stva li kov ne umjet no sti 
no vi jeg iz ra za u gra du Ko to ru.

Bri ga za oču va nje, zaš ti tu i pre zen ta ci ju kul tur ne baš ti ne Ko to ra se 
spro vo di in sti tu ci o nal no pre ko Re gi o nal nog za vo da za zaš ti tu spo me ni ka 
kul tu re, mu zej skih usta no va i isto rij skog ar hi va, slu žbe lo kal ne upra ve, ne-
vla di nih or ga ni za ci ja, ini ci ja ti vom kul tur nih po sle ni ka…

Ko tor se po seb no iz ka zao po us pješ nom or ga ni zo va nju tra di ci o nal nih 
kul tur no-tu ri stič kih pro gra ma kao što su kar ne va li, ma skem ba li, Bo keš ka 
noć. Ta ko je iz ra že na kre a tiv nost, ener gi ja i duh lo kal ne za jed ni ce - gru pa i 
po je di na ca Ko to ra i Bo ke. 

Pro jek ti u do me nu mu zič ke kul tu re su na za vid nom ni vou, po seb no 
fe sti val ozbilj ne mu zi ke »Ko tor-art«. Ne ko li ko go di na da je iz van red ni do pri-
nos bo ga će nju i pre po zna tlji vo sti kul tur no-umjet nič kog iden ti te ta gra da u tu-
ri stič koj se zo ni.

Pro stor sta rog Ko to ra, u naj no vi je vri je me, in ten ziv no po sljed nju de-
ce ni ju osva ja ju broj ni ka fi ći, re sto ra ni, ban ke, bu ti ci.5 Pro stor sta rog do mi ni-

5 Za ilu stra ci ju po sto je ćeg sta nja ne u jed na če no sti po nu de kul tur nih sa dr ža ja u od no su 
na osta le, do no si mo dio pro mo tiv nog tek sta o KO TO RU sa ofi ci jel nog Websaj ta za tu ri zam 
Cr ne go re, 2005.”...U sta rom gra du u Ko to ru smješ ten je i pr vi cr no gor ski Fa kul tet za tu ri zam 
i ho te ljer stvo, mno go broj ne mu zič ke dvo ra ne, Cen tar za kul tu ru, ga le ri je...

 U sta rom gra du smješ ten je i naj ve ći broj tr go vi na i bu ti ka, te ma njih rad nji i pro dav-
ni ca ko je nu de obu ću i odje ću re no mi ra nih evrop skih i svjet skih di zaj ne ra i kre a to ra. Osim 
bu ti ka i tr go vi na za odi je va nje u sta rom gra du je ve lik broj su ve nir ni ca , fo to graf skih rad nji, 
ju ve lir ni ca, knji ža ra, pro dav ni ca an ti kvi te ta, pro dav ni ca mje šo vi te ro be, fri zer skih sa lo na za 
uljep ša va nje, bri jač ni ca, ka fea, piz ze ria, po sla sti čar ni ca...

 Uko li ko se opre di je li te da či tav dan pro ve de te obi la ze ći sta ri grad ne će te po gri je ši ti, 
jer se po red is tra ži va nja i upo zna va nja gra da mo že te us put pri god no osvje ži ti u ne kom od broj-
nih ko tor skih ka fi ća...
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kan skog sa mo sta na, na Tr gu od ki na, trg is pred cr kve Bla že ne Oza ne, pri ze-
mlje ku će Ma ki na na tr gu mo ra li bi do bi ti kul tur nu na mje nu, ali, na  ža lost, 
pro fit je bio pre su dan. pra	zni,	za	puš	te	ni	lo	ka	li	u Ko	to	ru	po	sto	je	u	ogrom	nom	
bro	ju.	na	da	mo	 se	 da	 će	 ba	rem	ne	ki	 od	njih	 u	 bu	duć	no	sti	 po	sta	ti	 iz	lo	žbe	ni	
pro	sto	ri	li	kov	nih	umjet	ni	ka. 

Upra vo ove okol no sti su me na ve le da se opre di je lim za te mu Ga le ri je 
so li dar no sti ko ja je do volj no ilu stra tiv na za de ce nij ski za ne ma re ni od nos 
gra da Ko to ra pre ma pre zen ta ci ji no vi je umjet nič ke baš ti ne i sa vre me ne 
umjet no sti.

Zbog to ga sma tram da ba vlje nje jed nom zna čaj nom li kov nom do na ci-
jom Ko to ra, bu de kroz hro no loš ki pri kaz nje nog na stan ka.

Ko li ko se grad Ko tor la ko od ri cao i već re a li zo va nih po du hva ta u do-
me nu kul tur nih i li kov nih pro je ka ta, naj i lu stra tiv ni je po ka zu je pri mjer ga le-
rij sko-mu zej skog pro sto ra na Tr gu od oruž ja, gdje je tre ba la bi ti smješ te na 
Ga le ri ja so li dar no sti.

II. 
GA LE RI JA SO LI DAR NO STI 

1.	IstO	rI	jAt	nA	stAn	KA

U ka ta stro fal nom ze mljo tre su ko ji je po go dio Cr nu Go ru 15. apri la 
1979. na pod ruč ju Cr ne Go re uniš ten je i oš te ćen ve li ki broj kul tur no-isto rij-
skih spo me ni ka. U to vri je me za po či nje ak ci ja po mo ći li kov nih stva ra la ca. 
Ini ci ja ti va je po kre nu ta u Za gre bu, od Iva na Ge ne ra li ća. Bi la je pod sti caj 
umjet ni ci ma da do ni ra ju svo ja dje la za auk cij sku pro da ju, i pri ku plje na sred-
stva bi la bi na mi je nje na ob no vi po stra da log pod ruč ja, ili osni va nja ga le ri je 
so li dar no sti. Sa ovom ini ci ja ti vom upo zna ta je CA NU, na pr vom sa stan ku 
Odje lje nja umjet no sti, odr ža nog po sli je ze mljo tre sa.6 Ta da je do ne sen za klju-
čak: »U ve zi sa za gre bač kom ini ci ja ti vom da li kov ni umjet ni ci svo jim dje li-
ma po mog nu po stra da lom pod ruč ju auk cij skom pro da jom ili stva ra njem Ga-
le ri je so li dar no sti, Odje lje nje pred la že da se osnu je ga le ri ja so li dar no sti, ko ja 
bi, po sli je ne ko li ko iz lo žbi u ne kim ve ćim mje sti ma Ju go sla vi je, bi la smješ-

 Naj va žni je od sve ga na po me nu ti da se sta ri grad Ko tor na la zi na li sti UNE SCO 
svjet ske kul tur ne baš ti ne od 1979.Od isto i me ne in sti tu ci je ne dav no je pro gla šen i svjet skom 
kul tur nom baš ti nom u opa sno sti, ta ko da će nje mu u na red nom pe ri o du od mno go broj nih 
evrop skih i svjet skih in sti tu ci ja kul tu re po sve ći va ti ve ća pa žnja”

6  Iz Za pi sni ka sa sjed ni ce Odje lje nja umjet no sti Cr no gor ske na ka de mi je na u ka i 
umjet no sti, odr ža ne 9. ma ja 1979. ko joj su pri su stvo va li: Jan ko Đo no vić, Du šan Ko stić, Mi ha-
i lo La lić, Đu za Ra do vić, Vo ji slav Sta nić, Lu ka To ma no vić, Ra do nja Ve šo vić, Če do Vu ko vić, 
Du šan Vu ko tić i Ra do van Zo go vić, sjed ni com je pre sje da vao se kre tar odje lje nja Če do Vu ko vić, 
sa zna je mo da je “Du šan Vu ko tić upo znao odje lje nje sa jed nom za gre bač kom ini ci ja ti vom da se 
po mog ne ili auk cij skom pro da jom sli ka ili stva ra njem ga le ri je so li dar no sti ko ja bi se po klo ni la 
ne kom mje stu.” str.3.
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te na u Ko to ru.« Odje lje nje sma tra da bi se tre ba lo obra ti ti Sa vje tu aka de mi ja 
SFRJ i po je di nim stva ra o ci ma u ze mlji i ino stran stvu.7 Ve li ki broj umjet ni ka 
iz Ju go sla vi je i ino stran stva, pre ko stru kov nih udru že nja, in sti tu ci ja, uklju čio 
bi se u opštu ak ci ju so li dar no sti. Ta ko se ro di la ide ja i o osni va nju ga le ri je, 
ko ja bi traj no ču va la uspo me nu na ovaj hu ma ni po du hvat. 

Na adre su ta daš njeg Udru že nja li kov nih umjet ni ka Cr ne Go re i Mu ze-
ja i ga le ri je Ti to gra da pri spje lo je pre ko tri sto li kov nih ra do va.

Da bi is ta kli ši ri nu ove kul tur ne i hu ma ne ak ci je na vest će mo njen tok 
i obim nost re a li za ci je. Ini ci ja ti va o do ni ra nju umjet nič kih dje la za po stra da lo 
pod ruč je Cr ne Go re po te kla je od na iv nog umjet ni ka Iva na ge ne ra li ća.

U Ko tor je upu će no ukup no sto tri li kov na ra da kroz slje de će cje li-
ne: 

ZbirkanaivnihumjetnikaHrvatske.
Druš tvo na iv nih li kov nih umjet ni ka Hr vat ske je or ga ni zo va lo pri ku-

plja nje i pri mo pre da ju se dam de set de vet li kov nih ra do va na iv nih umjet ni ka 
Hr vat ske i nov ča nih pri lo ga dvo ji ce čla no va DNLUH. 

Do na ci ja se sa sto ja la od: tri de set de vet sli ka ulja	na	sta	klu, dva de set 
jed ne sli ke ulja	na	plat	nu, dvi je sli ke ulja	na	le	so	ni	tu, dvi je gra	fi	ke, jed nog 
akva	re	la	i če tr na est skulp	tu	ra	u	dr	ve	tu	i	me	ta	lu.8

ZbirkaslikaCateDujšinRibar
Sli kar ka Ca ta Duj šin Ri bar je 1980. do ni ra la Ko to ru de vet na est svo jih 

sli ka.9
Sli ke su se ču va le u pro sto ri ja ma Isto rij skog ar hi va Ko to ra, i dje lom 

bi le iz lo že ne u kan ce la rij skim pro sto ri ma, a ne ke po hra nje ne u de pou iste 
in sti tu ci je. 

ZbirkaslikarumunskogslikaraM.Duwala
Iz Ru mu ni je je upu će no pet sli ka, po klon ru mun skog sli ka ra M. Du-

wa la.10

7 Ibid, str.4.
8 Za pi snik na či njen da na 26.02.1980. u ga le ri ji Druš tva na iv nih li kov nih umjet ni ka 

Hr vat ske “Mir ko Vi ri us”, Za greb, Tkal či će va br.13, u pred me tu pri mo pre da je po klo na umjet-
nič kih dje la čla no va DNLUH gra du Ko to ru, kao svoj pri log po mo ći od ka ta stro fal nog po tre sa 
da na 15.04.1979.

 Pri mo pre da ja je ovje re na pot pi som pred sje da va ju ćeg Pred sjed niš tva DNLUH-e Iva-
na Ve če na ja i pred sjed ni ka Skupšti ne SIZ-a za na u ku i kul tu ru –Ko tor, Ili je Ma slo va ra, str.1-4.

9 Zapisnik o primopredaji umjetničkih slika Cate Dujšin-Ribar, načinjen dana 
25.06.1980. u prisustvu Antona Xeigge i dr. Miloša Miloševića.

 Dvi je sli ke su pri klju če ne pred hod nim i ču va ne u Isto rij skom ar hi vu u Ko to ru, a 
jed na je sli ka, pre ma svje do če nju prof. Na de Ra do vić, bi la po klon autor ke Kon fe ren ci ji že na 
Ko to ra. 

10 pre ma Re ver su o pre da ji za ču va nje Is to ri skom ar hi vu Ko tor, od stra ne Cen tra za 
kul tu ru, 29.04.1985.
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U ma ju 1980. u Ti to grad (pod go ri cu) je upu će no tri sto se dam na est 
li kov nih ra do va na adre su Re pu blič ke SIZ-a kul tu re 

ZbirkaradovaumjetnikaizSlovenije
Po klo ni auto ra oku plje nih u ta daš njem Druš tvu Slo ve nač kih li kov nih 

umjet ni ka su naj broj ni ja do na ci ja od sto de ve de set ra do va: dva de set	skulp	tu
ra,	dva de set se dam sli	ka	u	teh	ni	ci	ulja, dva de set dvi je sli ke u teh ni ci akri li-
ka, osam de set šest gra	fi	ka, pet na est cr	te	ža, dva de set dva ra da u mi	je	ša	noj	
teh	ni	ci,	ko	la	žu,	pa	ste	lu,	tem	pe	ri,	gva	šu,	po	li	ko	lo	ru	i	fo	to	gra	fi	ji.

ZbirkaradovaumjetnikaizVojvodine
Li kov ni umjet ni ci, oku plje ni u ta daš njem Druš tvu li kov nih umjet ni ka 

Voj vo di ne, po klo ni li su dva de set pet ra do va.

ZbirkaradovaumjetnikaizSrbije
Auto ri Udru že nja li kov nih i pri mi je nje nih umjet ni ka Sr bi je po klo ni li 

su še zde set se dam li kov nih ra do va: tri de set i jed nu sli ku.

ZbirkaradovaumjetnikaizSAD-a
Osam na est li kov nih ra do va u teh ni ci: ulje	 na	 plat	nu,	 cr	te	ža,	 gva	ša,	

akva	re	li,	gra	fič	ka	teh	ni	ka	i	skulp	tu	re.
Ov dje su za stu plje ni ra do vi ju go sla ven skih i umjet ni ka ko ji su u to 

vri je me ra di li u Ame ri ci.

ZbirkapoklonadostavljenihModernojgalerijiTitograd
De vet na est li kov nih ra do va u teh ni ci ulja,	akva	re	la,	cr	te	ži	i	ta	pi	se	ri	je 

je po je di nač no do sta vlje no ovoj in sti tu ci ji od stra ne auto ra iz Cr ne Go re.11

Zbri nja va nje li kov nog fon da Re pu blič ki SIZ kul tu re, za po či nje ne po-
sred no po do spi je ću ra do va u glav ni grad Cr ne Go re. O sa dr ža ju, kon cep ci ji 
i funk ci ji bu du će Ga le ri je so li dar no sti ras pra vlja lo se u SIZ kul tu re.12 

11 pre ma po pi su “Pre gled umjet nič kih vri jed no sti ko je su u vi du po klo na do sta vlje ne 
in sti tu ci ja ma i udru že nji ma u SR Cr noj Go ri za Ga le ri ju so li dar no sti”- Re pu blič ka SIZ kul tu re 
– Ti to grad, ko ga su 27.ma ja 1980. iz vr ši li sli ka ri Vo jo Ta tar i Pe ro Vu ji sić.

12 Miš lje nje Od bo ra Re pu blič ke SIZ-e kul tu re ( čla no vi: Zuv di ja Ho džić,Du šan ka 
Moš kov, Slo bo dan Dju rić,Jo vi ca Mar ti no vić,Aljo Sma i la gić, Omer Pe ro če vić i Vo jo Ta tar) za 
iz ra du kon cep ci je Ga le ri je so li dar no sti, od sep tem bra,1980. »- Shva ta ju ći i uva ža va ju ći objek-
tiv nu si tu a ci ju u Cr noj Go ri u obla sti pre zen ti ra nja li kov nog bo gat stva, ne do sta tak od go va ra ju-
ćih pro stor nih, fi nan sij skih, ka drov skih i slič nih uslo va i mo guć no sti, po la ze ći ne sa mo od 
druš tve no-po li tič kog zna ča ja ak ci je, već i od umjet nič ke vri jed nost dje la do bi je nih na po klon , 
čla no vi Od bo ra sma tra ju osni va nje i dje lat nost Ga le ri je neo p hod nim.

 - U tom smi slu pred la žu da se od do bi je nih ra do va, kao onih ko ji će na knad no sti ći, 
for mi ra ju dvi je ga le ri je- Li kov na i Pri mi je nje na.

 - Da obi je in sti tu ci je, po red pre zen ti ra nja umjet nič kih dje la us po sta ve i sa rad nju sa 
umjet ni ci ma i udru že nji ma iz ze mlje i ino stran stva, ka ko bi ti me po sta li zna ča jan fak tor na pla-
nu me đu re pu blič ke i me đu na rod ne kul tur ne sa rad nje.
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Re pu blič ki SIZ kul tu re i Udru že nje li kov nih umjet ni ka Cr ne Go re po-
kre nu li su i ši ru ras pra vu o neo p hod no sti for mi ra nja in sti tu ci je u ko joj bi se 
po hra ni la do ni ra ni ra na umjet nič ka dje la. U ak tiv no sti oko osni va nja i kon-
cep ci je bu du će ga le ri je uklju če ni su mno gi re le vant ni su bjek ti i in sti tu ci je 
re pu blič kog ni voa: Re pu blič ka kon fe ren ci ja SSRN-Sek ci ja za obra zo va-
nje,kul tu ru i na u ku, Re pu blič ki ko mi tet za in for ma ci je, Cr no gor ska aka de mi-
ja na u ka i umjet no sti, Re pu blič ki se kre ta ri jat za obra zo va nje, kul tu ru i na u-
ku, Re pu blič ki SIZ kul tu re, Re pu blič ki za vod za me đu na rod nu, na uč nu, pro-
svjet no-kul tur nu i teh nič ku sa rad nju, ULUCG i Udru že nje li kov nih umjet ni-
ka pri mi je nje nih umjet no sti Cr ne Go re, Kul tur no pro svjet ne za jed ni ce Cr ne 
Go re, Mu ze ja i ga le ri je Ti to gra da, opšti ne: Ko tor, Bar, Bu dva, Ti vat i Ti to-
grad. Iz ovo ga se mo že za klju či ti sa ko li ko je ozbilj no sti pri hva će na ova 
umjet nič ka do na ci ja.

»  Bu du ću ga le ri ju so li dar no sti tre ba po sma tra ti u funk ci ji in sti
tu ci je sa vre me nih umjet nič kih do stig nu ća, ju go sla ven skih, svjet skih 
raz mje ra,

 ga le ri ja so li dar no sti tre ba da bu de i ve za Cr ne go re sa li kov nim 
stva ra o ci ma Ju go sla vi je i svi je ta. Ona ta ko dje tre ba da bu de ve o ma zna
ča jan fak tor me dju re pu blič ke i me dju na rod ne sa rad nje.«

U ve zi sa kon cep ci jom iz ni je to je i miš lje nje »da se for mi ra ju dvi je ili 
vi še spe ci fič nih ga le ri ja o če mu bi se iz ja sni le sve opšti ne«.

Za ko or di na to ra ak ci je oko osni va nja bu du će Ga le ri je so li dar no sti je 
od re đe na Re pu blič ka Sa mo u prav na in te re sna za jed ni ca (RSIZ) kul tu re, ko ja 
je ime no va la Od bor sa pred stav ni ci ma svih za in te re so va nih druš tve nih struk-
tu ra.

 - Od bor sma tra da ga le ri je pre ko ra do va ko je bu du pre zen to va le tre ba da iz ra ža va ju 
sa vre me na umjet nič ka do stig nu ća ju go sla ven ske i svjet ske umjet no sti.

 - Sam na ziv “Ga le ri ja so li dar no sti”, tre ba shva ti ti uslov no, do odre đi va nja ko nač nog 
na zi va Ga le ri je.. U tom smi slu bi lo je ne ko li ko pred lo ga za na ziv Ga le ri ja (Ga le ri ja “14. april 
1979.” i sl.)

 - Oko lo ka ci je bu du ćih ga le ri ja, Od bor imao kon kret nih pred lo ga, ma da je u di sku-
si ji čla no va Od bo ra is tak nu to da bi mo žda bi lo naj cje lis hod ni je da Li kov na ga le ri ja bu de smješ-
te na u Ko to ru, a Pri mi je nje na u Ba ru, jer su ove opšti ne, po red osta log, i iz ra zi le naj ve ći in te res 
za stva ra nje uslo va i obez bje đe nje fi nan sij skih i dru gih pret po stav ki za rad ga le ri je. Tre ba lo bi 
ta ko dje u ob zir uze ti i Ti to grad, kao ad mi ni stra tiv no-po li tič ki cen tar Re pu bli ke, ko ji se ta ko đe 
na la zi u zo ni po go đe noj ze mljo tre som.

 - S ob zi rom na raz li či te vri jed no sti, kao i broj nost ra do va ko ji su do di je lje ni, Od bor 
sma tra neo p hod nim da se iz vr ši se lek ci ja ra do va ko ji bi bi li u ga le ri ja ma. Od bor sma tra da bi 
ovaj za da tak tre ba lo po vje ri ti po seb noj ko mi si ji, sa sta vlje noj od pred stav ni ka udru že nja iz svih 
re pu bli ka i po kra ji na.

 - Na kon de fi ni tiv nog odre đi va nja kon cep ci je i sta tu sa ga le ri ja, tre ba lo bi omo gu ći ti 
svim udru že nji ma i po je din ci ma da iz vr še za mje nu svo jih ra do va, uko li ko to že le”
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Od bor je ini ci rao: for mi ra nje dvi je ga le ri je (ima ju ći u vi du broj po klo-
nje nih ra do va i po la ze ći od po sto je će in sti tu ci o nal ne ba ze kul tu re i spe ci fič-
no sti po je di nih gra do va na Cr no gor skom pri mor ju) Ga le ri je so li dar no sti li-
kov nih umjet no sti u Ko to ru i Ga le ri ju so li dar no sti pri mi je nje nih umjet no sti 
u Ba ru. Pri je dlo gu su se us pro ti vi li pred stav ni ci opšti ne Bar i Bu dva. Grad 
Bar je tvr dio da je fond mi ni ma lan i ne bi omo gu ća vao osni va nje ga le ri je. 
Pred stav ni ci opšti ne Bu dva su za mje ri li što je Bu dva is klju če na kao mo gu ća 
lo ka ci ja i is ta kli za in te re so va nost za dio ra do va mo der nog eks pre si o ni zma, 
za ko je obez bje đu ju ade kvat ne pro sto re.

Me đu tim iz sa ču va ne do ku men ta ci je sa zna je mo da se Ko tor, od sa mog 
po čet ka, naj vi še za la gao i bio naj o zbilj ni ji pre ten dent za pri hva ta nje ove 
umjet nič ke do na ci je. Ci ti raće mo ga, kao ilu stra ci ju de ce nij skog sta nja i tret-
ma na sa vre me ne umjet no sti u Ko to ru.

»1.UNE SCO-VA OD LU KA O UPI SU KO TO RA U SPI SAK SVJET SKE 
KUL TUR NE I PRI ROD NE BAš TI NE.

Sve struk tu re ove Re pu bli ke, ko je su se us pješ no iz bo ri le da se Ko to ru i nje-
go vom pod ruč ju do di je li go re na ve de ni sta tus, pri mi le su sa mim tim či tav niz evi-
dent nih oba ve za. Jed na od njih je da ta kvom svjet skom kul tur no-umjet nič kom i tu-
ri stič kom punk tu do di je li, u što pot pu ni joj mo gu ćoj mje ri, one vr hun ske kul tur no-
umjet nič ke i re pre zen ta tiv ne vri jed no sti, ko je će po sje ti o ci u ta kvom mje stu tra ži ti. 
Ri jet ka je pri li ka da se baš to ura di i sa sa vre me nim ju go sla ven skim sli kar stvom, 
ko je se nu di u ob li ku Ga le ri je so li dar no sti.

2. KUL TUR NO-UMJET NIČ KI KON TI NU I TET
Mo ra se pri zna ti da je ovaj kon ti nu i tet na pod ruč ju Ko to ra ne pot pun baš sa 

na šim vre me nom. Jer za i sta su ri jet ki kra je vi ko ji ima ju to li ko kon ti nu i ra nih kul tur-
nih slo je va na jed noj re la tiv no uskoj re gi ji, po čev ši od Ili ra i Ri mlja na, kao što je to 
slu čaj sa Ko to rom i nje go vim pod ruč jem. Ali Ko to ru neš to bit no ne do sta je, a to je 
sa vre me na umjet nost. Pa dok su stra ni utje ca ji i svjet ski sti lo vi i vla da vi ne ja sno pri-
sut ni u vr hun skim pri mje ri ma i cje li na ma, do ma ća umjet nost je lo še i ne  do volj no 
za stu plje na. Iz u ze ci su je di no sa kral ne pri ro de, po seb no Ko ko lja sa kra ja XVII vi je-
ka i zbir ke don N. Lu ko vi ća na Pr ča nju i don Gr. Iva no vi ća u Do bro ti. Sa vre me no 
do ma će sli kar stvo svje tov nog ka rak te ra pot pu no je za po sta vlje no. Sma tra mo da je 
na še druš tvo oba ve zno da to ot klo ni baš Ga le ri jom so li dar no sti.

3. OD NOS STRA NOG UMJET NIČ KOG IN POR TA I NA CI O NAL NOG 
STVA RA LAš TVA

To pi ta nje ima bez sum nje i po li tič ki pri zvuk. Ni je do bro da stra ni po sje ti lac 
osta ne pod uti skom da su tu đi kul tur ni ele men ti pre va lent ni.Iako je, ra zu mi je se isto-
rij ski lo gič no da su Ko tor i nje go vo pod ruč je u do ba eko nom ske ko njuk tu re pre u zi-
ma li svjet ske sti lo ve ro ma ni ke, go ti ke, re ne san se i ba ro ka, jer su svi ovi u svo je 
vri je me bi li do mi nant ni u svim ci vi li zo va nim ze mlja ma svi je ta i pred sta vlja li uni ver-
zal ne sti lo ve, ne mo že mo se prav da ti da ti me sve pre sta je. Ko tor i nje go vo pod ruč je 
tre ba neš to zna čaj no da po ka žu i iz pe ri o da so ci ja li stič ke Ju go sla vi je i to da bu de 
re pre zen ta tiv nog ka rak te ra.Ova kvu ju go sla ven sku smo tru do ma ćih sli ka ra pret sta-
vlja Ga le ri ja so li dar no sti ko ja is pu nja va tu ozbilj nu pra zni nu u od no si ma stra nog i 
do ma ćeg stva ra laš tva.
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4. MO NU MEN TAL NA LO KA CI JA GA LE RI JE
Ni je bez zna ča ja da je Ko tor po sli je ze mljo tre sa u mo guć no sti da oda be re 

ide a lan po lo žaj za ga le ri ju, a to je tvr đav ski po tez iz nad glav ne grad ske ka pi je, ko ji 
gle da na glav ni Trg od oruž ja i gdje će se re sto u ri ra ti ra ni je po sto je ći mo nu men tal ni 
bal kon.

Svi po sje ti o ci ko ji bu du obi la zi li Ko tor, za že ljeće da pri li kom šet nje be de mi-
ma, u ta ko mo nu men tal nom am bi jen tu, po sje te dvo ra ne Ga le ri je so li dar no sti.

Iz svih na ve de nih raz lo ga sma tra mo da Ga le ri ju so li dar no sti tre ba do di je li ti 
Ko to ru.« 13

Ko tor i nje go vo pod ruč je sa ve li kim bro jem spo me ni ka i kul tur nih in-
sti tu ci ja, sa go diš njom po sje tom od oko 500 000 tu ri sta, pred sta vlja ide al nu 
lo ka ci ju za pred vi đe nu ga le ri ju. 

U Ko to ru je već za vr šen idej ni pro je kat bu du će Ga le ri je so li dar no sti, 
sa lo ka ci jom u Kne že voj pa la ti na Tr gu od oruž ja u Sta rom gra du. U iz ra di 
je glav ni pro je kat sa na ci je ove zgra de, ukup ne ko ri sne po vr ši ne 700m2, zaš to 
su do di je lje na sred stva u vi si ni 3 600 000 di na ra. Ko tor tre nut no ras po la že sa 
če ti ri isto ri ča ra umjet no sti. Isto vre me no je obez bi je đen pro stor za de po no va-
nje već pri spje lih eks po na ta, kao i onih ko ji će pri sti za ti.

U Ko to ru se, to kom 1980. ak tu a li zi ra la ide ja o osni va nju Mu ze ja gra-
da Ko to ra ko ju je još 1955. ini ci rao Na rod ni od bor. To bi bio za vi čaj ni mu-
zej, na ni vou ci je le opšti ne, a ob je di nja vao bi grad ski la pi da rij, isto rij sko i 
et no graf sko odje lje nje.

U me đu vre me nu se pri stu pi lo sa na ci ji i re vi ta li za ci ji MU ZEJ SKO 
GA LE RIJ SKOG PRO STO RA.14 Ali je od lu kom da cje lo kup ni do ni ra ni li-
kov ni fond pri pad ne Ko to ru, in te res za ovu vri jed nu do na ci ju po ti snut u dru-
gi plan. 

U Ko to ru su in ten zi vi ra ne ak tiv no sti oko no ve ide je o osni va nju Mu
ze ja so ci ja li stič ke re vo lu ci je, ko ji je do bio pri o ri tet.15

13  Tekst po no vo vlje nog za htjev za do dje lji va nje Ga le ri je so li dar no sti gra du Ko to ru, 
ko je je upu tio pred sjed nik SO Ko tor An tun Moš kov,14.sep tem bra 1981. Pr vi za htjev je bio upu-
ćen sre di nom 1979.

14 Po bje da, od 20.mar ta 1982. u pri lo gu s na slo vom “GA LE RI JA SO LI DAR NO STI, 
PRI MJER ZA JED NIš TVA” do no si vi jest»U jed noj od sta rih i li je pih gra dje vi na Ko to ra, Kne-
že voj pa la ti na Tr gu od oruž ja, u sta rom di je lu gra da, usko ro tre ba da se nad je zna ča jan fond 
sli ka, gra fi ka, ta pi se ri ja, ke ra mi ke, sve ga ono ga što je u Cr nu Go ru sti glo po sli je ze mljo tre sa u 
ak ci ji so li dar no sti ko ju su po kre nu li i u ko ju su se uklju či li li kov ni umjet ni ci Ju go sla vi je. Ga le-
ri ja so li dar no sti, ka ko će se zva ti ova no va in sti tu ci ja, ta ko će svo jim ime nom pod sje ća ti na 
so li dar nost, bri gu, sprem nost da se po mog ne – ono što je cr no gor ski na rod u teš kim tre nu ci ma 
po sli je ze mljo tre sa osje ćao na sva kom ko ra ku.«

15 Ura đen je ela bo rat o druš tve noj oprav da no sti Mu ze ja so ci ja li stič ke re vo lu ci je, de-
cem bra 1983.«Idej	na	 isto	rij	skomu	ze	o	loš	ka	kon	cep	ci	ja	stal	ne	po	stav	ke	Mu	ze	ja so	ci	ja	li	stič	ke	
re	vo	lu	ci	je« ura dje na je u mar tu 1985. od stra ne dr Du ša na Ota še vi ća, ta daš njeg di rek to ra isto i-
me ne mu zej ske usta no ve u Sa ra je vu. »Kon	cept	pro	stor	nog	i li	kov	noogra	fič	kog	iz	gle	da	mu	ze	ja	
re	vo	lu	ci	je	Bo	ke	Ko	tor	ske	–	Ko	tor«.
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U to ku su ra do vi na zgra di Mu ze ja so ci ja li stič ke re vo lu ci je. Oba vljen 
je zna ča jan dio po sla na pri ku plja nju mu zej ske građe i utvr đe ni su svi po-
treb ni ele men ti za iz ra du te mat sko-eks po zi ci o nog pla na. Ti po slo vi su ugo-
vo re ni i bi će na vri je me za vr še ni.16 

U is toj zgra di od re đen je i pro stor za ga le ri ju so li dar no sti, s tim 
što je Mu ze ju do di je lje no oko 440, a ga le ri ji oko 640m2. pri spje le sli ke 
su evi den ti ra ne i sređe ne po teh ni ci iz ra de, pa će se ubr zo ugo va ra ti i 
iz ra da po stav ke ga le ri je.«

Zaš to se od u sta lo od ure đe nja mu zej skog i ga le rij skog pro sto ra Kne-
že ve pa la te, zaš to je iz vr še na pre na mje na pro sto ra, ko nač no zaš to je još da-
nas naj a trak tiv ni ji pro stor Ko to ra za tvo ren i pra zan, ne ma mo od go vor. 

Ovaj svo je vr sni kul tur ni ga li ma ti jas u Ko to ru »raz ri je ša va« se kom-
pro mi som 1992. osni va njem no ve kul tur ne in sti tu ci je OJU »Mu ze ji« 
Ko tor, No va in sti tu ci ja ob je di nja va tri rad ne je di ni ce Mu zej gra da Pe ra sta, 
Ga le ri ju so li dar no sti i Isto rij ski mu zej.

U to vri je me ni je dan od ova tri seg men ta ne po sje du ju pro stor: Mu zej 
gra da Pe ra sta, zbog sa na ci je, za tvo ren još 1985, otvo ren je na kon tri na est 
go di na, gdje je pre ne sen i fond Ga le tri je so li dar no sti. U među vre me nu, naj-
zna čaj ni ji dio bu du ćeg Isto rij skog mu ze ja-La pi da rij, pri vre me no će bi ti udo-
mljen u cr kvi Sv.Mi ha i la u Ko to ru, a pi ta nje stal ne pre zen ta ci je fon da Ga le-
ri je so li dar no sti do da nas ni je ri je še no.

Po sli je osni va nja OJU »Mu ze ji«, 1992. iz vr šen je po pis i bro ja i sta nja 
li kov nih dje la. Usta no vlje no je da ve li ki broj po klo nje nih ra do va ne do sta je i 
da je po sto je ći fond pre tr pio oš te će nja.17 

U me đu vre me nu je, u dva na vra ta, de po u pri ze mlju zgra de bio po pla-
vljen i sli ke oš te će ne. Za to je fond iz mješ ten na tre ći sprat iste zgra de (da nas 
su to pro sto ri je ra dio-Ko to ra).

Po ku ša ji da se iz na đe pro stor za stal nu po stav ku osta li su uza lud ni. 
Ova do na ci ja je bi la pre zen ti ra na kul tur noj i ši roj jav no sti Ko to ra i 

Cr ne Go re. Iz lo žbe su bi le po sta vlje ne u ga le ri ji Cen tra za kul tu ru u Ko to ru, 
u ga le ri ji Bu ća-Lu ko vić u Tiv tu, Mo der noj ga le ri ji u Bu dvi, Dvor cu Pe tro vi-
ća u Ba ru, iz lo žbe nom pro sto ru ho te la »Je ze ra« na Ža blja ku, Za vi čaj nom 
mu ze ju u Plje vlji ma i ga le rij skom pro sto ru Mu ze ja gra da Pe ra sta. (Vi di pri-
log: Hro no loš ki po pis iz lo žbi iz fon da Ga le ri je so li dar no sti sa ka ta loš kim 
pre gle dom, u or ga ni za ci ji OJU »Mu ze ji«-Ko tor)

16 Iz ma te ri ja la »Sta nje i pro ble mi u in sti tu ci ja ma na u ke i kul tu ri u opšti ni, sa po seb-
nim osvr tom na nji ho vu or ga ni za ci ju«ko je je ura di la struč na slu žba SIZ-a druš tve nih dje lat no-
sti, u no vem bru 1987:«

17 Po pis umjet nič kih ra do va uz Za pi snik o pri mo pre da ji umjet nič kih dje la iz me đu Se-
kre ta ri ja ta za opštu upra vu i druš tve ne dje lat no sti SO Ko tor i OJU”Mu ze ji” od 16.06.1992. 
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2.		LI	KOV	nI	FOnD	GA	LE	rI	jE	sO	LI	DAr	nO	stI	 
	 I	MO	GUĆ	nO	stI	prE	zEn	tA	CI	jE	

Da nas, sko ro tri de ce ni je po sli je for mi ra nja li kov nog fon da Ga le ri je 
so li dar no sti, le ga ti i do na ci je, ni je su ade kvat no zbri nu ti i pre zen ti ra ni.

Isto rij ske i po li tič ke okol no sti sa daš njeg vre me na uči ni le su da ona 
ima in ter na ci o nal ni ka rak ter.

Li kov na dje la fon da Ga le ri je so li dar no sti mo gu se sa gle da ti sve o bu-
hvat no kao cje li na umjet nič ke vri jed no sti.

Na mje ra ovog ra da je da uka že na umjet nič ku zbir ku, ko ja pred sta vlja 
kul	tur	no	do	bro i kao ta kva ka te go ri ja zah ti je va ade kva tan tret man u smi slu 
zaš ti te i va lo ri za ci je. 

Tre ba is ta ći umjet nič ki po ten ci jal ovog fon da i uvr sti ti ga u kul tur no-
tu ri stič ku po nu du Ko to ra.

Adap ta ci ja iz lo žbe nog pro sto ra za Ga le ri ju so li dar no sti ne bi iz i ski va-
la ve li ka fi nan sij ska ula ga nja. Pro da jom ula zni ca JU “Mu ze ji” ostva ri la bi se 
do bit, što je da nas je dan od im pe ra ti va sva ke kul tur ne in sti tu ci je.

3.	prI	LOG:	HrO	nO	LOŠ	KI	pO	pIs	Iz	LO	ŽBI	OD	1992.	2007.	 
	 FOn	DA	GA	LE	rI	jE	sO	LI	DAr	nO	stI	U	Or	GA	nI	zA	CI	jI	 
	 jU	»MU	zE	jI«	KO	tOr.

1992. god.
«PEJZAŽIIZGALERIJESOLIDARNOSTI« 

Autor ka iz lo žbe: Ma ri ja Mi ha li ček
GalerijaCentarazakulturu,Kotor

GalerijaBuća-Luković,Tivat
Dva de set šest ra do va, u ra znim sli kar skim teh ni ka ma, su po klo ni li 

dva de set tro je umjet ni ka. 
ODA LI NA BA KO LIć-VLAJ NIć, pre	dio, 1977, mo no ti pi ja, 30x19 cm.
CA TA DUJ šIN-RI BAR, Ora	ho	vac, 1974, ulje na le so ni tu, 50x40 cm.
AMA LI JA DJA KO NO VIć, pre	deo, 1976, ulje na plat nu, 90x73 cm.
DRA GAN GA ŽI, je	sen, 1978, ulje na sta klu, 30x30 cm.
JE LE NA JO VA NO VIć, po	gled	na	Ko	tor	u	pro	lje	će, ulje na le so ni tu, 
   38x50 cm.
MI LAN KE RAC, Ora	ni	ca	u	je	sen, 1978, ulje na plat nu, 100x100 cm.
LEON KO PORC, Obla	ci, 1975, ulje na plat nu, 55x41 cm.
IVAN KOS, pri	stan, 1965, li no rez, 31x32 cm.
SVE TO LIK LU KIć, Isto	rij	ski	spo	me	nik,	1978, akva rel, 46x35 cm.
MIR JA NA NA RAN DŽIć, Iz	oko	li	ne	no	vog	sa	da, ulje na plat nu, 60x48 cm.
NI KO LAJ OMER SA, po	gled	na	mo	re,	1975, ulje na plat nu, 60x46 cm.
SPO MEN KA PA VLO VIć, sta	ri	Bar, 1972, ulje na plat nu, 73x60 cm.
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BE LA PE HAN, Ku	ku	ru	zo	vi	ne,	1974, tem pe ra, 42x69 cm.
MI O DRAG PE TRO VIć, Ka	me	na	ri, 1976, pa stel, 42x32 cm
	 	 	 Do	bro	ta, 1976, pa stel, 43x33 cm.
M RA DOJ ČIć, Šu	ma	di	ja, 1978, akva rel, 45x32 cm.
SA VO RA DU LO VIć, Ko	tor	ski	za	liv, ulje na plat nu, 94x77 cm.
EUGEN SA JO VIć, pri	stan, 1977, ulje na plat nu, 82x62 cm.
DE SAN KA STA NIć, Cer	u	da	lji	ni, 1977, ulje na plat nu, 100x75 cm.
MI LAN šVA STEC, zi	ma,	1978. akva rel, 41x31 cm.
HE LE NA šI PEK-VA JA GIć, Kli	su	ra,	1969, akva rel, 56x43 cm.
ŽI VO JIN VLAJ NIć, pej	zaž, 1975, ulje na plat nu, 60x39 cm.
BRA NI SLAV VU LE KO VIć,po	lja, 1975, ulje na plat nu, 65x75 cm.
LOJ ZE ZA VO LOV šEK, Ka	pel	ska	ve	du	ta,1979, ulje na plat nu, 70x10 cm.

1995. god.
»IZLOŽBAGRAFIKAIZGALERIJESOLIDARNOSTI«

Autor ka iz lo žbe: Ma ri ja Mi ha li ček
DvorackraljaNikole–Bar(Iz	lo	žba	je	or	ga	ni	zo	va	na	usa	sta	vu	kul	tur	ne	

ma	ni	fe	sta	ci	je	»Bar	ski	lje	to	pis«	u	Ba	ru)
Tri de set tri gra fi ke dva de set tri umjet ni ka:

IVE šU BIC, jo	ha	na,1970, li no rez, 57x45 cm.
	 Ku	rir,1976, li no rez, 58x40 cm.
KA REL ZE LEN KO,  Me	tro,1970, ba kro pis i akva tin ta , 70x52 cm.
	 	 sli	kar,	1972, ba kro pis, 70x52 cm.
	 	 pro	da	va	či	ca	sre	ća	ka, ba kro pis, 50x72 cm.
MAR JAN PO GAČ NIK,  pod	ne, 1979, re ljef ni ba kro pis u bo ji, 61x50 cm.
	 	 	 U	ras	cvje	ta	va	nju, 1979, re ljef ni ba kro pis u bo ji, 
    61x50 cm.
VLA DI MIR MA KUC,  Že	na	ko	ja	le	ži,	1972, du bo ka i re ljef na štam pa 
    u bo ji, 70x50 cm.
	 	 	 Mo	če	rad,1970, du bo ka i re ljef na štam pa 
    u bo ji, 70x20 cm.
TIN CA STE GO VEC,  Ulaz, bo je ni re ljef ni ba kro pis i akva tin ta, 30x49 cm.
	 	 na	ras	krš	ću,1979, bo je ni re ljef ni ba kro pis i 
   akva tin ta, 49x40 cm.
ADRI A NA MA RAŽ, tro	no	gi, 1979, ba kro pis, 57x75 cm.
	 	 Krom	pir,1974, ba kro pis, 57x75 cm.
	 	 par	ce	le,1978, ba kro pis, 57x75 cm.
BOG DAN BOR ČIć, Oba	la	XVI,	bo je na akva tin ta, 53x50 cm.
JO ŽE CI U HA,  Iko	na	VII, 1978, bo je ni si to ti sak, 81x74 cm.
	 Iko	na	XVI	II,1978, bo je ni si to ti sak, 71x62 cm.
ZDEN KA GO LOB,Gru	pa	osmo	ri	ca, 1978, bo je ni ba kro pis, 50x64 cm.
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JO ŽE SPA CAL, Žit	no	po	lje, 1979, ba kro pis i akva tin ta, 60x50 cm.
KA REL PLE ME NI TAš, Krug,1979, ba kro pis i akva tin ta
RI STO AN TU NO VIć,  Do	ga	djaj	pod	ju	žnim	ne	bom,ba kro pis i akva tin ta, 
    50x65 cm.
BRAN KO SUHY, na	zdra	vlje	I, 1977, ba kro pis i akva tin ta, 65x50 cm.
ISAK ASLA NI, Od	mor,1975, akva tin ta, 30x26 cm.
MI LAN MAR TI NO VIć, te	go	ba, 1978, akva tin ta, 23x28 cm.
SLO BO DAN MI HAJ LO VIć, san	ta	Ma	ria	For	mo	sa,
MI NA MI NIć, tra	go	vi	jed	ne	du	še,1977, akva tin ta
MAR KO KR SMA NO VIć, Bez	na	slo	va, 1973, se ri gra fi ja, 70x50 cm.
RA DU LE BOš KO VIć, pre	dah,1978, li to gra fi ja, 52x68 cm.
OLI VIA CER NA, Ku	ku	ruz,1977, su ha igla, 35x45 cm.
VE SNA BOR ČIć,	tu	ga	i	ra	dost	šu	me,	li to gra fi ja, 50x68 cm.
TA DE Uš LA PIN SKI, Ilu	mi	na	ci	ja, li to gra fi ja, 57x77 cm.
WIL LEM DE KO O NING, Du	ga,se	ri	gra	fi	ja,	70x50	cm.

1996. god.
»IZLOŽBASLIKA,1970-1979.izborizzbirkeGalerijesolidarnosti« 

Autor ka iz lo žbe: Ma ri ja Mi ha li ček
GalerijaCentrazakulturu-Kotor

Dva de set če ti ri ra da u teh ni ci ulja i akri li ka, ko ja re flek tu ju umjet nič ka 
stru ja nja osme de ce ni je XX v. Na iz lo žbi su bi li za stu plje ni umjet ni ci: 
JA NEZ šI BI LA, jan	Oetjen, 1972, ulje na plat nu, 100x50 cm.
SLAV KO KA RAS, sta	ro	me	sto, 1971, tem pe ra, 100x73 cm.
TIT KO ČA ćE, Ade	la	kraj	pro	zo	ra, 1970, ulje na plat nu, 65x45 cm.
MI LE TA AN DRE JE VIć, tri	ljud	ska	do	ba, 1975, ulje na plat nu, 67x52 cm.
LU KA LA GA TOR, post	fe	stum, ulje na plat nu, 70x60 cm.
MIR JA NA šI POš, Dve	gla	ve,	1979, ulje na plat nu, 65x50 cm.
KE MAL RA MUJ KIć, Žen	ska, 1971, ulje na plat nu, 48x82 cm.
RA DI SLAV TR KU LJA, Gol	den	Head,	ulje na plat nu, 57x47 cm.
MI ćA STO ILJ KO VIć, ze	mljak,	1978, ulje na plat nu, 50x57 cm.
FRANC PER šIN, pre	lo	mi, 1978, akril na plat nu, 80x100 cm.
AN KI CA OPREš NIK, Let	nja	sve	ča	nost, 1974, ulje na plat nu, 80x100 cm.
BO ŽI DAR GRAB NAR, se	o	ska	idi	la, 1974, akril na plat nu,70x90 cm.
ZO RAN PE TRO VIć, ple	ti	li	ca, 1976, ulje na le so ni tu, 122x91 cm.
KE RAC MI LAN, Ora	ni	ca	u	je	sen,	ulje na plat nu, 100x100 cm.
RU DI GOR JUP, ta	la	sa	nje, 1978, ulje na plat nu, 100x80 cm.
MA RIO PE TRIČ, po	nor	ni	ca, 1977, ulje na plat nu, 71x65 cm.
GA BOR SI LA ĐI, Ko	vi	tlac, 1976, ulje na le so ni tu, 65x100 cm.
MI HA DEL LA VAL LE, ro	sa, 1978, akril na plat nu, 120x100 cm.
IVAN VARL, De	lo	va	nje, 1979, ulje na plat nu, 74x67 cm.
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JO ZEF AČ, Elek	tri	ci	tet, ulje na plat nu, 40x50 cm.
JA NEZ STAR MAN, so	li	te	ri, 1979, ulje na plat nu, 60x70 cm.
MI LE TA VI TO RO VIć, Mn73, 1977, ulje na plat nu, 80x54 cm. 
GU STAV GNA MUš, Cr	ve	no, 1974, akril na plat nu, 90x80 cm.
TO MAŽ.GOR JUP, Cr	ni, ulje na plat nu, 100x90 cm. 

1997.god. 

»SLIKEIZGALERIJESOLIDARNOSTI« 
Autor ka iz lo žbe: Ma ri ja Mi ha li ček
GalerijaCentraza kulturu,Kotor
GalerijaBuća-Luković,Tivat

Po stav kom je ob u hva će no tri de set ra do va u ra znim sli kar skim teh ni-
ka ma, i raz li či tog stil skog opre dje lje nja. 
LE PO SLA VA PA VLO VIć,  stu	di	ja	por	tre	ta	u	Ul	ci	nju,	1951,
     kre jon na kar to nu, 40x37 
CA TA DUJ šIN – RI BAR,  Auto	por	tret, 1966, ulje na le so ni tu, 39x31 cm.
	 	 	 	 Mr	tva	pri	ro	da, 1973, ulje na plat nu, 63x95 cm.
SPO MEN KA PA VLO VIć, sta	ri	Bar, 1972, ulje na plat nu, 36x60 cm.
CI TA PO TO KAR , Kom	po	zi	ci	ja, 1979, ulje na plat nu, 55x46 cm.
ANA STA SI JA KRA LJIć, Mr	tva	pri	ro	da, 1978, ulje na plat nu, 62x50 cm.
VLA DAN KA BA šIć, Vr	šid	ba,	1978, ulje na plat nu, 60x49 cm.
DA RIN KA PA VLO VIć -LO RE ČAK,  Kroz	pro	zor, 1977, ulje na plat nu, 
         53x78 cm.
MIR JA NA NI KO LIć-PE ćI NAR, pro	lje	će, 1975, ulje na plat nu, 64x70 cm.
MI LE NA NI ČE VA, Br	ka, 1976, pa stel, 60x85 cm.
OL GA NI KO LIć, Ve	če	I, 1975, ulje na le so ni tu, 43x58 cm.
VJE RA DA MJA NO VIć, Fa	zan, 1974, ulje na plat nu, 50x40 cm.
EV GE NIA DEM NI JEV SKA, Dr	vo,1978, tuš na pa pi ru, 63x42 cm.
LJU BI CA RA DO VIć, Du	nje, 1976, ulje na plat nu, 40x35 cm.
MAR JAN CA KRAJ GER, Aso	ci	ja	ci	ja 25, 1975. ulje na plat nu, 73x55 cm.
DA NI CA RA KI DŽIć - BA STA,  Ku	će	na	vo	di,	1979, tem pe ra na pa pi ru, 
       30x40 cm.
MA šA ŽIV KO VA, Vrt,	1976, ulje  na plat nu, 50x36 cm.
NE VEN KA PE RO VIć, je	se	nji	akor	di, 1978, ulje na plat nu, 92x72 cm.
JEL KA ČAN ČAR -VU LI ČE VIć, ne	ka	da	na	Gur	di	ću, svi le ni mo za ik
SNJE ŽA NA BO ŽIć, je	se	nji	pej	zaž,	1979, ulje na sta klu, 35x35 cm.
TE RE ZA DO LENC, svi	nja	ri,	1979, ulje na sta klu, 43x35 cm.
MI RA FRA NJE šE VIć, Ber	ba	ma	sli	na, 1978, ulje na sta klu, 35x50
ANA FI STA NIć, za	vi	čaj	iz	dje	tinj	stva, 1979, ulje na plat nu, 54x50 cm.
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NE VEN KA RE HO RO VIć, za	ma	ka	nje	ko	no	plje,	1979, ulje na sta klu, 
     47x45 cm.
RU ŽI CA šO LA JA, ri	bič, 1978, ulje na sta klu, 32x42 cm. 
ANA VO LA RIć, Ma	ko	vi, ulje na le so ni tu, 42x44 cm.
MA RI JA – RA DOš HE GE DU šIć, polj	sko	cvi	je	će,	1979, ulje na sta klu, 
       40x35 cm.

»NAIVCIKOTORU«
Autor ka iz lo žbe: Ma ri ja Mi ha li ček
GalerijaCentrazakulturu-Kotor

Po stav kom je bi lo ob u hva će no če tr de set pet li kov nih ra do va, sli ka i 
skulp tu ra na iv nih umjet ni ka.
Slike:
IVAN BEL ČIć, raz	go	vor	na	klu	pi, 1978, ulje na sta klu, 28x20 cm.
SNJE ŽA NA BO ŽIć, je	se	nji	pej	zaž, 1979, ulje na sta klu, 30x35 cm.
TE RE ZA DO LE NEC, svi	nja	ri, 1979, ulje na sta klo, 45x35 cm.
FRA NJO DU GI NA, san	si	ro	ma	ha,	1978, ulje na sta klo, 70x70 cm.
MAR TIN DJU KIN, pi	ja	ca, 1979, ulje na sta klu, 40x30 cm.
AN TUN FO SIć, Cvi	je	će	u	ži	tu, 1979, 40x50 cm.
MI RA FRA NJE šE VIć, Ber	ba	ma	sli	na, 1978, ulje na sta klu, 35x50 cm.
DRA GAN GA ŽI, je	sen, 1978, ulje na sta klu, 30x30 cm.
MI JO GRA DE ČAK, pra	lje,	1975, ulje na sta klu, 40x55 cm.
STJE PAN IVA NEC, zi	ma,	1979, ulje na sta klu, 30x30 cm.
DJU RO JA KO VIć, Ko	ri	tar, 1979, ulje na sta klu, 30x35cm..
IVAN LO VRE KO VIć, Mr	tva	pri	ro	da, 1979, ulje na sta klu, 25x30 cm.
DRA GO MI KEC, na	pa	ja	nje	ko	nja,	1979, ulje na sta klo, 40x40 cm.
IVAN PO PEC, zim	ski	pej	zaž, 1979, ulje na sta klu, 30x40 cm.
MA RI JA RA DOš-HE GE DU šIć, polj	sko	cvi	je	će,	1979, ulje na sta klu, 
       40x35 cm.
IVAN SA BO LIć, Štef	i	bajs, 1978, ulje na sta klu, 40x35 cm.
SA VA STOJ KOV, Kru	nje	nje	ku	ku	ru	za, 1977, ulje na sta klu, 70x60 cm.
STJE PAN STOL NIK, Dvo	riš	te, 1979, ulje na sta klu, 50x37 cm.
RU ŽI CA šO LA JA,	ri	bič,	1978, ulje na sta klu, 32x42 cm.
PE RO TO PLJAK, pje	vac	i	ku	ku	ruz, 1979, ulje na sta klu, 34x34 cm.
KA REL UMEK, sta	ri	most, 1977, ulje na sta klu, 47x65 cm.
MLA DEN VE ČE NAJ, V	šu	mi,	1979, ulje na sta klu, 40x45 cm. 
STJE PAN VE ČE NAJ,	sva	ti, 1978, ulje na sta klu, 30x32 cm.
AN TUN BA HU NEK, pej	zaž	s	pa	u	ni	ma,	1979, ulje na plat nu, 61x50 cm.
BO RIS BA HU NEK, Udva	ra	nje, 1979, ulje na plat nu, 46x60 cm. 
BRAN KO BA HU NEK, Du	brov	nik, 1978, ulje na plat nu, 46x32 cm.
DU šAN JEV TO VIć, se	delj	ka	kraj	va	tre, 1979, ulje na plat nu, 35x45 cm.
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SLO BO DAN KE SIć, po	vra	tak	iz	vi	no	gra	da, 1979, ulje na plat nu, 
   50x70 cm.
TO MI SLAV PE TRA NO VIć, ptič	je	br	do, 1979, ulje na plat nu, 38x46 cm.
JO SIP PIN TE RIć, Li	panj	ski	dan, 1979, ulje na plat nu, 55x45 cm.
IVI CA PRO PA DA LO,	Vješ	tak	na	ži	ci,	1979, ulje na plat nu, 55x45 cm.
ZO RA ZA VR NIK,	Fan	ta	zi	ja, 1977, ulje na plat nu, 63x45 cm.
MI JO šI šA - KO NA VLJA NIN, na	pu	tu, 1978, ulje na plat nu, 34x24 cm.
MI LO VAN šVA STEC, zi	ma,	akva rel, 1978, 41x29 cm.
MA TI JA SKUR JE NI, Keln	ska	ka	te	dra	la,	li to gra fi ja
Skulpture:
JO SIP BI ćA NIć, Ku	pa	či	ca, 1978, orah, vis. 37 cm.
MIR KO BOR šČAK, Ga	blec, 1977, treš nja, vis. 30 cm.
DRA GO DU GI NA,	Idem	u	klet,	1978, dr vo, vis. 39 cm.
FRA NJO KO VA ČIć, Mla	da	sna	ja, 1979, ma ha go nij, vis. 30 cm.
ĐOR ĐE KRE ČA, Dje	voj	ka	s	dru	ge	pla	ne	te, 1978, vis. 66,5 cm. 
FRAN CI SKA PE TE LIN šEK, tri	fi	gu	ri	ce, bo je no dr vo (vr ba)
KA TA VI ZVA RI, Že	na	s	knji	gom,	1979, pe če na gli na, vis. 24 cm.
JO ŽE VO LA RIć, Ona, 1978, elek trič no za va ren če lik, vis. 31.
MI RO SLAV ZU PAN ČIć, Maj	ka	i	di	je	te, 1978, dr vo, vis. 30 cm.
DRA GI CA BEL KO VIć, pod	rav	ka,	1979, kruš ka, vis. 37 cm.

1998. god.
»ZAPISIOŽENI« Izložbaslika,crteža,grafikaiskulptura

Autor ka iz lo žbe: Ma ri ja Mi ha li ček
GalerijaCentrazakulturu-Kotor

Crtežiigrafike :
IVAN KOS,	Mla	da	da	ma,	1937, tuš, 58x41 cm.
D. MA NO VIć, Bez	na	slo	va, 1978, tuš, 74x52 cm.
IVE šU BIC, jo	ha	na,	1970, li no rez, 57x45 cm.
MI HA MA LEš,  Ža	lost, 1977, se ri gra fi ja, 41x54 cm.
	 Uspo	me	na,	1977, se ri gra fi ja, 41x54 cm.
	 Oku	pa	ci	ja,	1977, se ri gra fi ja, 42x28 cm.
	 na	še	de	voj	ke,	1977, se ri gra fi ja, 41x53 cm.
VLA DI MIR MA KUC, Že	na	ko	ja	le	ži	II, du bo ka i re ljef na bo je na št.
   70x50 cm.
GA BRI JEL KOL BIČ,	Vi	nje	ta, 1978, se ri gra fi ja, 29x42 cm.
	 	 Vi	nje	ta, 1978, se ri gra fi ja, 29x42 cm.
BER KO BER ČIć, sa	fi	lo, 1977, se ri gra fi ja, 50x70 cm.
	 Este	La	u	der,	1977, se ri gra fi ja, 50x70 cm.
LU CI JAN BRA TUš, Fi	gu	ra	I	,	1979, se ri gra fi ja, 50x70 cm.
	 	 Fi	gu	ra	II,	1979, se ri gra fi ja, 50x70 cm.
	 	 Fi	gu	ra	III,	1979, se ri gra fi ja, 50x70 cm.
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Skulpture:
AN TE GR ŽE TIć, tor	zo,	1968, orah, vis. 60 cm.
MI LAN LU KIć, Crn	pu	ra	sta	ma	do	na, dr vo, vis. 37 cm.
VI DA JO CIć, Ma	ska,	gips, vis. 22 cm.
OSKAR BER BE LJA,	Ku	pa	či	ca,	1978, bron za, vis. 40 cm.
SO NJA TAV ČAR TAV ČAR-SKA BER NE, Du	go	ko	sa,	1973, pe če na gli na, 
         vis. 38 cm
GA BRI JEL KOL BIČ, Ma	te	rin	stvo, re ljef – te ra ko ta, 23x24 cm.
JAN KO DO LENC, Uspo	me	na	na	tra	ge	di	ju	II,	1977, dr vo, vis. 78 cm.
Slike: 
JA NEZ KO VA ČIć, Že	na,	1978, ulje na plat nu, 79x100 cm.
KE MAL RA MUJ KIć, Žen	ska, 1971, ulje na plat nu, 48x82 cm.
JAN KO DO LENC, Uspo	me	na	na	tra	ge	di	ju,	1976, pa stel, 50x56 cm. 
MIR JA NA šI POš, Dve	gla	ve, 1979, ulje na plat nu, 65x50 cm.
CA TA DUJ šIN- RI BAR,  Auto	por	tret, ulje na plat nu, 39x31 cm.
	 	 	 	 Udo	vi	ca,	1965, ulje na le so ni tu, 49x40 cm.
TIT KO ČA ćE, Ade	la	kraj	pro	zo	ra,	1970, ulje na plat nu, 65x45 cm.
JO ŽE TR PIN, Cr	ve	ni	cvi	jet, 1978, ulje na le so ni tu, 65x61 cm. 

2001 - 2002. god.
»KAMENUBOKEKOTORSKE«
Autor ka iz lo žbe: Ma ri ja Mi ha li ček
MuzejgradaPerasta–Perast

Izložbeniprostorhotela“Jezera”naŽabljaku(u	sklo	pu	tu	ri	stič	kokul	tur
ne	ma	ni	fe	sta	ci	je	“Vre	la	zi	ma	u	br	di	ma”)

Modernagalerija–Budva

Iz lo žba sli ka po sve će na sli kar stvu i po e zi ji Ca te Duj šin-Ri bar. 

Ka ta log iz lo že nih ra do va :
nad	Ko	to	rom,	1956, ulje na plat nu
po	gled	s	Lov	će	na, 1956, ulje na plat nu
Iz	gor	je	le	pa	la	če,	1959, ulje na plat nu
Iz	bo	ke	Ko	tor	ske,	1965, ulje na kar to nu
Bu	dva	u	olu	ji, 1965, ulje na plat nu
Dva	oto	či	ća,	1973, ulje na plat nu
ri	bar	ske	ku	ći	ce, 1973, ulje na le so ni tu
Ka	njon	ta	re, 1974, ulje na plat nu
Ora	ho	vac, 1974, ulje na plat nu
Lov	ćen, 1976, kom bi no va na teh ni ka na plat nu
Ma	sli	ne, 1978, akril na plat nu
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Ka	njon	Mo	ra	če, 1979, kom bi no va na teh ni ka na kar to nu
Lju	ta, 1979, kom bi no va na teh ni ka na le so ni tu
tri	avli	je, 1980, ulje na le so ni tu
Auto	por	tret,	1966, ulje na le so ni tu

2003. god.
“SLOVENAČKAGRAFIKA”

Autor ka iz lo žbe: Ma ri ja Mi ha li ček
Modernagalerija-Budva

Po stav kom su ob u hva će na dva de set tri gra fič ka ra da: akva tin te, ba kro-
re za, 
JA NEZ BER NIK, Lju	bim	mo	dro, 1977, bo je na se ri gra fi ja, 80x71 cm. 
	 Vi	dim	cr	ve	no,	1977, bo je na se ri gra fi ja, 80x71 cm.
	 Mi	slim	ru	me	no,	1977, bo je na se ri gra fi ja, 80x71 cm.
BOG DAN BOR ČIć, Oba	la	XVI, 1976, bo je na akva tin ta, 53x50 cm.
ZDEN KA GO LOB, sku	pi	na	osmih, 1978, bo je ni ba kro pis, 64x50 cm.
KA REL ZE LEN KO,	 Me	tro, 1970, ba kro pis, 74x52 cm.
	 	 sli	kar, 1972, ba kro pis, 72x52 cm.
	 	 pro	da	va	či	ca	sreć	ki, 1975, ba kro pis, 50x65 cm.
AN DREJ JA MEC, Cr	ni	kva	drat, 1976, bo je na se ri gra fi ja, 96x69 cm.
VLA DI MIR MA KUC,  Mo	če	rad, 1970, du bo ka i re ljef na št.u bo ji,
    76x55 cm.
	 	 	 Že	na	ko	ja	le	ži,	1972, du bo ka i relj. št.u bo ji, 
    89x64 cm.
ADRI JA NA MA RAŽ, tro	no	gi,	1979, ba kro pis, 57x75 cm.
	 	 	 Krom	pir, 1979, ba kro pis, 57x75 cm.
	 	 	 par	ce	le, 1979, ba kro pis, 57x75.cm.
KA REL PLE ME NI TAš, Krug	X, 1979, ba kro pis i akva tin ta, 65x50 cm.
MA RI JAN PO GAČ NIK, pod	ne, 1979, re ljef ni ba kro pis u bo ji, 74x52 cm.
	 	 	 U	ras	cvje	ta	va	nju, 1979, relj. bak. u bo ji, 
    74x52 cm.
JO ŽE SPA CAL, pro	stor, 1979, akva tin ta, 76x 64 cm.
TIN CA STE GO VEC,  na	ras	krš	ću, 1979, bo je ni ba kro pis i akva tin ta,
   52x74 cm.
	 	 Ulaz, 1979, bo je ni ba kro pis i akva tin ta, 53x57 cm.
JO ŽE CI U HA,  Iko	na	VII, bo je ni si to ti sak, 67x87 cm.
	 Iko	na	VI	II, bo je ni si to ti sak, 70x78 cm. 
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2006. god. 
“TAPISERIJAIZFONDAGALERIJESOLIDARNOSTI”

Autor ka iz lo žbe: Alek san dra Si me u no vić
ZavičajnimuzejPljevlja

GalerijskiprostorMuzejagradaPerasta
TIN DA BU LA TO VIć, Maj	ka	ju	go	vi	ća, vu na na ju ti, 140x86 cm
DRA GI CA PI LE TIć, si	mo	ni	da, ko no plja, 110x300 cm.
ZA GOR KA STO JA NO VIć, sve	mir	sko	oko, 1977, tehn. čvo ro vi, 
     136x176 cm.
NA DE ŽDA NO VI ČIć,  pro	stor	ni	ob	li	ci	I	, tehn. ko nop, 128x250 cm.
	 	 	 pro	stor	ni	ob	li	ci	II	, tehn. ko nop, 128x250 cm.
LJU BI CA PO PO VIć, nji	va, sin te ti ka, 130x80 cm.
VE SNA MI LU NO VIć, pre	deo, 1978, tehn. kle ča na, 150x50 cm.

2007. god.
“IZLOŽBASLIKA-izborizfondaGalerijesolidarnosti“(po	vo	dom	otva

ra	nja anek	sa	Mu	ze	ja	gra	da	pe	ra	sta)
Autor ka iz lo žbe: Ma ri ja Mi ha li ček

GalerijskiprostorMuzejagradaPerasta
MI LAN KE RAC, Ora	ni	ca	u	je	sen,	ulje na plat nu, 100x100 cm.
ZO RAN PE TRO VIć, ple	ti	li	ca, 1976, ulje na le so ni tu, 122x91 cm.
FRAN CE PER šIN, pre	lo	mi,	1978, akri lik na plat nu, 80x100 cm.
VI LJEM JA KO PIN,	Me	ta	mor	fo	za,	1977, akri lik na plat nu, 140x110 cm.
VELJ KO TO MAN, Vje	tar, 1979, akri lik na plat nu, 70x70 cm.
BO NI ČEH, Dip	tih,	1979, akri lik na plat nu, 70x200 cm.
ZO RAN HO ČE VAR, rast,	1979, po li ko lor na plat nu, 100x120 cm.
GU STAV GNA MUš, Cr	ve	no,	1974, 90x80 cm.
TO MAŽ GOR JUP,	Cr	ni,	1979, ulje na plat nu, 100x90 cm.

“SLIKENASTAKLU-izborizzbirkenaivneumjetnosti”
Autor ka iz lo žbe: Ma ri ja Mi ha li ček 

GalerijskiprostorMuzejagradaPerasta
SA VA STOJ KOV, Kru	nje	nje	ku	ku	ru	za, 1977, ulje na sta klu, 70x60 cm.
IVAN SA BO LIć, Štef	i	bajs,	1978, ulje na sta klu, 60x50 cm.
STJE PAN VE ČE NAJ, sva	ti, 1978, ulje na sta klu, 30x32 cm.
MLA DEN VE ČE NAJ, U	šu	mi, 1979, ulje na sta klu, 40x45 cm.
IVAN BEL ČIć, raz	go	vor	na	klu	pi, 1978, ulje na sta klu, 28x20 cm.
MA RI JA RA DOš-HE GE DU šIć,  polj	sko	cvi	je	će,	1978, ulje na sta klu,
       40x35 cm.
FRA NJO DU GI NA, san	si	ro	ma	ha,	1978, ulje na sta klu, 70x70 cm.
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STJE PAN STOL NIK, Dvo	riš	te,	1979, ulje na sta klu, 50x37 cm.
RU ŽI CA šO LA JA, ri	bič, 1978, ulje na sta klu, 32x42 cm.
TE RE ZA DO LE NEC, svi	nja	ri, 1979, ulje na sta klu, 45x35 cm.
IVAN PO PEC, zim	ski	pej	zaž, 1979, ulje na sta klu, 30x40 cm.
DJU RO JA KO VIć, Ko	ri	tar, 1979, ulje na sta klu, 30x35 cm.
MAR TIN DJU KIN, pi	ja	ca, 1979, ulje na sta klu, 40x30 cm.
AN TUN FO SIć, Cvi	je	će	u	ži	tu, 1979, ulje na sta klu, 40x50 cm.
DRA GAN GA ŽI, je	sen, 1978, ulje na sta klu, 30x30 cm.
DRA GO MI KEC, na	pa	ja	nje	ko	nja, 1979, ulje na sta klu, 40x40 cm.
KA REL UMEK,	sta	ri	most, 1977, ulje na sta klu, 47x65 cm. 
PE RO TO PLJAK, pje	vac	i	ku	ku	ruz, 1979, ulje na sta klu, 34x34 cm.
SNJE ŽA NA BO ŽIć, je	se	nji	pej	zaž, 1979, ulje na sta klu, 30x35 cm.
IVAN LO VRE KO VIć, Mr	tva	pri	ro	da, 1979, ulje na sta klu, 25x30 cm.
STJE PAN IVA NEC, zi	ma,	1979, ulje na sta klu, 30x30 cm.
MI JO GRA DE ČAK, pra	lje, 1975, ulje na sta klu, 40x55cm.
MI RA FRA NJE ŽE VIć, Ber	ba	ma	sli	na, 1978, ulje na sta klu, 35x50 cm.
DRA GI CA SMI ČI BRA DA, po	vo	du, 1979, ulje na sta klu, 30x24 cm.
NE VEN KA RE HO RO VIć, za	ma	ka	nje	ko	no	plje,	1979, ulje na sta klu.

»SKULPTUREIZFONDAGALERIJESOLIDARNOSTI«
Autor ka iz lo žbe: Alek san dra Si me u no vić
GalerijskiprostorMuzejagradaPerasta

MI RO SLAV ŽU PAN ČIć, Maj	ka	i	di	je	te, 1978, dr vo, vis. 30 cm.
JO ŽE VO LA RIć, Ona, 1978, elek, va re ni če lik, vis. 31 cm.
OSKAR BER BE LJA, skulp	tu	ra,	1978, bron za, vis. 40 cm.
ALA DAR ZA HA RI JAš, roj	stvo	I, 1975, va re no sta klo, vis. 63 cm.
	 	 	 roj	stvo	II,	1975, va re no sta klo, vis. 56 cm.
GA BOR AL MA šI, so	li	dar	nost, 1978, dr vo, vis. 48 cm.
DJOR DJE KRE ČA, Dje	voj	ka	s	dru	ge	pla	ne	te, 1978, dr vo, vis. 66,5 cm.
DRA GO DU GI NA, Idem	u	klet, 1978, dr vo, vis.39 cm.
VI DA JO CIć, Ma	ska, gips, vis. 22 cm.
ALEN KA ER ŽEN-šUš TA RIć, ni	zan	ka,	1972, bo je no dr vo, vis. 100 cm.
SO NJA TAV ČAR-SKA BER NE, Du	go	ko	sa, 1973, pe če na gli na, vis. 38 cm.
JAN KO DO LENC, Uspo	me	na	na	tra	ge	di	ju	II, 1977, dr vo, vis. 85.cm.
JU RIJ BA ZLAJ, Bez	na	slo	va, be ton i mer mer (te ra co), vis. 20 cm.
	 Bez	na	slo	va, be ton i mer mer (te ra co), vis. 20 cm.
RA DI VOJ šTU HEC, Ob	lik	 u	 si	vom	 IV, 1976, pa ti ni ra ni si po reks, 
    20x20x20 cm.
VA SI LI JE ćET KO VIć, Obra	zi, va re ni če lik, vis. 40 cm.
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ERIK LOV KO, pti	ca	u	kr	let	ki,	1978, mer mer, vis. 31 cm.
AN TON FLE GO, prem	nik, 1976, pe če na gli na, vis. 35 cm.
MI LAN LU KIć, por	tret	(Crn	pu	ra	sta	ma	do	na), orah, vis. 37 cm.
JO SIP BI ćA NIć, Ku	pa	či	ca, 1978, orah, vis. 37.
JO ŽE PO HLEN, pli	vač	XX, 1979, gips, vis. 30 cm.
MIR KO BOR šČAK, Ga	blec,	1977, treš nja, vis. 30 cm.
FRA NJO KO VA ČIć, Mla	da	sna	ja, 1979, ma ha go nij, vis. 30 cm.

Iz	VO	rI:

Dokumentacijakojusačinjavajuzapisniciipopisiumjetničkogfon-
daGalerijesolidarnosti:

- Druš tvo na iv nih li kov nih umjet ni ka Hr vat ske, Za pi snik o po klo nu 
79. umjet nič kih ra do va, Za greb, 26.02.1980.

-  Re pu blič ka sa mo u prav na in te re sna za jed ni ca kul tu re-Ti to grad, Pre-
gled umjet nič kih vri jed no sti ko je su u vi du po klo na do sta vlje ne in-
sti tu ci ja ma i udru že nji ma u SR Cr noj Go ri za Ga le ri ju so li dar no sti, 
Ti to grad, ma ja 1980. god.

-  Za pi snik o pri mo pre da ji sli ka Ca te Duj šin Ri bar, Ko tor, 25.06.1980.
-  Za pi snik o pri mo pre da ji dvi je sli ke Ca te Duj šin Ri bar, 1.06.1981.
-  Za pi snik o pri mo pre da ji pet umjet nič kih sli ka ru mun skog sli ka ra M. 

Du wa la, 29.04.1985. god.
-  Za pi snik o pri mo pre da ji umjet nič kih dje la Ga le ri je so li dar no sti iz-

me dju Se kre ta ri ja ta za opštu upra vu i druš tve ne dje lat no sti i OJU 
»Mu ze ji«, Ko tor, 16.06.1992.

DokumentacijaoplaniranjuosnivanjaGalerijesolidarnostiinjenoj
koncepciji:

- Za pi snik sa sjed ni ce Odje lje nja umjet no sti CA NU, Ti to grad, 9. ma ja 
1979.

- Miš lje nje od bo ra Re pu blič ke sa mo u prav ne in te re sne za jed ni ce kul-
tu re za iz ra du kon cep ci je Ga le ri je so li dar no sti, Ti to grad, sep tem bra 
1980.

- Re pu blič ka sa mo u prav na in te re sna za jed ni ca kul tu re: In for ma ci ja o 
do sa daš njoj ak tiv no sti na utvr đi va nju kon cep ci je i odre đi va nju lo ka-
ci je bu du će Ga le ri je so li dar no sti, Ti to grad, sep tem bra, 1981.

- Skupšti na opšti ne Ko tor: Za htjev za do dje lji va nje Ga le ri je so li dar-
no sti gra du Ko to ru, 14. sep tem bar, 1981.

- Pro jekt ni za da tak re vi ta li za ci je blo ka br. 1.(zgra de 431,432,433) u 
Ko to ru. Cilj pro jek ta: 

 1. De fi ni sa nje po slov nog pro sto ra u pri ze mlji ma
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 2. For mi ra nje iz lo žbe nog i rad nog pro sto ra za Mu zej sko-ga le rij ski  
  kom pleks na eta ža ma.

- Struč na slu žba SIZ-ova druš tve nih dje lat no sti, Se kre ta ri jat za opštu 
upra vu i druš tve ne dje lat no sti: Sta nje i pro ble mi u in sti tu ci ja ma na-
u ke i kul tu re u opšti ni, sa po seb nim osvr tom na nji ho vu or ga ni za ci-
ju, Ko tor, no vem bra 1987.

- Rad ni ma te ri jal: Idej na kon cep ci ja za tran sfor ma ci ju  Mu ze ja so ci ja-
li stič ke re vo lu ci je opšti ne Ko tor u isto rij ski mu zej za vi čaj nog ka rak-
te ra, Ko tor, 17. 10. 1990.

- Se kre ta ri jat za opštu upra vu i druš tve ne dje lat no sti opšti ne Ko tor: 
Rje še nje o obra zo va nju Struč ne ko mi si je Ga le ri je so li dar no sti, Ko-
tor, 23. 09. 1991.

LI	tE	rA	tU	rA:

Kul tur ni tu ri zam / Ol ga Ha džić i gru pa auto ra, Pri rod no-ma te ma-
tič ki fa kul tet - De part man za ge o gra fi ju; tu ri zam i ho te ljer stvo, No vi 
Sad, 2005.

Dr Ra do sla va Rav kin, So ci o loš ki aspek ti tu ri stič ke kul tu re, Istar-
ska na kla da, Pu la, 1983.

Oto Bi ha lji Me rin, Na iv ni umjet ni ci svi je ta, Lju blja na, 1972.
Vla di mir Ma le ko vić, Hr vat ska iz vor na umjet nost, Za greb, 1973.
M.Ste le-Mo ži na, Slo ve nač ka gra fi ka po sli je 1945, Lju blja na, 

1979.
Mi o drag Pro tić, Srp ska umet nost XX v., Be o grad, 1982.
Ji o sip De po lo, Ca ta Duj šin–Ri bar (mo no gra fi ja), Za greb, 1988.
Ma ri ja Mi ha li ček, Ga le ri ja so li dar no sti - sjaj i sjen ke, Po bje da, 

18.03.1995.
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Marija MIHALIČEK

pRESENTATION OF THE SOLIdARITY gALLERY  
WITHIN THE CULTURAL – TOURIST OFFER OF KOTOR 

Summary
Kotor, a town of rich historic and art heritage is an exceptional cultural destina-

tion. Cultural offer of Kotor, is completed by the adequate musical and traditional cultur-
al-tourist programmes, but it is obvious that the presence of contemporary visual arts is 
insufficient and inadequate. 

Within that context the example of the attitude of the town of Kotor towards the 
donation of the artists from the area of former Yugoslavia is illustrative. The visual art 
fund collected after the disastrous earthquake of 1979, as a sign of solidarity with the 
damaged region of Montenegro, was a year later awarded to the town of Kotor. 

Following the first enthusiasm and great investment into the reparation and turn-
ing the attractive place of the Prince’s Palace into the exhibition space of the Solidarity 
Gallery, after a few years this valuable donation was forgotten. In 1992 it was joined to 
the Museum of the town of Perast and the future Historic Museum of Kotor becoming 
one of the three organizational units of the newly established institution Public Institu-
tion “Muzeji” (the Museums) 

The fund of the Solidarity Gallery was presented through the exhibitions to the 
cultural public of Kotor and other towns in Montenegro, from 1992 – 2008, so that the 
art value of this donation could be recognized and established. 

At present the issue of adequate keeping, protection and permanent presentation 
of over 300 paintings, graphics, sculptures, tapestries has not been solved. The artistic 
potential of certain works within this donation, increases its value as the time passes.

The development and success of cultural tourism implies the increase of cultural 
offer that contributes to the improvement of the image and attraction of the destination. 
Therefore, the permanent presentation of the works of this international art fund would 
mean a unique tourist product of the town of Kotor.





Са ша Не дељ ко вић

ЉУ БО МИР ЈО ВА НО ВИЋ, ЗНА ЧАЈ НИ пО ЛИ тИ ЧАР И 
КУЛ тУР НИ пРЕ ГА ЛАЦ ИЗ БО КЕ 

Кључ не ре чи: Ко тор, Дру ги Бо кељ ски уста нак, Кри во ши је, На-
род на Ра ди кал на стран ка, Срп ска књи жев на за дру га, Со ко ли

Љу ба Јо ва но вић ро ђен је у Ко то ру, 2 фе бру а ра 1865. Отац Ла зар 
Јо ва но вић, бо га ти тр го вац, ро дом из Ри сна, ста ри ном из Хер це го ви не, 
по се до вао је ви на ри ју и брод у Ко то ру1. Пла ћао је је дан од нај ви ших 
по ре за у Бо ки. Ма ти Ол га би ла је из углед не по ро ди це Ла за ре вић из Ба-
о ши ћа. Имао је се стру Ма ри цу (Ко тор, 10.8.1868. - Ду бров ник, 
4.11.1923.) уда ту за Ву ка Пи пе ра. По ха ђао је Срп ску пра во слав ну фун-
да ци о ну шко лу од сво је че твр те го ди не. У Ко то ру је за вр шио основ ну 
шко лу и се дам раз ре да гим на зи је. Ни је же лео да бу де тр го вац или 
аустриј ски др жав ни чи нов ник. Же лео је да сту ди ра ме ди ци ну, да би као 
ле кар мо гао оста ти у Бо ки. 

Као гим на зи ја лац осно вао је са дру го ви ма 1876. иле гал ну ђач ку 
дру жи ну «Бран ко Ра ди че вић», ко ја је ши ри ла на род ну књи гу и сло бо-
дар ски дух ме ђу омла ди ном Бо ке. Је дан од чла но ва дру жи не Јо ван Бу-
ћин за бе ле жио је: »Баш крат ко ври је ме ис пред са мог устан ка, не ко ли ко 
ста ри јих уче ни ка ко тор ске гим на зи је и свр ше них гим на зи ста а чла но ва 
«Је дин ства», осно ва ше у Ко то ру тај но удру же ње под име ном «Бран ко 
Ра ди че вић», са књи жев ним и по ли тич ким свр ха ма. Во ђа и ду ша тог 
удру же ња би ја ше пок. Љу ба Ла за рев Јо ва но вић, ка сни ји срп ски ми ни-
стар, ве ли ки др жав ник и књи жев ник. У ње го вој ку ћи би ја ше збор но 
мје сто, гдје су се чи та ли и кри ти ко ва ли ра зни књи жев ни ра до ви и ода-
кле су се тај ним пу те ви ма сла ла пи сма уста ша ма и бо дри ла их на уста-
нак. У тој ку ћи на пи са ни су за ври је ме устан ка мно ги па три от ски члан-
ци и пре ко Цр не Го ре от пре мље ни у Бе о град да се штам па ју у ли сту 
«Ис ток».2 Нај ак тив ни ји чла но ви би ли су: Љу ба Јо ва но вић, Бо жи дар Пе-

1 Ла зар Ј. Дроб ња ко вић, «Ри сан и ста ре ри сан ске по ро ди це», Бе о град, 2003, стр. 
150.

2 Про та Јо ван В. Бу ћин ”Пре глед ра да срп ског пје вач ког дру штва”Је дин ства”у 
Ко то ру”, Бо ке шка штам па ри ја, Ко тор, 1929, стр. 39-40.
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ра зић, Фи лип Ко ва че вић, Да ни ло Жи ва ље вић, Пе тар Ј. Сун де чић, Ва со 
Фра ни че вић, Ан тун-Тон ћи Фа брис, Вла ди мир Бу ди са вље вић и Ан дри ја 
Ра ђе но вић3. Чла но ви дру жи не уче ство ва ли су у свим јав ним про ти ва у-
стриј ским ак ци ја ма и ро до љу би вим при ред ба ма у Ко то ру. Из ве ли су 
1877. на сце ни ко тор ског по зо ри шта од лом ке из «Гор ског ви јен ца» П. П. 
Ње го ша4. Ка да је 1882. из био дру ги бо кељ ски уста нак у Кри во ши ја ма, 
чла но ви дру жи не ре ши ли су да на пу сте гим на зи ју и да се при дру же 
уста ни ци ма. Јо ва но вић је при шао уста ни ци ма за јед но са сво јим дру го-
ви ма ма ту ран ти ма Да ни лом Жи ва ље ви ћем, Ан дри јом Ра ђе но ви ћем и 
про фе со ром гим на зи је Ри стом Ко ва чи ћем. Је дан од њих за пи сао је: «У 
1 сат, по сле по но ћи, иза шли смо на глав на град ска вра та, оста ла су би ла 
за тво ре на, па пре ко Цр но гор ског Па за ра и «Пра ћи шта» и осва ну ли смо 
на цр но гор ској гра ни ци. ... Ту смо по љу би ли сло бо дан ка мен срп ске зе-
мље и кре ну смо за Ње гу ше, где смо, .. у про ла зу, сре ли Си ма Ма та ву ља 
и с њим се ду го за др жа ли у раз го во ру. Са Ње гу ша кре ну смо гра хов ским 
пу тем и до ђо смо у Кри во ши је, у че ту Аћи ма Су бо ти ћа. Ту смо се бо ри-
ли за јед но са уста ша ма, бо дри ли их и ди за ли дух и на ду у по бе ду. ...
Љу бо био је увек од ва жан, хра бар, из др жљив»5. Јо ва но вић се бо рио у 
уста нич кој че ти на Ле де ни ца ма (ви ше Ри сна). Пре ки суд осу дио га је 
због уче шћа у устан ку. 

По сле сло ма устан ка пре бе гао је у Цр ну Го ру, а ода тле пре ко Ца-
ри гра да и Оде се Ду на вом сеп тем бра 1883. пре шао у Ср би ју са гру пом 
бо кељ ских уста ни ка, ће ло ви ћем и Ми ло ше ви ћем. Због смет њи бе о-
град ске по ли ци је, Ми лан Ђ. Ми ли ће вић дао му је до пу ште ње ми ни стра 
уну тра шњих де ла Ми лу ти на Га ра ша ни на да мо же сло бод но ба ви ти у 
Бе о гра ду. У Бе о гра ду је по ло жио ма ту ру и на ста вио шко ло ва ње на Ве-
ли кој шко ли 1883-1887. као сти пен ди ста срп ске вла де6. Ми ли ће вић га је 
увео у круг сво јих при ја те ља, ме ђу ко ји ма су би ли С. Но ва ко вић и Љ. 
Ко ва че вић. Од њих је на у чио да тре ба ра ди ти са ве сно и озбиљ но, пр во 
за на род, а он да за се бе и сво ју ко рист. Као до бро во љац у че ти ве ли ко-
шко ла ца уче ство вао је 1885. у срп ско-бу гар ском ра ту и те шко је ра њен 
у но гу код Слив ни це. Хра мао је, због че га је до био на ди мак Па так. Кад 
је 1903. у Бе о гра ду oсно ван “Цен трал ни ре во лу ци о нар ни тај ни од бор” 

3 Мак сим Зло ко вић, “Иле гал на ђач ка дру жи на”Бран ко Ра ди че вић” у Ко то-
ру”,”Бо ка”, 6-7, Хер цег-Но ви 1975, стр. 244. 

4 Др Дар ко Ан то вић,”Ко тор ско по зо ри ште у 19 ви је ку”, Под го ри ца, 1998, стр. 
157.

5 Пре драг В. Ко ва че вић, “Љу ба Јо ва но вић”, “Гла сник на род ног уни вер зи те та 
Бо ке Ко тор ске”, Год.VI и VII, бр.1-4, Ко тор, 1 де цем бра 1940, стр. 22; Ла зар Ј. Дроб ња ко-
вић, Исто, стр.150,

6 Мак сим Зло ко вић, Исто, стр.247.
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по стао је члан про па ганд не сек ци је. Од бор је ра дио на ор га ни за ци ји 
чет нич ке ак ци је у Ма ке до ни ји7. 

На Ве ли кој шко ли осим срп ске исто ри је из у ча вао је исто ри ју срп-
ске књи жев но сти. Био је је дан од нај бо љих уче ни ка Свет. Ву ло ви ћа, 
по сле ње го ве смр ти, био је про фе сор на ка те дри исто ри је срп ске књи-
жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту Ве ли ке шко ле. По што је за вр шио 
исто риј ско-фи ло ло шки от сек Ве ли ке шко ле био је 1887 -1889. на став-
ник у Ре ал ци и Учи тељ ској шко ли у Бе о гра ду. По ло жио је 1888. про фе-
сор ски ис пит из срп ске исто ри је, срп ског, ста ро сло вен ског је зи ка и 
књи жев но сти. Од 1889-1894. и 1895-1898. је про фе сор у Дру гој му шкој 
гим на зи ји у Бе о гра ду. Ди рек тор II бе о град ске гим на зи је мо гао је да би-
ра нај бо ље про фе со ре за рад у гим на зи ји. Као про фе сор II бе о град ске 
гим на зи је по кре нуо је осни ва ње ђач ке дру жи не “Гим на зи ја лац” и био 
њен пред сед ник. Био је иза бран у Лек си ко граф ски од сек СКА, осно ван 
12. апри ла 1893. У од се ку је ра дио на Реч ни ку срп ског је зи ка. Из ве сно 
ври је ме пре да је као про фе сор у гим на зи ји у По жа рев цу од 1894-1895. 
Он да се вра ћа у Бе о град. Кра јем 1899. иза бран је за до цен та на ка те дри 
срп ске исто ри је и ју жно сло вен ске књи жев но сти на Ве ли кој шко ли. Од 
1889. до 1901. са пре ки ди ма био је члан Глав ног про свет ног са ве та. У 
пе ри о ду 1901-03. Јо ва но вић је управ ник На род не би бли о те ке. Дао је из-
ве штај о Би бли о те ци за 1902. са све стра ним кри тич ким освр том на рад 
и не до стат ке. Је дан је од осни ва ча “Срп ског дру штва за чу ва ње на род-
ног здра вља” 19.5.1902. 26.2.1905. по ста вљен је за про фе со ра уни вер зи-
те та. Био је члан пр вог уни вер зи тет ског са ве та за из бор про фе со ра Ве-
ли ке шко ле.8 Уни вер зи тет ски се нат иза брао га је 9.3.1905. за про де ка на. 
Пре да ва ња на Ве ли кој шко ли и уни вер зи те ту, од 1903. до 1909, по све-
тио је срп ској исто ри ји XI и XV ве ка. Ка те дру на пу шта ју на 1909. и 
по ста је члан вла де С. Но ва ко ви ћа. Ота да је све сво је сна ге по све тио на-
ци о нал ном ра ду. Пре да вао је исто ри ју кра ље ви ћу Алек сан дру Ка ра ђор-
ђе ви ћу. Био је члан стал не ис пит не ко ми си је за по ла га ње про фе сор ских 
ис пи та из исто ри је 1910-13. 

По чео је да пи ше у гим на зиј ској дру жи ни “Бран ко Ра ди че вић” а 
на ста вио је у ве ли ко школ ском дру штву “По бра тим ство”. Об ја вљи вао је 
рас пра ве и члан ке из књи жев не исто ри је, при пре мао за штам пу књи ге, 
пи сао пред го во ре, снаб де вао их ко мен та ри ма. Кри ти ке и ре фе ра те об ја-
вљи вао је у Бо сан ској ви ли, Ко лу, Де лу, Срп ском књи жев ном гла сни ку, 
На став ни ку, Про свет ном гла сни ку, Ја во ру, Од је ку а кра ће по пу лар не 
члан ке у Тре бе ви ћу, Ко лу, Де лу и Од је ку.

7 Сте ван Си мић, “Срп ска ре во лу ци о нар на ор га ни за ци ја”, Бе о град, 1998, стр. 56.
8 Вла де та Те шић, ”Шко ле и на ста ва”, Том VI-2, “Исто ри ја срп ског на ро да”, Бе о-

град, 2000, стр. 539. 
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Нај мла ђи је члан, од 17 осни ва ча Срп ске књи жев не за дру ге 22. 
3. 1892 , њен пр ви се кре тар, пред сед ник од 1904-06 и ор га ни за тор ње не 
кул тур не и књи жев не де лат но сти до 1906. У ње го вој ре дак ци ји из a шло 
је де се так књи га С.К.З. На пи сао је пред го во ре за “Ба ко њу фра Бр не” С. 
Ма та ву ља, “При по вет ке” Л.К.Ла за ре ви ћа (I и II), “При ча ња Ву ка Дој че-
ви ћа” од Ст. М. Љу би ше, “Људ ско ср це” од И. Ву ки ће ви ћа. Из књи жев-
не кри ти ке зна чај ни ји су му ра до ви о Сте фа ну Ми тро ву Љу би ши и Ла зи 
Ла за ре ви ћу. За дру га се тру ди ла да књи гом ду хов но по ве же све срп ске 
кра је ве. Јо ва но вић је је дан од осни ва ча Ака дем ског пе вач ког дру штва 
“Оби лић” 1884. а не ко вре ме и пред сед ник. Био је је дан од осни ва ча 
Дру жи не књи жев ни ка и умет ни ка 1892 . Је дан од осни ва ча Про фе сор-
ског дру штва 1888. и нај и стак ну ти ји ње гов члан. По кре тач је ча со пи са 
Де ло (1893) и осни вач и члан уре ђи вач ког од бо ра Срп ског књи жев ног 
гла сни ка (1901). Осни ва чи Гла сни ка хте ли су да по ли тич ку ми сао Ср-
би је диг ну на ви си ну по ли тич ке ми сли За пад не Евро пе. Око Гла сни ка 
су се оку пи ли нај вред ни ји чла но ви срп ске кул ту ре. Био је кра ће вре ме 
уред ник На став ни ка (1893-1894), ор га на Про фе сор ског дру штва, за тим 
ди рек тор и уред ник Но вог жи во та (1922-1926). Од 1896. до 1898. ра-
дио је у Од бо ру за из да ва ње Ву ко вих де ла. Са Р. Ода ви ћем и Ј. Скер ли-
ћем био члан од бо ра за уре ђе ње срп ског де ла Ју го сло вен ског ал ма на ха.

Још у гим на зи ји за во лео је исто ри ју. У кла сич ној Ко тор ској гим-
на зи ји на у чио је грч ки, ла тин ски, ита ли јан ски (је зик на ста ве), а знао је 
не мач ки и фран цу ски. Пр ви по че ци на уч ног ра да би ли су по све ће ни 
исто ри ји При мор ја («Ду кља ни но ва Пра прат на», Ста ри нар 1884). Из 
исто ри је срп ског на ро да нај ви ше је про у ча вао вре ме пре Не ма њи ћа, пе-
ри од од ма рич ке бит ке до по ли тич ке про па сти у XV ве ку као и до га ђа је 
из XIX ве ка. Ње го ву мар љи вост од мах су за па зи ли про фе со ри и на уч ни-
ци Љу ба Сто ја но вић и Љу ба Ко ва че вић, ко ји ма убр зо по ста је са рад ник. 
За сво ју на уч ну ори јен та ци ју и ме то до ло шку спре му нај ви ше је ду го вао 
Љу би Ко ва че ви ћу. У то до ба во ди ла се бор ба из ме ђу па три от ске и но ве 
исто риј ске шко ле. Као исто ри чар ро до љуб при дру жу је се кри ти ча ри ма 
ме то да у про у ча ва њу исто ри је. Син те тич ки рад на кри тич кој исто ри ји 
срп ског на ро да за по че ли су Љ. Ко ва че вић и Љ. Јо ва но вић 1893-1894. 
За јед но са Љу бо ми ром Ко ва че ви ћем об ја вио је Исто ри ју срп ског на ро
да I-II, (1893-1894). Под овим на зи вом по ја ви ла су се два де ла: пр во, за 
сред ње шко ле, XV ве ка, и дру го, ко је об у хва та пе ри од до XI ве ка. Дао је 
при ло ге из исто риј ске ге о гра фи је (“Ду кља ни но ва Пра прат на”), рас пра-
вљао о хро но ло ги ји (“При ло шци хро но ло ги ји жи во та Сте ва на Не ма ње 
и Све тог Са ве”,1901), спре мио је и пред го во ром снаб део “Исто риј ске и 
ет но граф ске спи се” В. Ст. Ка ра џи ћа. На пи сао је при ло ге о Ђ. Бран ко ви-
ћу (1896), Ву ко вом ра ду на исто ри ји (1897) и Ј. Ра ји ћу (1902). Нај ве ћи 
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део свог ра да по све тио је сред њо ве ков ној бо сан ској исто ри ји. У Де лу и 
Бран ко вом ко лу изнео је свој став о књи га ма хр ват ског др жав ног права 
у Бо сни и Хер це го ви ни. По сле чла на ка об ја вио је књи гу “О про шло сти 
Бо сне и Хер це го ви не”, I (Бе о град, 1909). Пи сао је “О Бо сни с по чет ка 
VII до сре ди не XII ве ка” (Бран ко во ко ло, 1900) и учи нио пр ве ко ра ке у 
из у ча ва њу лич но сти Стје па на Вук чи ћа Ко са че. О Ко са чи је об ја вио мо-
но гра фи ју “Стје пан Вук чић Ко са ча” (Глас, XXVI II, 1891) у ко јој је 
опи сао пр вих де сет го ди на де ло ва ња. Зна чај ни ји су му ра до ви “Ра то ва
ње Хер це га Стје па на с Ду бров ни ком 1451 1454” 1888, “Стје пан 
Вук чић Ко са ча” 1891. и “Сто го ди шњи ца срп ског устан ка” 1904. У 
књи зи “Сто го ди шњи ца срп ског устан ка” ис та као је ути цај устан ка на 
окол не срп ске обла сти. Као исто ри чар осла њао се на нај бо ље те ко ви не 
Ру вар че вог ме то до ло шког за ве шта ња. У сво јој рас пра ви о Ђ. Бран ко ви-
ћу (“Ђор ђе Бран ко вић, ла жни по то мак ста рих срп ских де спо та” Де ло, 
књ. 11 и 12) бра нио га је од мно го број них Ру вар че вих оп ту жби. Као 
исто ри чар са ве сно је при сту пао ра ду. Ње го ве рас пра ве ра ђе не су на 
осно ву свих при сту пач них и штам па них из во ра. Услед по ја ве но вог из-
вор ног ма те ри ја ла бр зо су за ста ре ва ле. Исто риј ске рас пра ве об ја вљи вао 
је у ча со пи си ма Ста ри нар, Глас Срп ске кра љев ске ака де ми је, Го ди шњи-
ца Ни ко ле Чу пи ћа, Ко ло, Од јек, Но ви Тре бе вић, Де ло, Днев ни лист и 
Про свет ни гла сник. Он је био је дан од за слу жних пре га ла ца за ко нач ну 
пре ва гу кри тич ког прав ца у срп ској исто ри о гра фи ји, кра јем XIX и по-
чет ком XX ве ка9. Са Љу бом Ко ва че ви ћем за вр шио је об ра чун с ро ман-
ти ча ри ма и ди ле тан ти ма. Ја вља ју се мла ђи на уч ни ци ко ји су схва та ња 
но ве исто риј ске шко ле са све ви ше успе ха из но си ли у сво јим ра до ви ма. 
Спа да у ону ге не ра ци ју на ших ис так ну тих на уч ни ка ко ја на ци о нал ни и 
по ли тич ки рад ни је одва ја ла од на уч ног и вас пит ног. По ли тич ки жи вот 
и др жав ни по сло ви пре ки ну ли су ње гов да љи рад на на уч ном по љу. Би-
бли о гра фи ја ње го вих ра до ва у М. М. Ни ко лић, “Љу ба Јо ва но вић”, 
стр.609-610, том II, Лек си кон пи са ца Ју го сла ви је, Ма ти ца Срп ска, Но ви 
Сад 1979.

За до пи сног чла на Срп ске кра љев ске ака де ми је иза бран је 6.1.1890 
са 25 го ди на, а за ре дов ног 7.2.1900. Краљ Алек сан дар Обре но вић до де-
лио му је 11. сеп тем бра 1900. Ор ден Све тог Са ве IV ре да. У сво јој ку ћи 
оку пљао је и по ма гао, си ро ма шне уче ни ке. На ро чи то се за у зи мао за ђа-
ке из Ста ре Ср би је, Цр не Го ре, Дал ма ци је и Бо сне и Хер це го ви не. Као 
ми ни стар про све те 17. но вем бра 1911. фор ми рао је од бор за утвр ђи ва ње 

9 Ђ. Бу ба ло, ”Јо ва но вић Љу бо мир”, ”Ен ци кло пе ди ја срп ске исто ри о гра фи је”, 
Бе о град, 1997, стр. 414; В. Миљ ко вић, том 6, “Ен ци кло пе ди ја Ју го сла ви је”, За греб, 1990, 
стр. 112; “Го ди шњак СКА”, XV, 1901, Бе о град, 1902, стр. 276-283;
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тек ста Све то сав ске хим не. За пре ра ђе ну вер зи ју ра ни јих тек сто ва С. 
Мо кра њац ком по но вао је му зи ку10.

По сле за вр ше не Ве ли ке шко ле, као су плент, сту пио је 1886. у На-
род ну ра ди кал ну стран ку, ко ја је у сво ме про гра му ис та кла бор бу за 
по ли тич ке сло бо де, осло бо ђе ње и ује ди ње ње срп ског на ро да. Ра ди ка ли 
су во ди ли бор бу про тив спољ не (аусто фил ске) и уну тра шње ауто крат-
ске по ли ти ке Обре но ви ћа. Ка да су 1902. Па ши ће ви ра ди ка ли при хва ти-
ли ок тро и ра ни устав кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа Јо ва но вић се са Љ. 
Да ви до ви ћем, Ј. Про да но ви ћем и Љ. Жив ко ви ћем одво јио и осно вао Са-
мо стал ну ра ди кал ну стран ку11. Ка сни је се вра тио у На род ну ра ди кал ну 
стран ку. 

У стран ци се за јед но са Јо ва ном Ђа јом ба вио по ло жа јем срп ског 
на ро да из ван Ср би је. Одр жа вао је ср дач не ве зе са Са вом Бје ла но ви ћем, 
пр ва ком при мор ских Ср ба. Дру жио се са уче сни ци ма бо кељ ског устан-
ка ко ји су жи ве ли у Бе о гра ду. Одр жа вао је ср дач не ве зе са Си мом Ма та-
ву љем. У дру жи ни «Бран ко Ра ди че вић» ко ји су за јед но са њим пре шли 
у Бе о град, књи жев ним ра дом ис ти цао се Да ни ло Жи ва ље вић. За јед но са 
Јо ва но ви ћем осно вао је ча со пис Ко ло и уче ство вао у осни ва њу и ра ду 
Срп ске књи жев не за дру ге.

1892. ис та као се сво јим по ле ми ка ма у Де лу. 1905. иза бран је за 
по сла ни ка ра ди кал не стран ке за округ врањ ски. Го ди не 1906. по стао је 
пот пред сед ник а 1907. пред сед ник На род не скуп шти не. Оду ше вља вао 
је слу ша о це сво јом го вор нич ком ве шти ном. За ла гао се да Ср би ја скло-
пи срп ско-бу гар ско-цр но гор ско-ру мун ски са вез и да се вој нич ки и кул-
тур но што бо ље спре ми за осло бо ђе ње и ује ди ње ње. 

Од 25. 6. 1911. до 22. 11. 1914. Јо ва но вић је био ми ни стар про све-
те и цр кве них по сло ва. Ми ни стар ство про све те про пи са ло је 5.7.1911. 
Пра ви ла за ру ко ва ње школ ским фон до ви ма. 23. 6. 1912. усво је не су из-
ме не и до пу не За ко на о сред њим шко ла ма. За школ ски пра зник про гла-
шен је Дан ћи ри ла и Ме то ди ја. За у зи мао се за рад бо го сло ви је Св. Са-
ве, а по сле бал кан ског ра та, и за бо го слов ско-учи тељ ску шко лу у При-
зре ну12. У рат ним усло ви ма до не та је 19. сеп тем бра 1912. на ред ба сред-
њим шко ла ма да се сма њи број ча со ва и да се шко ле мо гу рас пу сти ти 
по на ре ђе њу вој них вла сти. За кон о ре гу ли са њу школ ског ра да у рат ним 
усло ви ма до нет је 2. ма ја 1913. 26. ју на 1913. на ре ђе но је да се сви бе о-
град ски учи те љи и учи те љи це ја ве на вој ну ду жност у бол ни ца ма. Упу-

10 Ар сен Ђу ро вић, “Мо дер ни за ци ја обра зо ва ња у кра ље ви ни Ср би ји”, Бе о град, 
2004, стр. 422.

11 “Љу бо мир Да ви до  вић”, “Хр ват ска Ен ци кло пе ди ја”, том IV, За греб, стр. 572.
12 Про та Јо ван Ли по вац, “Не кро лог”, “Ве сник Срп ске Цр кве”, бр. 5-6, Год. 

XXXIII, мај –ју ни 1928, Бе о град, стр. 468.
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тио је апел про свет ним рад ни ци ма да се ја ве на рад у осло бо ђе ним кра-
је ви ма. Ор га ни зо вао је рад сред њих и основ них шко ла у осло бо ђе ним 
кра је ви ма13.

Пре Пр вог свет ског ра та, као пот пред сед ник и пред сед ник На род-
не од бра не, ра дио је на оку пља њу на ци о нал них пре га ла ца свих ју го сло-
вен ских кра је ва. Ње гов дом био је збо ри ште оних ко ји су до ла зи ли у 
Бе о град по на ци о нал ном по слу. Од Сло ве на ца са ра ђи вао је са Ни ком 
Жу па ни чем. Био је члан гру пе ис так ну тих јав них рад ни ка ко ју је кра јем 
ав гу ста 1914. оку пи ло ми ни стар ство ино стра них по сло ва. Гру па је тре-
ба ла да фор му ли ше срп ске рат не ци ље ве у ства ра њу ју го сло вен ске др-
жа ве. Ми шље ња ове гру пе бит но су ути ца ла на фор му ли са ње срп ског 
рат ног про гра ма. Њи хов про грам је из ра жен у срп ској цир ку лар ној но ти 
од 4.9.1914.14 Ми ни стар уну тра шњих де ла био је од 22.11.1914. до 
3.11.1918. Мир ко Ком не но вић, ста ре ши на Срп ске со кол ске жу пе на 
При мор ју, упу тио га је 24.7.1915. из Ни ша у Ру си ју да ме ђу за ро бље ни-
ци ма и пре бе зи ма при ку пља до бро вољ це. По што је при ба вио до вољ но 
до ка за о не до зво ље ним рад ња ма офи ци ра из ор га ни за ци је “Ује ди ње ње 
или смрт” ми ни стар уну тра шњих по сло ва Јо ва но вић је, по од лу ци вла-
де 12. де цем бра 1916. упу тио пре зи ди јал ми ни стру вој ном ге не ра лу 
Тер зи ћу15. Био је про тив су ђе ња Апи су, сма тра ју ћи да ће оно ло ше ути-
ца ти на мо рал вој ске и на ро да, и угро зи ти углед Ср би је код са ве зни ка. 
Пред ла гао је Па ши ћу да се Апис пен зи о ни ше16. По сле ра та био је оп ту-
жи ван да је као ми ни стар уну тра шњих де ла од го во ран за Со лун ски про-
цес. Као од го вор на оп ту жбе об ја вио је у Са мо у пра ви 1920. фељ тон о 
ор га ни за ци ји “Ује ди ње ње или смрт” оп ту жив ши је за пре то ри јан ска 
сплет ка ре ња. 

Уче ство вао је у пре го во ри ма с ју го сло вен ским од бо ром на Кр фу. 
При мио је у свом ста ну у Бе о гра ду 1918. де ле га ци ју Глав ног Од бо ра 
Но вог Са да (Ја ша То мић, Ва са Ста јић и др. Па влас). Ис та као је же љу 
вла де Ср би је да се Вој во ди на при кљу чи Ср би ји не за ви сно од За гре ба. 
Др Па влас при хва тио је же љу срп ске вла де, а Ва са Ста јић био про тив17. 
На дан Ује ди ње ња, 1 де цем бра 1918. из ја вио је: «Ево да на и ча са на 

13 ”Ми ни стри про све те Ср би је 1811-1918”, Бе о град, 1994, стр. 136. 
14 Ми ло рад Ек ме чић, “Рат ни ци ље ви Ср би је 1914”, Бе о град, 1973, стр. 87;
 Сто јан Про тић, “Ниш-дру га пре сто ни ца”, Ниш, 2000, стр. 194.
15 Ра до ван М. Дра шко вић, “Пре то ри јан ске те жње у Ср би ји”, Бе о град, 2006, стр. 

241; Јан ко вић Дра го слав, “Ју го сло вен ско пи та ње и крф ска де кла ра ци ја 1917”, Бе о град, 
1967, стр. 66-68. 

16 Деј вид Ме кен зи, “Апис”, Гор њи Ми ла но вац, 1996, стр. 223.
17 Ва са Ста јић, “Мо је уче шће у Ју го сло вен ском Ује ди ње њу”,  “Спо ме ни ца осло-

бо ђе ња Вој во ди не 1918”, Но ви Сад, 1929, стр. 159.
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ко ји је ми сли ло и за ко ји је ра ди ло, за ко ји је стра да ло и за ко ји је 
жи ве ло на ше пле ме. ... Наш је на род да на шњим де лом до жи вео нај
ве ћи до га ђај сво је исто ри је ... . .. Све што смо у про шло сти има ли, 
нај бо ље и нај ви ше у пле ме ну на шем, ра ди ло је за овај ве ли ки чин, 
ко ји је да нас, ево, свр шен»18. Пред сед ник вла де Сто јан Про тић из ве-
стио је 29. 12. 1918. На род ну скуп шти ну Ср би је о ује ди ње њу ју го сло-
вен ских зе ма ља Пр во де цем бар ским ак том. Као пред сед ник На род не 
скуп шти не из ја вио је да се при хва та свр ше ни чин ује ди ње ња, што је 
На род на скуп шти на Ср би је при хва ти ла акла ма ци јом19. 

По сле то га оти шао је на ду жност у Др жав ни са вет. Остао је у Са-
ве ту до кра ја 1920. ка да је пен зи о ни сан. Де ле га ци ја на че лу са Љу бом 
Јо ва но ви ћем тра жи ла је у Бе о гра ду да Бо ка бу де са мо стал на област. На 
њи хов зах тев ми ни стар уну тра шњих по сло ва Све то зар При би че вић из-
дво јио је Бо ку из са ста ва Дал ма ци је. Уз ње го ву по др шку 1920. Ду бро-
вач ка област из дво је на је из са ста ва Дал ма ци је. У бо ко ко тор ској сре ди-
ни ни кла је иде ја да Љу ба Јо ва но вић бу де но си лац ли сте ра ди кал не 
стран ке у Дал ма ци ји због лич них ве за са род ним кра јем. На из бо ри ма 
за Уста во твор ну скуп шти ну био је но си лац ли сте Ра ди кал не стран ке у 
Дал ма ци ји. Го во рио је на ве ли ком пред из бор ном ску пу у Ду бров ни ку 
одр жа ном 23. 11. 1920. У свом го во ру ис та као је уло гу ра ди ка ла у ства-
ра њу је дин стве не др жа ве и “на род ног и др жав ног је дин ства”. То ком 
пред из бор не кам па ње, уз ње га је био ње гов ро ђак Ва са В. Пи пер као 
при ват ни се кре тар. Био је иза бран за по сла ни ка у дал ма тин ском ју жном 
из бор ном окру гу (ко тор ско-ду бро вач ко-сплит ском). На на ред ним из бо-
ри ма 1922. иза бран је у оба дал ма тин ска окру га, ју жном и се вер ном 
(ши бен ско-за дар ском). Пред из бо ре по се тио је Ко на вле и Жу пу ду бро-
вач ку. Об ра ча ју ћи се Ду бров ча ни ма ис та као је да су у про шло сти по ка-
за ли “ра ди ност и под у зет ност”, а да ће у но вој др жа ви за у зе ти “оно 
ува же но мје сто ко је Ду бров ни ку при па да пре ма слав ној про шло сти, 
пре ма ге о граф ском по ло жа ју и при род ним ле по та ма”20. На Уста во твор-
ној скуп шти ни, у име Ра ди кал ног клу ба, го во рио про тив по де ле на шест 
по кра ји на и про ти вио се њи хо вим гра ни ца ма. Ис ти цао је да Ср би у Хр-
ват ској не же ле ста ње ко је би Хр ва ти хте ли да очу ва ју. Сма трао је да би 
у ауто ном ним по кра ји на ма ожи ве ли ста ри вер ски су ко би21. За ла гао се 

18 ”Око Со ко ло во”, бр.1, 1 де цем бар 1936, Бе о град, стр. 1. 
19 Фер до Чу ли но вић, “Ју го сла ви ја из ме ђу два ра та”, књ. I, За греб, 1961, стр. 177.
20 Гор да на Кри во ка пић-Јо вић, ”Оклоп без ви те за”, 291, Бе о град, 2002, стр. 284; 

Јо ван М. По по вић, “Не и ма ри Ју го сла ви је”, Бе о град 1934, стр. 315; Фран ко Ми ро ше вић, 
“По че ло је 1918 ... : Ју жна Дал ма ци ја 1918 -1929 “, За греб, 1992, стр. 68, 88, 89, 112.

21 Бран ко Пе тра но вић, Мом чи ло Зе че вић, “Ју го сло вен ски фе де ра ли зам. Те мат ска 
збир ка до ку ме на та I”, Бе о град, 1987, стр. 143, 150.
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за је дин стве ну др жа ву са ши ро ким об ла сним са мо у пра ва ма. Те жио је да 
се од но си са ка то лич ком цр квом уре де са кон кор да том Ва ти ка на. Ње го-
вом ин тер вен ци јом ство ре на је ју на 1920. Др жав на ко ми си је за ру ске 
из бе гли це. Као пред сед ник ко ми си је од 1920. до 1927. чи нио је све да се 
по мог не ру ским из бе гли ца ма. Об ја вио је 1921. рад “Ру си у нас”. У члан-
ку «По сле Ви до ва да на 1914. год.» (у књи зи «Крв Сло вен ства» 1924) 
твр дио је да је срп ска вла да зна ла за при пре ма ње атен та та на аустриј-
ског пре сто ло на след ни ка Фра ња Фер ди нан да и да је, без успе ха, пред у-
зи ма ла ко ра ке да спре чи атен та то ри ма пре ла зак из Ср би је у Бо сну. Та 
тврд ња иза зва ла је ве ли ку по ле ми ку у Аме ри ци, Ен гле ској и Не мач кој. 
На ци о нал ни бо рац Бо жи дар Ни ка ши но вић на па дао га је за јед но са Па-
ши ћем и Про ти ћем у ли сту “Срп ска за вет на ми сао”, ко ја је из ла зи ла у 
Пан че ву од 1921, за то што су ру ши ли на род ну ми сао ши ре њем иде је о 
Ју го сла ви ји. По сле Ни ко ле Па ши ћа био је нај и стак ну ти ји стра нач ки 
пред вод ник22. На су прот Па ши ћу сма трао је да тре ба из и ћи у су срет 
свим ра зло жним за хтје ви ма хр ват ских по ли ти ча ра23. Вођ ство ХРСС 
упу ти ло је 10. апри ла 1923. у Бе о град сво је де ле га те Влат ка Ма че ка и 
Јур ја Кр ње ви ћа на пре го во ре са Јо ва но ви ћем. По што је Па шић под нео 
остав ку 17. 7. 1924, краљ је Јо ва но ви ћу по ну дио ман дат за обра зо ва ње 
ко а ли ци о не вла де. Ка да је по сла нич ки клуб ра ди ка ла при стао да Јо ва-
но вић обра зу је вла ду, Па шић је са звао Глав ни од бор ко ји је од ба цио 
кра љев пред лог. Да не би иза звао рас цеп у ра ди кал ној стран ци, Љ. Јо ва-
но вић је вра тио ман дат. Сма тран је ути цај ним чо ве ком у Дво ру24. Ше-
фо ви стра на ка Опо зи ци о ног бло ка Љу ба Да ви до вић, др Ан тун Ко ро-
шец, др. Мех мед Спа хо, Па вле Ра дић и На стас Пе тро вић на са стан ку 
одр жа ном 8.1.1925. упу ти ли су му про тест због хап ше ња др. Влат ка Ма-
че ка и још не ко ли ко по сла ни ка ХРСС. Ни је при хва тио но ви ман дат 
пред сед ни ка На род не скуп шти не 1925. због на чи на на ко ји су «ра ди ћев-
ци при ве де ни мо нар хи ји и у Скуп шти ну»25. До шао је у су коб са Па ши-
ћем (1924-26.) због но ви нар ске кам па ње свог зе та Дра ги ше Сто ја ди но-
ви ћа упе ре не про тив ко руп ци о на шког по сло ва ња Па ши ће вог си на и ње-
го вих при ја те ља, ми ни ста ра Ми ла на Сто ја ди но ви ћа, Во ји сла ва Ја ни ћа, 
Ве ли за ра Јан ко ви ћа. У тој кам па њи ко ја је иза зва ла не ко ли ко ми ни стар-
ских кри за и по тре са у Ра ди кал ној стран ци, оп ту жи ван је и Ни ко ла Па-

22 Го ран Ан то нић,”Сточ на афе ра”, у Алек сан дра Бу ла то вић, Ср ђан Ко раћ,”Ко-
руп ци ја и раз вој мо дер не срп ске др жа ве”, Бе о град, 2006, стр. 68.

23 Јо ван М. По по вић, Исто, стр. 316;
24 Авра мов ски Жив ко, “Бри тан ци о кра ље ви ни Ју го сла ви ји, Го ди шњи из ве-

штај..I-II”, За греб, 1986, стр. 51, 252, 304.
25 Ђор ђе Стан ко вић,”Ни ко ла Па шић При ло зи за би о гра фи ју”, Бе о град, 2006, стр. 

299.
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шић за ко руп ци ју. Ра ди се о афе ра ма: ко ва ње нов ца, руд ник Тр бо вље, 
Бле ров за јам, осло бо ђе ње од ка зни кри јум ча ра и ута ји ва ча, афе ра ре па-
ра ци ја, ли фе ра ци ја ...26. Мар та 1926. отво ре но је ис ту пио про тив ше фа 
стран ке. Кон фе рен ци ја ра ди ка ла се вер не Дал ма ци је у Спли ту 20. апри-
ла 1926. из ја сни ла се про тив Јо ва но ви ћа. У По ли ти ци је 22. апри ла 
1926. штам па но пи смо Љ. Јо ва но ви ћа при ја те љи ма у Дал ма ци ји у ко ме 
је из нео сво је ми шље ње о си ту а ци ји у ра ди кал ној стран ци. У том пи сму 
Љ. Јо ва но вић је об ја снио узро ке сво јих по сту па ка као по сле ди цу “убе-
ђе ња да је на стао по след њи тре ну так ка да тре ба из вр ши ти сво ју ду-
жност пре ма зе мљи и пре ма стран ци, те да не би рђав рад ра ди кал них 
ми ни ста ра у па ду и вр тло гу, ко ји их не ми нов но че ка ју, по ву као за со бом 
и це лу Ра ди кал ну стран ку, а мо жда оште тио и ко ју зна чај ну уста но ву у 
зе мљи”. Сма трао је да је Па шић не спо со бан да вр ши ду жност. По др жа-
ва ли су га и не за ви сни ра ди ка ли. На сед ни ци ши рег Глав ног од бо ра 
стран ке 25. апри ла 1926. Па шић је на па дао Љ. Јо ва но ви ћа : 1) за чла нак 
у Спо ме ни ци Крв Сло вен ства; 2) за ко ке ти ра ње с фе де ра ли змом; 3) за 
по ку ша је да пре ко Ко ро шца ра ди са бло ком опо зи ци је 4) за пи смо ко је 
је би ло об ја вље но. У сво јој од бра ни Јо ва но вић је од ба цио све Па ши ће ве 
оп ту жбе. Из нео је свој рад у Клу бу, где се за ла гао за до но ше ње бу џе та 
ко ји би рас те ре тио се ља ке27. Па шић је ус пео да Јо ва но вић бу де ис кљу-
чен из стран ке апри ла 1926. са обра зло же њем да је био не ло ја лан пре ма 
стран ци и да је аутор при ло га о са ра јев ском атен та ту. Ми лан Сто ја ди но-
вић сма трао је да је Јо ва но вић по на ло гу кра ља Алек сан дра, а иза ле ђа 
Па ши ћа по чео да вр бу је ми ни стре за сво ју вла ду. За јед но са Љу бом Јо-
ва но ви ћем ис ту пи ло је 11 по сла ни ка, ко ји су 15.5.1926. обра зо ва ли По-
се бан ра ди кал ни клуб, у јав но сти по знат као клуб г. Љу бе Јо ва но ви ћа. 
Упр кос ис кљу че њу, на ста вио бор бу са Па ши ћем до ње го ве смр ти и по-
но во је иза бран за по сла ни ка 11. 9. 1926. Клуб је 1926. по кре нуо лист 
«На род ни глас». То ком ма ја у «На род ном гла су» об ја вљен је низ те ле-
гра ма с кон фе рен ци ја при ста ли ца Јо ва но ви ћа у Ко то ру, Бу дви, Сен ти, 
Кру шев цу, Би то љу, Сом бо ру, При ле пу ... . Гру па око ле ка ра Си ме Ра ци-
ћа у Сом бо ру ста ла је на ње го ву стра ну. Њи хов лист “Сом бор ска реч” 
му је по ру чи ла да “не по ко ле љи во ис тра је у бор би”. По сла ник из Пан че-
ва, др Ђу ра Ха ди ја, по др жао га је, сма тра ју ћи га жр твом “оси ље но сти и 
др ско сти” ко руп ци о на ша28. Љу ба Јо ва но вић је 30. ма ја 1926. одр жао 
свој пр ви збор у Сом бо ру. У члан ку «При ли ке у Ра ди кал ној стран ци» 

26 Др Иван Ри бар, “По ли тич ки за пи си”, књи га III, Бе о град, 1951, стр. 96.
27 На де жда Јо ва но вић, “По ли тич ки су ко би у Ју го сла ви ји 1919-1928”, Бе о град, 

1974, стр. 108, 126, 127, 191.
28 По пов Ду шан, “Срп ска штам па у Вој во ди ни 1918-1941”, Но ви Сад, 1984, стр. 

166.
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об ја вље ном у «На род ном гла су» о узро ци ма ис кљу че ња сто ји: «Због то-
га што је и г. Јо ва но вић по ку ша вао у ра ди кал ном по сла нич ком клу бу, и 
то са до ста успе ха, да стран ку вра ти са низ бр ди це на ко ју је ву че г. Па-
шић и ње го ва око ли на, и по што је у клу бу скре тао па жњу, да у вла ди, 
као на ро чи ти шти ће ни ци и љу бим ци г. Па ши ћа и ње го ве по ро ди це, по-
сто је и не ки не рад ни, не спо соб ни, не са ве сни, аљ ка ви и сум њи ве ис-
прав но сти ми ни стри, чи ји рад и по ступ ци на но се ве ли ке ште те др жа ви 
и сра мо ту стран ци»29. На оп ту жбе па ши ћев ске омла ди не да је лист по-
ро дич ни ор ган фа ми ли је Љу бе Јо ва но ви ћа ре дак ци ја «На род ног гла са» 
је од го во ри ла «На про тив, ако ка кав лист је сте или мо ра да бу де и ор ган 
чи је фа ми ли је, у то ме не ма ни ка кве сра мо те, на ро чи то ако је та фа ми ли-
ја чи ста и че сти та.»30 У «На род ном гла су» об ја вљен је «Глас бо ке шког 
на ро да о г. Љу би Јо ва но ви ћу» у ко ме се ис ти че: «А по но се се да из 
сво је сре ди не у ра ди кал ној стран ци има ју у пр вим ре до ви ма свог ве
ли ког зе мља ка и узор ног си на Бо ке, го спо ди на Љу бу Јо ва но ви ћа, у 
ко је му су вјер но оли че не све до бро и све вр ли не бо ке шког на ро да, ко-
јим се по но си сва ки свје сни Бо кељ и Дал ма ти нац ма гдје он био. Са мо 
ње га бо ке шки на род сма тра сво јим узор ним во ђем, као што га да
нас сма тра и сва ки по ште ни ра ди кал из свих кра је ва сло бод не и 
ује ди ње не на ше кра ље ви не.»31 Ра ди ћев ци су гла са ли за из бор Јо ва но-
ви ћа за пред сед ни ка Ин тер пар ла мен тар ног од бо ра 8.5.1926. ис ту пив ши 
про тив кан ди да та ра ди ка ла Ве ли за ра Јан ко ви ћа. По чет ком де цем бра 
1926. Ра дић се обра тио Са ве зу зе мљо рад ни ка, ра ди кал ским ди си ден ти-
ма Љу бе Јо ва но ви ћа и Цр но гор ској стран ци са пред ло гом да фор ми ра ју 
за јед нич ки пар ла мен тар ни клуб под на зи вом На род ни се љач ки клуб. 
Љу ба Јо ва но вић од био је Ра ди чев по зив. Јо ва но вић и Клуб вра ти ли су 
се у ра ди кал ну стран ку фе бру а ра 1927. На Окру жној кон фе рен ци ји НРС 
у Ду бров ни ку 17.7.1927. иза бран је Јо ва но вић за но си о ца ли сте32. Две 
го ди не пре смр ти, због бо ле сти, по ву као се из јав ног жи во та и по чео да 
пи ше ме мо а ре. Ње гов клуб пред во дио је Ве ља Ву ки ће вић. 

Љу ба Јо ва но вић при па да по ко ље њу ко је је при пре ма ло, ор га ни зо-
ва ло и оства ри ло осло бо ђе ње и ује ди ње ње Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у 
јед ну др жа ву. «Ње га у ње го вом ра ду ни је во ди ла ни лич на ам би ци ја, ни 

29 ”При ли ке у ра ди кал ној стран ци”, “На род ни глас”, бр.101, Год. I, 2. де цем бра 
1926, Бе о град, стр. 2.

30 ”Ку ку То до ре” Па ши ћев ске “Омла ди не”,”На род ни Глас”, бр. 104, Год. I, 24 де-
цем бра 1926, Бе о град, стр. 54.

31 ”Глас бо ке шког на ро да о г. Љу би Јо ва но ви ћу”, ”На род ни Глас”, бр. 7, Год.II, 
Бе о град, 19. мар та 1927, стр. 97.

32 Ди митри је Ди мо Ву јо вић, ”Цр но гор ски фе де ра ли сти 1919-1929”, Ти то град 
1961, стр. 283-284; Фран ко Ми ро ше вић, Исто, стр. 200.
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же ља за вла шћу и по ча сти ма, не го истин ска љу бав пре ма сво ме на ро ду, 
ду бо ка вје ра у бо љу бу дућ ност сво га на ро да, у не ми нов ност осло бо ђе-
ња на ро да из ко јег је по те као»33. Сво је иде је по твр дио је де лом, оста-
вља ју ћи школ ску клу пу ра ди уче шћа у дру гом бо кељ ском устан ку у 
Кри во ши ја ма. «У мла дић ком на ци о нал ном за но су сво је осам на е сте го-
ди не на пу шта Бо ку као прог на ник и из бје гли ца. На пу шта је са за вје том 
да ће опет до ћи. У пе де сет че твр тој го ди ни он јој за и ста до ла зи, пун ча-
сти и сла ве сте че не у бор би и ра ду за на род....Са ду бо ком вје ром да је 
Ср би ји на ми је ње на уло га ју го сло вен ског Пи је мон та, Љу ба Јо ва но вић 
од ла зи та мо. У тој сре ди ни, за ње га но вој и не по зна тој, кр чио је пу те ве 
ча сти и зва ња. ...На по ло жа ју ми ни стра про свје те, он је ... тво рац и ини-
ци ја тор ве ли ких на ци о нал них и кул тур них дру шта ва, чи је се дјеј ство 
осје ћа ше на чи та вом Сло вен ском Ју гу : Со ко ла, На род не од бра не, Срп-
ске књи жев не за дру ге. ... Ње гов скром ни и че сти ти дом био је збо ри ште 
оних ко ји су до ла зи ли у Бе о град. Ту су се са ста ја ли мно ги на род ни 
труд бе ни ци, кад би кло ну ли и ма лак са ли, тра же ћи сна ге и убје ђе ња за 
но ва прег ну ћа. Око Љу бе Јо ва но ви ћа, то ком го ди на, ство ри ла се и од го-
ји ла ели та на ших на ци о нал них рад ни ка ко ји су узе ли нај ак тив ни јег уче-
шћа у суд бо но сним да ни ма на ших нај ве ћих му ка и бор ба»34. Во дио је 
бор бу про тив ко руп ци је у На род ној ра ди кал ној стран ци. Ча со пис Ја-
дран ска стра жа из Спли та пи сао је о ње му да је «био од оних по ли ти
ча ра, ко ји су сво јим кон цеп ци ја ма, сво јом лич ном и јав ном че сти
то шћу и сво јим оп штим по ли тич ким ста вом ста ја ли из над сва ко
днев не стра нач ке по ли ти ке»35 (46). По ње му је на зва на ули ца у Бе о-
гра ду, на Се ња ку. У тој ули ци на ла зи се ку ћа у ко јој је жи вео и ра дио 
Љу ба Јо ва но вић. 

33 Ђу ро Су бо тић, ”In me mo ri am Љу би Јо ва но ви ћу”, Глас Бо ке, бр. 265, Год. 1938, 
Ко тор, стр. 3.

34 Иг. Зло ко вић, “По во дом 10-го ди шњи це смр ти Љу ба Јо ва но вић”, ”Глас Бо ке”, 
стр. 1, Год. 1938, Ко тор, бр. 263.

35 ”Љу ба Јо ва но вић”, “Ја дран ска стра жа”, Год.VI, бр. 3, март 1928, Сплит, стр. 65.
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Saša Nedeljković

LJUBOMIR JOVANOVIĆ dISTINgUISHEd pOLITICIAN ANd CUL-
TURAL ENTHUSIAST OF BOKA

Summary
Born in Kotor in 1865, died in Belgrade in 1928. He belonged to the generation 

that prepared, organized and realized the liberation and uniting of the Serbs, Croats and 
Slovenians into one state. As a secondary school student with his friends he organized in 
his home in Kotor the secret students’ society “Branko Radičević” that propagated free-
dom-loving spirit among the youth of Boka. Because of the active participation in the 
Second Boka Rebellion of Krivošije against the Austro-Hungarian rule in 1882, after the 
suppression of the rebellion he moved to Serbia. There he continued his life and work, 
getting high posts thanks to his education, hard work and capability.

In Serbia he was one of the initiators of the great national and cultural societies 
whose impact was felt in the entire Slavonic South: Srpska književna zadruga (a publish-
ing house), Sokol (Slavonic Gymnastics Society), National Defense and Obilić (cultural 
society). He was a politically active member of the National Radical Party, and therefore 
it was initiated in Boka Kotorska to nominate Jovanović to be the head of the list of that 
Party for Dalmatia, primarily because he had personal relationships in his native region. 
Within his public activities he held high offices in the government of Serbia and after-
wards the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians. He is remembered as an honest and 
uncompromising politician. His honesty made him struggle against the corruption in his 
own National Radical Party. 





Iva AN TO VIć

NE MA TE RI JAL NA KUL TUR NA BAŠ TI NA I UNE SCO 
 pRI MJER BO KELJ SKE MOR NA RI CE I NJE NOg KO LA

Ključ ne ri je či: Ne ma te ri jal na kul tur na baš ti na, De fi ni sa nje i zaš ti ta 
ne ma te ri jal nog kul tur nog do bra, Re le vant ni do ku men ti UNE SCO-a iz obla-
sti zaš ti te ne ma te ri jal ne kul tur ne baš ti ne, Bo kelj ska mor na ri ca, Ko lo Bo kelj-
ske mor na ri ce

UVOD

Proš lost Bo ke Ko tor ske obi lu je kul tur no-isto rij skim spo me ni ci ma ko ji 
pred sta vlja ju bi lje ge od pra i sto ri je, ilir skog i grč ko - rim skog do ba, sred njeg 
vi je ka do naj no vi jih vre me na. Raz voj ci vi li za ci je i kul tu re u svi je tu osta vio 
je vid nog tra ga u ovoj iz van red noj pri rod noj lu ci.

Po mor stvo kao djelatnost osta vlja tra ga u po na ša nju lju di. Po mor ska 
tr go vi na i plo vid be ni pu te vi ši ro ko su otvo ri li vra ta kul tur nim i umjet nič kim 
uti ca ji ma, što se vi di po mno go broj nim spo me ni ci ma kul tur e. Upra vo ona 
slo je vi tost ko ja na sta je u spo ju mno go broj nih pre ko mor skih uti ca ja i bo kelj-
ske tra di ci je, stva ra tre zo re kul tur nog i umjet nič kog bla ga, kao i spo me ni ke 
bo kelj skog du ha ko ji ob je di nju ju ma te ri jal nu i ne ma te ri jal nu kul tur nu baš ti-
nu.

Dje lat nost Bo kelj ske mor na ri ce, i po red svog zna ča ja ni je do volj no 
pro u če na, te pred sta vlja naj va žni ji raz log za nje no iz u ča va nje.

Ko lo Bo kelj ske mor na ri ce pred sta vlja do bar pri mjer iden ti fi ko va nog 
ne ma te ri jal nog kul tur nog do bra, na osno vu ko jeg se mo že pri mje nji va ti, pre-
ma UNE SCO-vim kon ven ci ja ma, kon cept zaš ti te ne ma te ri jal ne kul tur ne baš-
ti ne.

NE MA TE RI JAL NA KUL TUR NA BAš TI NA I PO TRE BE ZAš TI TE

Kul tur na baš ti na pred sta vlja zbir vri jed no sti od re đe ne sre di ne. Nju či-
ne ma te ri jal na do bra kul tur nog, na uč nog, isto rij skog zna ča ja, te ne ma te ri ja li-
zo va ni ob li ci čo vje ko vog stva ra laš tva proš lo sti. Ova ko od re đe na kul tur na 
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baš ti na ob u hva ta zbir stva ra laš tva u kom su na knad no pre po zna ta spo me nič-
ka svoj stva i zbog ko jih se to stva ra laš tvo zaš ti ću je i ču va. Po je di nač ni pred-
me ti kul tur ne baš ti ne pred sta vlja ju zaš ti će na kul tur na do bra.1

Da kle, baš ti na se ne oči ta va sa mo u ma te ri jal nom ob li ku već i u ne ma-
te ri jal nim ele men ti ma. Pre no si se s ge ne ra ci je na ge ne ra ci ju, jed na ko kao i 
pred me ti i mje sta na ko ji ma su opred me će ne ide je.

Ne ma te ri jal na kul tur na baš ti na upra vo je ključ ni seg ment za pre po zna-
va nje i de fi ni sa nje ugro že nih kul tur nih iden ti te ta. Is tan bul ska de kla ra ci ja2 is-
ti če ne ma te ri jal nu kul tur nu baš ti nu kao za jed nič ko bo gat stvo čo vje čan stva i 
te melj kul tur nog iden ti te ta. Ona ni je sta tič na. Nju či ni niz ži vih zna nja i vješ-
ti na, ali joj pri je te ne sta ja nje ili mar gi na li za ci ja. Sto ga tre ba pred u zi ma ti ak-
tiv no sti za spas i oču va nje ne ma te ri jal ne kul tur ne baš ti ne.

Je dan od ob li ka ne ma te ri jal ne kul tur ne baš ti ne su na rod ni obi ča ji. Oni 
su na rod no na slje đe, či je po ri je klo se že do naj sta ri je isto ri je. Zbog po seb nih 
druš tve no-isto rij skih, eko nom skih i ge o graf skih uslo va, ovi obi ča ji su se u 
ne kim kra je vi ma sa ču va li do na ših da na. Raz vo jem druš tva, teh ni ke i zna nja 
oni su iz gu bi li svo je pr vo bit no zna če nje, ali se odr ža va ju po tra di ci ji ko ja 
ima du bo ke ko ri je ne i dio su na rod ne kul tu re.

Mno gi pri mje ri po ka zu ju da se obi ča ji ve o ma du go ču va ju i da u pro-
mi je nje nim druš tve no-eko nom skim uslo vi ma do bi ja ju no va zna če nja. Zbog 
to ga sma tra mo da će mo na uč nim ob jaš nje njem pra vog zna če nja po ka za ti nji-
ho vu ana hro nič nost i ve li ki zna čaj u mo der nom druš tvu.3

Ima ju ći u vi du vri jed nost i ulo gu ova kve baš ti ne u pro ce su zbli ža va nja 
lju di, tre ba lo bi pod sta ći i va žnost nje ne zaš ti te u za jed ni ca ma, na ro či to me-
đu mla đim na raš ta ji ma. Kul tur na raz li či tost, ko ju uklju ču je Ustav UNE-
SCO4-a, da nas je osno va ide je po me nu te or ga ni za ci je.

Da nas, za hva lju ju ći sa vre me nim na či ni ma ko mu ni ka ci je, pru ža ju nam 
se broj ne mo guć no sti za pro mo vi sa nje, a sa mim tim i oču va nje ne ma te ri jal ne 
kul tur ne baš ti ne.

U po re đe nju sa ma te ri jal nim kul tur nim do bri ma ko ji su pred met 
Evrop ske kon ven ci je o kul tu ri, du hov no, tj. ne ma te ri jal no na slje đe se mno go 
te že de fi ni še, pa ga je sa mim tim i te že zaš ti ti ti.

1  Dra gan Bu la to vić, Baš tin stvo ili o ne za bo ra vlja nju, Kru še vač ki Zbor nik, 11, Kru še-
vac, 2005, str. 15.

2  Is tan bul ska de kla ra ci ja is ti če ne ma te ri jal nu kul tur nu baš ti nu kao za jed nič ko bo gat-
stvo čo vje čan stva i, isto vre me no, kao je dan od te me lja kul tur nog iden ti te ta. www.unesco.org,  
http:/portal.unesco.org/en/ev.php.URL_ID=6209&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SEC-
TION=201.html, preuzeto 24. 09. 2002, 11: 40

3  Poreklo i značenje godišnjih običaja, Etnografski muzej Beograd, 1972, str. 34 - 35. 
4  UNESCO – United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization – 

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu.



 nematerijalna	kulturna	baština	i	UnEsCO	... 319

Ta kva baš ti na je pre no še na s ge ne ra ci je na ge ne ra ci ju obo ga ći va na no-
vim in ter pre ta ci ja ma i po nov nim kre a ci ja ma.

Na ra sta ju ću svi jest o po tre bi oču va nja kul tur nog na slje đa, a na ro či to 
ne ma te ri jal nog, po tvr dio je ve li ki bro j dr ža va ko je su pri stu pi le me đu na rod-
nim or ga ni za ci ja ma, kao što su UNE SCO i ICOM5.

UNE SCO I NJE GO VA ULO GA U ZAš TI TI  
NE MA TE RI JAL NE KUL TUR NE BAš TI NE

	KrA	tAK	IstO	rIj	sKI	prE	GLED

UNE SCO je po sljed njih dva de se tak go di na na raz li či te na či ne po dr ža-
vao i pro mo vi sao ne ma te ri jal nu baš ti nu – me đu na rod nim in stru men ti ma, 
pro gra mi ma i iz da nji ma:

 � 1972. usvo je na je Kon ven ci ja za zaš ti tu svjet ske kul tur ne i pri rod-
ne baš ti ne (još su ta da ne ke dr ža ve iz ra zi le že lju za ču va njem ne-
ma te ri jal ne baš ti ne).
 � 1973. Bo li vi ja pred la že ini ci ja ti vu za zaš ti tu i pro mo ci ju fol klo ra.
 � 1989. UNE SCO do no si Pre po ru ke o zaš ti ti tra di ci o nal ne kul tu re i 

fol klo ra.
 � 1994. UNE SCO-ov Pro gram “Ži va ljud ska bla ga” ob u hva tio je:

- Ko lek ci ju tra di ci o nal ne mu zi ke svi je ta;
- Pri ruč nik o tra di ci o nal noj mu zi ci svi je ta i mu zič kim in stru men ti-

ma;
- Atlas ugro že nih je zi ka svi je ta;
- Me đu na rod nu kon fe ren ci ju o afrič kim po li ti ka ma ve za nim za lin-

gvi sti ku.
 � 2001. Pr vo pro gla še nje re mek-dje la usme ne i ne ma te ri jal ne baš ti ne 

čo vje čan stva.
Ma ja 2001. go di ne sve ča no je pro gla še no 19 re mek-dje la usme ne ne-

ma te ri jal ne baš ti ne. Me đu na rod ni ži ri od 18 čla no va od lu čio je da na li stu 
svjet ske kul tur ne baš ti ne, svo jom iz u zet nom umjet nič kom, isto rij skom, an-
tro po loš kom vri jed noš ću, bu du upi sa na dje la iz Afri ke, Evro pe, Azi je kao i 
La tin ske Ame ri ke i Ka ri ba.

 � 2003.	u ok to bru, na 32. za sje da nju Glav ne skupšti ne, po zi va ju ći se 
na uni ver zal nu De kla ra ci ju o ljud skim pra vi ma iz 1948, UNE SCO 
je do nio:
- Me đu na rod nu kon ven ci ju o gra đan skim i po li tič kim pra vi ma 

1966;

5  ICOM – International Council Of Museums – Međunarodni savjet za muzeje.
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- Pre po ru ku o zaš ti ti fol klo ra 1989;
- Uni ver zal nu De kla ra ci ju o kul tur noj ra zno li ko sti 2001;
- Is tan bul sku de kla ra ci ju 2002, ko ju je pri hva tio okru gli sto mi ni-

sta ra kul tu re.
 � Da kle, na 32. glav noj sjed ni ci u ok to bru mje se cu 2003. go di ne 
UnE	sCO	 pri	hva	ta	 Kon	ven	ci	ju	 o	 zaš	ti	ti	 ne	ma	te	ri	jal	ne	 kul	tur	ne	
baš	ti	ne.
 � Ubr zo je odr ža no Dru	go	pro	gla	še	nje	re	mekdje	la	usme	ne	i	ne	ma	te
ri	jal	ne	baš	ti	ne	čo	vje	čan	stva.

Bit no je na po me nu ti da je ovo dru go pro gla še nje odr ža no tek ne ko li ko 
ne dje lja na kon do no še nja ove Kon ven ci je, što je do ne kle i po tvr da dva de se-
tak go di na za la ga nja UNE SCO-a za zaš ti tu ne ma te ri jal ne kul tur ne baš ti ne.

U no vem bru 2003. od pri sti glih je 60 no mi na ci ja iz ci je log svi je ta je 
28 pro gla še no re mek-dje li ma usme ne i ne ma te ri jal ne baš ti ne čo vje čan stva.

 � 2005.	tre	će	pro	gla	še	nje	re	mekdje	la	usme	ne	i	ne	ma	te	ri	jal	ne	baš	ti
ne	 čo	vje	čan	stva (pre ma po da ci ma iz Odje lje nja za ne ma te ri jal nu 
baš ti nu, za tre će pro gla še nje sti glo je vi še od 70 no mi na ci ja iz ci je-
log svi je ta).

Pro gram pro gla še nja re mek-dje la usme ne i ne ma te ri jal ne baš ti ne čo-
vje čan stva se spro vo di sva ke dvi je go di ne.

Ci lje vi ovog pro gra ma su:
- pre po zna ti i is tak nu ti vri jed nost ne ma te ri jal ne kul tur ne baš ti ne, 

oču va ti je i oži vje ti;
- vred no va ti i za bi lje ži ti ne ma te ri jal nu i usme nu baš ti nu svi je ta;
- pod sta ći ze mlje da iz ra de na ci o nal ni re gi star ne ma te ri jal ne baš ti-

ne, te da usvo je svo je le gal ne i ad mi ni stra tiv ne mje re za nje nu 
zaš ti tu;

- pro mo vi sa ti sa rad nju lo kal nih tra di ci o nal nih umjet ni ka i no si la ca 
tra di ci je u iden ti fi ko va nju i oži vlja va nju ne ma te ri jal ne kul tur ne 
baš ti ne.6

Ok to bra 2004. go di ne odr ža na je Ge ne ral na kon fe ren ci ja i Skupšti na 
ICOM-a (me đu na rod ne aso ci ja ci je ko ja po ve zu je mu ze je i mu zej ske pro
fe si o na la ce) u Se u lu, na ko joj je usvo je na Re zo lu ci ja, na zva na ‘’Se ul ska 
De kla ra ci ja ICOM-a o ne ma te ri jal nom na slje đu’’. Ova Re zo lu ci ja po dr ža va 
UNE SCO- vu Kon ven ci ju o zaš ti ti ne ma te ri jal nog kul tur nog na slje đa iz 
2003. go di ne, za tim usva ja vi še pre po ru ka na na ci o nal nom, lo kal nom i in sti-
tu ci o nal nom ni vou, u ve zi pri ku plja nja, oču va nja i pro mo ci je ne ma te ri jal nog 
na slje đa.

6  Rut Carek, Nematerijalna kulturna baština - UNESCO i njegova uloga, Informatica 
museologica, Muzejski Dokumentacijski Centar, Zagreb, 2004, str. 69 - 72.
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Za mu zej sku pro fe si ju ne ma te ri jal no na slje đe je jed na od naj bit ni jih 
obla sti u go di na ma ko je do la ze. Žak Pe ro, pred sjed nik ICOM-a ka že da je 
„Te ma dva de set  še stog Me đu na rod nog da na mu ze ja od ve li ke va žno sti za 
ove in sti tu ci je ko je na se be mo ra ju da pre u zmu zaš ti tu i ču va nje neo pi plji vih 
for mi na šeg za jed nič kog na slje đa od pri jet nji kul tur ne ho mo ge ni za ci je”.

UNE SCO-VE AK CI JE U VE ZI SA ZAš TI TOM NE MA TE RI JAL NOG 
KUL TUR NOG NA SLJE ĐA

Od 1972. go di ne, ka da je usvo je na Kon ven ci ja o zaš ti ti svjet ske baš ti-
ne, pa do da nas, UNE SCO od iz u zet ne uni ver zal ne vri jed no sti iz dva ja 830 
do ba ra, od če ga je 644 kul tur nih, 162 pri rod na i 24 mje šo vi ta do bra. Cr na 
Go ra ima dva upi sa na kul tur na do bra, me đu ko ji ma je, od 1979 go di ne, sva-
ka ko i Ko tor.7

UNE SCO je svoj kon cept zaš ti te pro ši rio i na ne ma te ri jal nu i usme nu 
baš ti nu čo vje čan stva sma tra ju ći je jed na ko vri jed nim di je lom.

UNE SCO-va pre po ru ka o oču va nju tra di ci o nal ne kul tu re i fol klo ra, 
usvo je na je od stra ne Ge ne ral ne Kon fe ren ci je 15. no vem bra 1989. go di ne. 
Po sli je de talj ni jeg raz ma tra nja, de fi ni san je ak ci o ni plan za zaš ti tu du hov nog 
na slje đa, u skla du sa Re zo lu ci jom 25 B.2, usvo je nom od stra ne Ge ne ral ne 
Kon fe ren ci je UNE SCO-a u no vem bru 1999. go di ne. Iz vrš ni od bor UNE-
SCO-a je na ge ne ral noj Kon fe ren ci ji 2001. go di ne pre po ru čio da ovu ak ci ju 
na sta vi for mu li sa njem prav nog ak ta ko jim se po sta vlja ju stan dar di.

U Opštoj de kla ra ci ji o kul tur noj ra zno li ko sti, usvo je noj od stra ne 
UNE SCO-a 2001. go di ne, po tvr đu je se da kul tu ru “...tre ba po sma tra ti kao 
skup di stink tiv nih du hov nih, ma te ri jal nih, in te lek tu al nih i emo ci o nal nih obi-
ljež ja druš tva ili druš tve ne gru pe, te da ona ob u hva ta, po red umjet no sti i 
knji žev no sti, i sti lo ve ži vo ta, na či ne za jed nič kog ži vlje nja, si ste me vri jed no-
sti i vje ro va nja ....”. U de kla ra ci ji je is tak nut i ak ci o ni plan za nje no spro vo-
đe nje, ko ji ob u hva ta i de fi ni sa nje pro gram skih po li ti ka i stra te gi ja oču va nja i 
una pri je đi va nja kul tur nog i pri rod nog na slje đa, s po seb nim osvr tom na 
usme no i du hov no na slje đe.8

na	UnE	sCOvoj	32.	Ge	ne	ral	noj	kon	fe	ren	ci	ji	u	pa	ri	zu	u	ok	to	bru	2003.	
usvo	je	na	je	Kon	ven	ci	ja	o	zaš	ti	ti	ne	ma	te	ri	jal	ne	kul	tur	ne	baš	ti	ne (Con ven tion 
for the Sa fe gu ar ding of the In tan gi ble Cul tu ral He ri ta ge). Ti me su i do pu nje-
ne već po sto je će i dav no usvo je ne kon ven ci je o zaš ti ti ma te ri jal ne kul tur ne 
baš ti ne.9

7  www.unesco.org
8  Kulturno nasleđe, Izbor najznačajnijih dokumenata Saveta Evrope u oblasti kul-

turnog nasleđa, Beograd, 2004, str. 448.
9  ICOM (International council of museums) News No. 4, 2003, str. 4.
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Pre ma UNE SCO-ovoj de fi ni ci ji ne ma te ri jal na kul tur na baš ti na uklju-
ču je sve ob li ke tra di ci o nal ne i na rod ne kul tu re, obi ča je, je zi ke, mu zi ku, ples, 
ob re de, sla vlja....10

U kri te ri je ko ji se uzi ma ju u ob zir za pro gla še nje re mek-dje la usme ne 
i ne ma te ri jal ne baš ti ne čo vje čan stva spa da ju:

 � po seb na vri jed nost re mek-dje la kao tvo re vi ne ljud skog kre a tiv nog 
uma;
 � nje go va uko ri je nje nost u kul tur nu tra di ci ju ili kul tur nu isto ri ju po-

je di ne za jed ni ce;
 � ulo ga re mek-dje la kao sred stva po tvr đi va nja kul tur nog iden ti te ta 

na ro da i kul tur nih za jed ni ca;
 � va žnost re mek-dje la kao iz vo ra in spi ra ci je i me đu kul tu ral ne raz-

mje ne te sred stva zbli ža va nja na ro da i za jed ni ca;
 � iz vr snost u pri mje ni pri ka za nih vješ ti na i teh ni ka;
 � vri jed nost re mek-dje la kao je din stve nog svje do ka ži ve kul tur ne tra-

di ci je;
 � opa snost od ne sta ja nja tra di ci je zbog ne do stat ka sred sta va za oču-

va nje i zaš ti tu ili zbog pro ce sa ubr za nih druš tve nih pro mje na - ur-
ba ni za ci je ili akul tu ra ci je.11

Sa mim tim, ob ja va re mek-dje la usme ne i ne ma te ri jal ne kul tur ne baš ti-
ne čo vje čan stva na sto ji:

 � osvi je sti ti i pro bu di ti po zi ti van od nos pre ma pri zna va nju vri jed no-
sti usme ne i ne ma te ri jal ne baš ti ne te sa zna nje o po tre bi nje nog oču-
va nja i oži vlja va nja;
 � pro ci je ni ti i po pi sa ti svjet ska na la ziš ta usme ne i ne ma te ri jal ne baš-

ti ne;
 � pod stak nu ti ze mlje na stva ra nje na ci o nal nih in ven ta ra usme ne i ne-

ma te ri jal ne baš ti ne te na pred u zi ma nje prav nih i ad mi ni stra tiv nih 
mje ra za nje no oču va nje;
 � pod sti ca ti an ga žman tra di ci o nal nih umjet ni ka i lo kal nih ak tiv nih 

uče sni ka, sa u če sni ka te kul tu re (UNE SCO, 2001.).12

Ima ju ći na umu te ide je, že lje li bi smo se osvr nu ti na je dan od mo gu ćih 
mo de la na ko ji ma bi smo mo gli pri mi je ni ti pro ces zaš ti te ne ma te ri jal nog kul-
tur nog bla ga od ve li kog zna ča ja. Po ku ša će mo pra ti ti put jed nog od seg me na-
ta bo	kelj	ske	ne	ma	te	ri	jal	ne	baš	ti	ne. 

10  www.unesco.org
11  Rut Carek, Nematerijalna kulturna baština - UNESCO i njegova uloga, Informatica 

museologica, Muzejski Dokumentacijski Centar, Zagreb, 2004, str. 69 - 72.
12  Daniel Winfree Papuga, Očuvanje nematerijalnoga: Tko, što, gdje, Informatica 

Museologica, Muzejski Dokumentacijski Centar, Zagreb 2003, str. 42 - 46.
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Čla no vi Bo kelj ske mor na ri ce u Ko to ru ima ju ve li ku i va žnu ulo gu u 
oču va nju i zaš ti ti jed nog od seg me na ta ne ma te ri jal ne bo kelj ske kul tur ne baš-
ti ne.

Čla no vi Bo kelj ske mor na ri ce, ču va ri su i pre no si te lji tra di ci je u mno-
gim ob li ci ma sva ko dnev nog po mor skog ži vo ta.

KO LO BO KELJ SKE MOR NA RI CE

Ko lo Bo kelj ske mor na ri ce uka zu je na kul tur nu, teh nič ku, i so ci jal nu 
vri jed nost ne ma te ri jal nog kul tur nog na slje đa. Ono da nas pred sta vlja zna ča-
jan dio “ko lek tiv ne me mo ri je i evrop skog iden ti te ta”. Nje go vom stva ra nju 
do pri ni je li su pre ko mor ski, me di te ran ski uti ca ji.

Ob zi rom da je Bo ka Ko tor ska to kom ci je log Sred njeg vi je ka, osta la na 
tro me đi stal nih su ko blja va nja is toč ne, me di te ran ske, i za pad no e vrop ske kul-
tu re, sa svim je ra zu mlji va bor ba sta rog s no vim u po je di nim kul tur no i sto rij-
skim raz do blji ma.13 U obla sti ma te ri jal ne kul tu re Bo ke Ko tor ske mno go su 
ja sni je i uoč lji vi je ove po ja ve. Is pi ti vač je če sto li šen ma te ri jal nih do ka za, 
iz u zev to na ili ko ra ka, ko ji sko ro ni ka da ne mo gu ima ti onu do ka znu i ne po-
bje di vu sna gu ar hiv ske gra đe. Sva ki ne ma te ri jal ni kul tur ni ob lik, kao osta tak 
ci vi li za ci ja i kul tu ra, ne raz li ku je od bi lo kog ma te ri jal nog kul tur nog do bra. 
Na pro tiv, pred sta vlja još ve ći iza zov za ra zu mi je va nje i oču va nje ta ko kr hog 
i la ko iz bri si vog seg men ta ve li kog i bur nog ži vo ta Bo ke Ko tor ske.

što, da kle, o ži vo tu bo kelj skog po mor ca mo že mo sa zna ti na osno vu 
pra će nja ta daš njeg ži vo ta? Mo žda upra vo ono što je taj ži vot i pred sta vljao 
- mir nu kon stan tu ko ja je uti ca la na raz voj gra da. Sve to je sa bra no i sli ko vi-
to, da ne ka že mo fi gu ra tiv no opi sa no, u jed nom pri mor skom ko lu, Ko lu Bo-
kelj ske mor na ri ce.

Ko lo mo že mo po sma tra ti kao lo kal nu po ja vu oko ko je se za kon ski 
nje gu je i učvrš ću je lo kal ni iden ti tet gra da i nje go vih gra đa na. Niš ta ma nje 
ni je va žno sa gle da ti ga i kao je dan od vi do va ko mu ni ka ci je i me đu kul tur ne 
raz mje ne na Ja dra nu i Me di te ra nu.

MA LI ISTO RI JAT KO LA BO KELJ SKE MOR NA RI CE

Ima mno go po da ta ka ko ji go vo re u pri log či nje ni ci da je Ko lo sv. Tri-
pu na ve o ma sta ra ob red na igra. Po ri je klo ove igre ve zu je se za da tum 13. 
ja nu ar 809. go di ne ka da su ko tor ski mor na ri do če ka li brod sa moš ti ma sv. 
Tri pu na pre u ze tih od mle tač kih tr go va ca. Sma tra se da su ta da mor na ri, od 

13  St. Lazarević, Muzički folklor Boke Kotorske, Spomenik SAN, CIII, Beograd, 
1953, str. 240.
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ve se lja, pr vi put za i gra li ovo Ko lo. Na rod vje ru je da se već ta da, kao zva nič-
no jav no udru že nje, for mi ra la kor po ra ci ja Bo kelj ske mor na ri ce14.

DVA ČI TA NJA AUTO RA KO JI SU PI SA LI  
O KO LU BO KELJ SKE MOR NA RI CE

Iako su nam pr vi opi si va či tri pun dan ske sve ča no sti osta vi li ja ko ma lo 
po da ta ka o sa mom Ko lu, ipak na osno vu nji ho vih iz la ga nja mo že mo za klju-
či ti da je sve ča nost u po čet ku bi la is klju či vo re li gi o znog ka rak te ra. Je dan od 
pr vih auto ra ko ji je pi sao o ovoj sve ča no sti i ce re mo ni ja lu je dr Ur ba no Raf-
fa e li15. Iako u svom dje lu “Il Bal lo di San Tri fo ne”, on ne opi su je ka ko je 
iz gle da la ova igra, mo že se za klju či ti da je u pi ta nju bi la či sto ob red na igra. 
Sa mo sa par ri je či, na igru se osvr će i autor dje la “La fe sta di San Tri fo ne”, 
dr Gri go rio Zar ba ri ni.16 On ta ko đe na vo di da je u po čet ku sve ča nost bi la či-
sto re li gi o zna, a da su joj tek ka sni je do da te isto rij ske re mi ni scen ci je.17

Da nas se u Ko lu mo gu vr lo ja sno spo zna ti dva	is	pre	ple	te	na	slo	ja. Pr vi 
i sta ri ji je ob red ni i sa kral ni, dru gi je no vi ji i svje tov ni, pod uti ca jem sva ko-
dnev nog ži vo ta po mo ra ca.

pr	vo či ta nje, ko je je do sta ras pro stra nje no u sred njem vi je ku, naj bo lje 
je ob jaš nje no u ra do vi ma i pre da va nji ma Mi lo ša Mi lo še vi ća na te mu “Ko lo 
Bo kelj ske mor na ri ce ”18 kao i u ra du Mi li ce Ili jin “Ko lo sv. Tri pu na ili Ko lo 
Bo kelj ske mor na ri ce”.19 Po seb no je va žan na ve de ni rad Mi li ce Ili jin, ko ja je, 
kao uži struč njak za pro ble ma ti ku na rod nih iga ra, upo re đi va la Ko lo sa slič-
nim svjet skim sred njo vje kov nim igra ma, i uoča va la ana lo gi je sa sta ri jim 
igra ma evrop skih na ro da. Na osno vu nje nog tek sta po ku ša će mo iden ti fi ko va-
ti i iz dvo ji ti ne ke od ključ nih či nje ni ca ko je ovo Ko lo ka rak te ri šu kao sta ru 
ob red nu igru.

Je dan od ele me na ta ko ji uka zu je na ve li ku sta ri nu Ko la i go vo ri o nje-
go vom sa dr ža ju i ob red nom ka rak te ru bi la bi, pri je sve ga či nje ni ca da se ovo 
Ko lo, sve do kra ja dru gog svjet skog ra ta igra lo is klju či vo na odre đen da tum, 
2. i 3. fe bru a ra, na dan Sv. Tri pu na. Ko lo se ni ka da ni je igra lo dru gom pri li-
kom što ja sno uka zu je na nje gov ob red ni ka rak ter.

14  Milica Ilijin, Kolo sv. Tripuna ili Kolo Bokeljske mornarice, Spomenik SAN, CIII, 
Beograd, 1953, str. 249.

15  Dr Urbano Raffaeli, Il Ballo di San Trifone, Zadar, 1844. 
16  Grigorio Zarbarini, La festa di San Trifone, Zadar, 1900.
17  Milica Ilijin, navedeno djelo, str. 249.
18  Miloš Milošević, Kolo Bokeljske mornarice, XII vjekova Bokeljske mornarice, Be-

ograd, 1972. 
19  Milica Ilijin, navedeno djelo.
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Glav na raz li ka iz me đu na rod nih i ob red nih iga ra je, što se na rod ne 
igre iz vo de u sva koj pri li ci, dok su ob red ne igre ve za ne za od re đe ne da tu me, 
pri li ke i mo men te.20 Ob red ne igre u či ta voj Evro pi, upr kos svim za bra na ma, 
bi le su vr lo ras pro stra nje ne i naj vi še su se iz vo di le uoči pra zni ka.

Ono što nam ta ko đe go vo ri u pri log ovoj či nje ni ci, je da Ko lo sv. Tri-
pu na iz vo de sa mo muš kar ci. Po zna to je da se u sta rom vi je ku, i po čet kom 
sred njeg igra lo uvi jek odvo je no. Mje šo vi te igre su mno go ka sni jeg da tu ma.

Ako se po đe od ob red no-ma gij skih iga ra, či je ostat ke i da nas na la zi mo 
u igrač koj tra di ci ji na šeg na ro da, pa i svih Ju žnih Slo ve na, vi dje će mo da iz-
vo đa či či ne po seb na druš tva za tvo re nog ti pa, odi je lje na po po lo vi ma i sa 
una pri jed od re đe nim funk ci ja ma. Ta ko i ko la sa ob red no-kult nom funk ci jom 
pri pa da ju pr ven stve no jed nom po lu, u na šem slu ča ju muš kom.21

Ono što mo žda naj vi še uka zu je na ob red ni ka rak ter igre, a sre će se 
kod iga ra mno gih na ro da, je pod vla če nje igra ča is pod lu ka po dig nu tih ru ku 
(“ka pi ja”, ili “most”) ili is pod ni za po dig nu tih ru ku (“tu nel”). Če sto po na-
vlja na fi gu ra pro vla če nja, ko ja se naj češ će na zi va “most” ozna ča va ob na vlja-
nje ži vo ta. Raz li či ta pro vla če nja u Ko lu, u na šem na ro du po ka zu ju da se tom 
ob re du ra ni je pri da vao ve li ki zna čaj. Ta pro vla če nja vr ši la su se ne sa mo kao 
znak po nov nog ra đa nja i ob na vlja nja ži vo ta, već kao pro fi lak sa, i kao sred-
stvo za is ce lje nje, za zdra vlje, za čiš će nje od či ni.22 Ovi ele men ti Ko la se 
po na vlja ju ne ko li ko pu ta i u da naš njem na či nu iz vo đe nja. Ova kve ele men te 
Ko la po ve zu je mo ne sa mo sa po smrt nim, već vr lo če sto sa sva tov skim igra-
ma i igra ma za plod nost. Pro vla če nje u ob red nim igra ma mo že bi ti is pod 
ma če va, ma ra ma, po dig nu tih ru ku. Ovaj sim bol, ko ji se pro vla či kroz sko ro 
sve fi gu re Ko la Bo kelj ske mor na ri ce, pred sta vlja vječ no ob na vlja nje ži vo ta, 
si la že nje u ta mu i iz la že nje na svje tlost.

Mo žda je naj ja če na gla še na sim bo li ka u XII, po sljed njoj fi gu ri, ka da u 
sre di nu ko la ula ze ča sni ci. Ko lo se za vr ša va ta ko što igra či sve vi še ste žu 
Ko lo oko ad mi ra la, dr žav nih i vjer skih pred stav ni ka, ski da ju ći ka pi ce i uz vi-
ku ju ći “Sla va”. Ovu igru oko ča sni ka i ad mi ra la (ako je pri su tan) mo že mo 
po ve za ti sa ne ka daš njim igra njem oko moš ti ju sve ta ca. Igra njem oko moš ti ju 
sv. Tri pu na, i sve ta ca uopšte, tra ži la se ve za iz me đu ži vih i umr lih, ka ko bi 
se iz mo li la bož ja mi lost i zaš ti ta od de mo na.

Ova kvo igra nje oko moš ti ju ka sni je je za mi je nje no igra njem oko ča-
sni ka i da nas ima sim bo li ku oda va nja po ča sti i ve zu sa oni ma ko ji pred sta-
vlja ju cr kvu i dr ža vu. Ov dje sva ka ko tre ba na po me nu ti Ji re če ko vo23 za pa ža-

20  Ljubica i Danica S. Janković, Prilog proučavanju ostataka obrednih igara u Jugo-
slaviji, SAN, CCLXXI, Etnografski institut, Beograd, 1957, str. 25.

21  Olivera Mladenović, Kolo u Južnih Slovena, Beograd, 1973, str. 102.
22  Ljubica i Danica S. Janković, n. d, str. 7.
23  K. Jireček – J.Radonić, Istorija Srba, II, Beograd, 1952, str. 293 - 294.
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nje da se uoči ve li kih pra zni ka u sred njem vi je ku, bez ob zi ra na za bra ne, u 
cr kvi igra lo “kraj sve ga što su za bra nji va li sta ri cr kve ni sa bo ri”. Ji re ček sma-
tra da je Ko lo Bo kelj ske mor na ri ce osta tak slič nih sta rih obi ča ja.24

Igre sa ob red nom na mje nom iz vo de se pre te žno u kru gu, bez ob zi ra da 
li je to kru žna otvo re na ili za tvo re na po vor ka, ili la nac po ve za nih igra ča u 
za tvo re nom ili otvo re nom ko lu. Iz mno gih pri mje ra mo že se vi dje ti da se 
ko lom ob red no opa su je ili za o kru ža va hljeb, po ga ča, tr pe za, kor pa s ja ji ma, 
ku ća, cr kva, rod no dr vo, va tra, naj mi li ji član po ro di ce, mla da, mla do že nja. U 
ma gij sko-ob red nom smi slu za o kru ži va nje pred me ta, ži vo ti nje, ili čo vi je ka, 
ima plo do sno ili bor be no-zaš tit no svoj stvo.25

Ta ko đe po sto ji vje ro va nje da se ra ni je ko lom stva ra la mi stič na ve za 
iz me đu igra ča i ono ga ko se ob i gra va. Vje ro va lo se u nji ho vo uza jam no du-
hov no pro ži ma nje. Ta ko đe u ne kim na šim kra je vi ma po sto ja la je i mo ral na 
funk ci ja ko la. Ko lom se uka zi va lo na ro či to poš to va nje ne ke oso be, ta ko što 
bi igra či op ko li li i igra ju ći pra ti li do ku će od re đe nu oso bu. Sve ove po ja ve 
su vje ro vat no osta tak ne ka daš njih ob re da i vjer skog kul ta ko ji je u fe u dal no 
do ba pre šao na ple mi će, a ka sni je i na dru ga ugled na li ca. Iz gle da da se ob lik 
po je di nih ob red nih iga ra do da nas sa ču vao, ali sa pro mi je nje nom i iz bli je dje-
lom funk ci jom ko ja se da nas teš ko či ta.26

Iako su Ko lo spo mi nja li broj ni pi sci ko ji su se ba vi li Bo kelj skom mor-
na ri com, ipak je ma li broj onih ko ji su po ku ša li da ne po sred no na uč no ot kri-
ju nje go vu sa dr ži nu. Ja ko je bit no na po me nu ti da su mno gi auto ri, čak i te o-
lo zi ko ji su pi sa li o Ko lu Bo kelj ske mor na ri ce, za ne ma ri va li du hov nu di men-
zi ju Ko la. Ta ko i po red ovog ob red nog i sa kral nog slo ja u Ko lu po sto ji i 
dru	gi, la ič ki i znat no mla đi sloj ko ji go vo ri i ka rak te ri še sva ko dnev ni ži vot 
po mo ra ca. Bo kelj ski mor na ri su Ko lu da li svoj duh i sta leš ko obi ljež je ti me 
što su po je di nim fi gu ra ma iz ra zi li svo ju voj nič ku di sci pli nu, vješ ti nu mor-
nar skog pre stro ja va nja, kao i sim bo li ku svo ga po zi va. Ta ko pe tom fi gu rom, 
Ko lom mor na ri for mi ra ju si dro - sim bol po mor stva.

Pa vao Bu to rac u svom dje lu “Tri punj dan sko ko lo”27 is ti če u Ko lu ne-
ke im pe ra ti ve po mor ske pro fe si je kao što su so li dar nost u olu ja ma i bit ka ma 
na mo ru, di sci pli na i sva ko dnev ni mor nar ski ži vot. Ime na fi gu ra ta ko đe uka-
zu ju na ta kva la ič ka tu ma če nja Ko la. Ta ko se u tek stu spo mi nju fi gu re kao 
što su vr tlog, ne pra va i pra va ve ri ga, si dro, uš pug....

Bu to rac Ko lo sma tra is klju či vo tvo re vi nom bo kelj skih mor na ra, ko ji 
su ga to kom vre me na svje sno stvo ri li i po ve za li sa pro sla vom. Me đu tim, 

24  Miloš Milošević, navedeno djelo, str. 186.
25  Ljubica i Danica S. Janković, n. d, str. 7.
26  Milica Ilijin, Narodne igre u Boki Kotorskoj, Spomenik SAN, CIII, Beograd, 1953, 

str. 250.
27  Pavao Butorac, Tripunjdansko kolo, Kotor, 1941.
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ova kvo tu ma če nje Ko la, po je di nih fi gu ra i sa mog obi ča ja ne pred sta vlja sa-
mu suš ti nu stva ri, i če sto je u su prot no sti sa pri rod nim raz vo jem opšteg pro-
ce sa na rod nog stva ra laš tva.

Pra te ći tek sto ve Mi li ce Ili jin i Pa va Bu tor ca po ku ša li smo do ći do za-
ni mlji vih i zna čaj nih re zul ta ta, pre ma ko ji ma se u Ko lu, po red no vi jih ele me-
na ta iz sva ko dnev nog ži vo ta na mo ru, mo že iz dvo ji ti i jed no sta ro ob red no 
je zgro, sa fi gu ra ma pu nim sim bo li ke. Ta kva slo je vi tost da je ovim sta rim za-
bo ra vlje nim fe no me ni ma po seb nu kul tur nu i ži vot nu draž.

Na kra ju, na osno vu na ve de nih ra do va, mo že mo za klu či ti da je Ko lo 
is klju či vo ob red nog ka rak te ra i da je to kom vre me na do bi lo svoj spe ci fič ni 
ka rak ter i ob lik igre, kroz ko ju se još uvi jek pro vla če ele men ti ob red nih iga-
ra.

ZA KLJU ČAK

Ovim ra dom na sto ja li smo da is tak ne mo zna čaj kul tur nog bo gat stva 
ove or ga ni za ci je jer ona či ni za jed nič ko na slje đe či je je oču va nje suš tin ski 
va žno u po sti za nju evrop skog je din stva.

Ko lo Bo kelj ske mor na ri ce vje ro vat no je je dan od naj bo ljih pri mje ra 
oču va nja kul tur nog iden ti te ta od re đe nih sre di na, jer pred sta vlja istin sko svje-
do čan stvo kul tu re i tra di ci je jed nog pod ne blja.

Ono je, do i sta ri je dak pri mjer u vre me nu opšteg za bo ra va, ne stan ka 
tra di ci o nal nih for mi i stva ra nja sa svim no vih po jav nih ob li ka ko ji ne ma ju 
ute me lje nje u tra di ci ji. To mo že mo sa ve li kom si gur noš ću da tvr di mo jer 
smo uze li u ob zir is tra ži va nja na ši rim pro sto ri ma Evro pe, gdje smo usta no-
vi li da je vr lo ma lo slič nih pri mje ra.

Vri jed nost Ko la Bo kelj ske mor na ri ce je u to me što ono pred sta vlja je-
din stve no svje do čan stvo ži ve kul tur ne tra di ci je ko ja je osta vi la ne iz bri siv 
trag u kul tu ro loš koj sli ci sre di ne u ko joj je na sta ja la i tra ja la.

Na kra ju na po mi nje mo da smo na šim ra dom po ku ša li da za o kru ži mo 
je dan, ne do volj no pro u čen, seg ment dje lo va nja Bo kelj ske mor na ri ce i pred-
sta vi mo ga u vi du ra da ko ji kao cilj po sta vlja iden ti fi ka ci ju ovog kul tur nog 
do bra kao ne ma te ri jal nog ob li ka od iz u zet nog zna ča ja. Sa mom iden ti fi ka ci-
jom Ko la Bo kelj ske mor na ri ce na da mo se da će mo pod stak nu ti bu du će is tra-
ži va če da ovo kul tur no do bro do ku men tu ju i ču va ju za pi se o nje mu, ali i da 
pod sti ču pre no še nja i zaš ti tu u nje go vim iz vor nim sre di na ma. Ova kva i slič-
na kul tur na do bra tre ba da bu du pri zna ta kao kom po nen te kul tur nog iden ti-
te ta i iz vo ri in spi ra ci je i stva ra laš tva bu du ćih ge ne ra ci ja.
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Iva Antović

IMMATERIAL CULTURAL HERITAgE ANd UNESCO 
 EXAMpLE OF THE BOKA FRATERNITY OF SEAMEN 

ANd ITS RINg dANCE
Summary

Regarding the fact that immaterial cultural heritage, the same as the material, 
presents irreplaceable expression of wealth and versatility of European cultural heritage, 
the subject of the research of this paper is the immaterial cultural heritage as a relic of 
civilisation achievements of the past of our environment. When observing and studying 
the immaterial cultural past, the topic is here restricted to the issue of at present pre-
served form of cultural heritage, and in particular one of the existing forms of activity of 
the Boka Fraternity of Seamen – its Kolo (Ring Dance). 

In the introductory part of the paper the significance of the cultural wealth of the 
organization is stressed because it presents the common heritage whose preservation is 
an essentially important factor in achieving European unity. Another motive for dealing 
with this topic is constantly growing number of world and European associations whose 
task is to study and protect culture, and therewith the number of projects and conventions 
of those organizations that show ever more interest in immaterial cultural heritage.

The second chapter presents an outline and definition of the cultural heritage, 
which is reflected both in material and immaterial form. It also explains the notion of 
immaterial cultural heritage and emphasizes the importance of its preservation and pro-
tection. 

Since the latest cultural study trends have started putting into focus immaterial 
cultural heritage, and UNESCO is one of the significant champions of that process, the 
next chapter, through a short historic review, as well as through the campaigns concern-
ing the protection of cultural heritage, deals just with UNESCO and its roll in the protec-
tion of immaterial cultural heritage.

As the Kolo of the Boka Fraternity of Seamen shows technical and social value 
of immaterial cultural heritage, it now presents an important part of “the collective mem-
ory and European identity”. Therefore the next chapter of this work is dedicated to the 
immaterial segment of the Boka cultural heritage, to “the Kolo of the Boka Fraternity of 
Seamen”. This chapter is divided into three smaller segments. The first segment explains 
that Kolo can be observed as a local feature around which the local identity of the town 
and its inhabitants is legally nurtured and secured, but we must also observe it as one of 
the aspects of media communication and intercultural exchange on the Adriatic and Med-
iterranean. The next segment presents a short history of the Kolo of the Boka Fraternity 
of Seamen, as dictated by the original sources.

Although the Kolo is mentioned by numerous writers dealing with this organiza-
tion, the number of those who tried to find its substance in an immediate scientific mode 
was small. It is really essential to mention that many authors, even theologians, who 
wrote about the Kolo of the Boka Fraternity of Seamen, neglected the spiritual dimen-
sion of Kolo. Beside the ritual and sacral layer, Kolo contains another, layman and much 
more recent layer telling about the life of seamen. Those two intertwined in the Kolo of 
the Boka Fraternity of Seamen, as well as the analyses of the text by the authors who 
studied these themes, are clearly expounded in the last unit of the third chapter of the 
work.
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At the very end, in the conclusive consideration, it is stated that such approach to 
the theme was an attempt to encompass the insufficiently studied segment of the activity 
of the Kolo of the Boka Fraternity of Seamen and present it in the form of a work whose 
objective is the identification of this cultural wealth as immaterial form of cultural heri-
tage of rare significance. 
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На да ДРА ШКО ВИћ

БИОБИ БЛИ О ГРА ФИЈA МА РИ ЈЕ ЦР НИЋпЕ ЈО ВИЋ

БИ О ГРА ФИ ЈА

Ма ри ја Цр нић је ро ђе на 1934. го ди не у Хер цег-Но вом, гдје је за-
вр ши ла че ти ри раз ре да основ не шко ле и че ти ри раз ре да Ни же ре ал не 
гим на зи је. Шко ло ва ње је на ста ви ла у Ко то ру и Ду бров ни ку, гдје је за вр-
ши ла Ви шу гим на зи ју и ма ту ри ра ла. Ди пло ми ра ла је 1956. го ди не на 
гру пи за ет но ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду.

По чет ком 1957. за по сли ла се у За ви чај ном му зе ју Хер цег-Но ви, 
гдје је ра ди ла као бла гај ник, књи го во ђа, во дич и ку стос и ви ше од дви је 
го ди не као в.д. ди рек тор.

Ју ла 1970. го ди не пре ла зи на рад у Ар хив Хер цег-Но во га, гдје ра-
ди као ар хи вист до од ла ска у ин ва лид ску пен зи ју кра јем 1985. го ди не. 

На осно ву об ја вље них ра до ва, 1983. го ди не до би ја зва ње - ви ши 
ар хи вист.

Од 1961. го ди не по чи ње да се ба ви про у ча ва њем про шло сти Бо ке, 
по себ но хер цег нов ског кра ја и об ја вљу је ра до ве из исто ри је, ет но ло ги-
је, кул тур не исто ри је и ар хи ви сти ке, ко ји се те ме ље на нео бја вље ној 
ар хив ској гра ђи, уз по моћ ли те ра ту ре. Ра до ви су об ја вље ни у број ним 
ча со пи си ма, на уч ним пу бли ка ци ја ма, збор ни ци ма ра до ва са на уч них 
ску по ва, за тим днев ној, или пе ри о дич ној штам пи. Об ја вљи ва ла је у Гла
сни	ку	 ет	но	граф	ског	 му	зе	ја Бе о град, збор ни ку Бо	ка (Хер цег-Но ви), 
Збор	ни	ку	ви	ше	по	мор	ске	шко	ле (Ко тор), Исто	риј	ским	за	пи	си	ма (Ти то-
град), Би	бли	о	граф	ском	вје	сни	ку	(Це ти ње), Ар	хи	ви	сту (Бе о град), Ар	хив
ским	 за	пи	си	ма (Бу два – Це ти ње), По	бје	ди (Под го ри ца), Бо	ки (Ко тор), 
На	шем	 ли	сту (Хер цег-Но ви), Про	свјет	ном	ра	ду (Ти то град), Ло	вач	ким	
но	ви	на	ма	(Но ви Сад) и др.

Ко а у тор је у не ко ли ко по себ них из да ња, а у не ки ма се ја вља као 
по моћ ник уред ни ка, уред ник, ре цен зент, ре дак тор, члан ре дак ци је. Би ла 
је је дан од осни ва ча збор ни ка Бо	ка Хер цег-Но ви, члан ре дак ци о ног од-
бо ра од пр вог до два де се тог бро ја, за мје ник глав ног и од го вор ног уред-
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ни ка од бр. 6 -7 до 13-14 и глав ни и од го вор ни уред ник од бр. 15-16 до 
бр. 20. 

У дру штве ном ра ду уче ство ва ла је као де ле гат Ре пу блич ке са мо у-
прав не ин те ре сне за јед ни це за на у ку СР Цр не Го ре и де ле гат Ре пу блич-
ке са мо у прав не за јед ни це за кул ту ру СР Цр не Го ре. Члан је Од бо ра за 
ет но ло ги ју Цр но гор ске ака де ми је на у ка и умјет но сти од осни ва ња до 
да нас. Би ла је и члан Од бо ра (ЦА НУ) за из да ва ње из во ра за исто ри ју 
Цр не Го ре, члан Са вје та Цен трал не на род не би бли о те ке „Ђур ђе Цр но је-
вић“ - Це ти ње, члан Са вје та Исто риј ског ар хи ва - Ко тор, члан Са вје та 
Ар хи ва СР Цр не Го ре - Це ти ње, члан пред сјед ни штва Са ве за дру шта ва 
ар хив ских рад ни ка Ју го сла ви је, члан Ко ми си је за прав на пи та ња Са ве за 
дру шта ва ар хив ских рад ни ка Ју го сла ви је, се кре тар Дру штва ар хив ских 
рад ни ка Цр не Го ре, се кре тар За јед ни це ар хи ва СР Цр не Го ре, пот пред-
сјед ник Ме ђу ре пу блич ке кул тур но-про свјет не за јед ни це на тро ме ђи Бо-
сне и Хер це го ви не, Хр ват ске и Цр не Го ре, пред сјед ник Из вр шног од бо-
ра Са мо у прав не ин те ре сне за јед ни це кул ту ре Хер цег-Но ви, члан жи ри ја 
за до дје лу Ок то бар ске на гра де. Би ла је, та ко ђе, по рот ник Оп штин ског 
су да Хер цег-Но ви, пред сјед ник Оп штин ског од бо ра Цр ве ног кр ста Хер-
цег-Но ви.

До бит ник је Повеље	 у	 знак	при	зна	ња	 за	 ви	ше	го	ди	шњи	успје	шан	
рад	 у	Са	ве	зу	 ар	хив	ских	рад	ни	ка	 Ју	го	сла	ви	је и Признања	 за	 ви	ше	го	ди
шње	 ак	тив	но	сти	 и	 ре	зул	та	те	 на	 ње	го	ва	њу	 и	 раз	ви	ја	њу	 тра	ди	ци	ја	
НОра	 и	 сре	ђи	ва	њу	 исто	риј	ске	 гра	ђе, ко је јој је до ди је лио ОО СУБ-
НОР-а Хер цег-Но ви. 

Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић да нас жи ви у Хер цег-Но вом и на ста вља 
да про у ча ва про шлост Бо ке и Хер цег-Но вог, са истим ен ту зи ја змом, као 
на по чет ку свог рад ног ви је ка, ко ри сте ћи не ис црп но бо гат ство хер цег-
нов ског ар хи ва и дру гу ли те ра ту ру.

Био-библиографијаМаријеЦрнић-Пејовић са др жи 278 би бли о-
граф ских је ди ни ца, ко је су, ра ди бо ље пре глед но сти свр ста не у не ко ли-
ко гру па:

I.  пО СЕБ НА ИЗ ДА ЊА
  I-1 Ко а у тор
  I-2 Уред ник, ре дак тор, члан ре дак ци је
  I-3 Ре цен зент
  I-4 По себ ни оти сак (се па рат)

II.  РА ДО ВИ У МО НО ГРАФ СКИМ пУ БЛИ КА ЦИ ЈА МА 
  (књи га ма и збор ни ци ма ра до ва са ра зних на уч них ску по ва)

III. РА ДО ВИ У пЕ РИ О ДИЧ НИМ пУ БЛИ КА ЦИ ЈА МА 
  (но ви на ма и ча со пи си ма)
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  III-1 Фељ то ни
  III-2 Члан ци и при ка зи
IV. РА ДО ВИ У ШтАМ пИ
V.  ЛИ тЕ РА тУ РА О МА РИ ЈИ ЦР НИЋпЕ ЈО ВИЋ
Сва ка гру па (под гру па), об ра ђе на је хро но ло шки, а уко ли ко уну-

тар јед не го ди не има ви ше библ. је ди ни ца, оне су по ре ђа не по азбуч-
ном ре ду ауто ра, од но сно на сло ва.

На кра ју би бли о гра фи је да ти су ре ги стри:
 � Ре ги стар лич них име на
 � Ре ги стар ко ри шће не пе ри о ди ке и збор ни ка.

БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА

I пО СЕБ НА ИЗ ДА ЊА 

I1 КО А У ТОР

1961.

1. РА ДО ВИЋ. Ве љо 
Ор	јен	ски	пар	ти	зан	ски	ба	та	љон / Ве љо Ра до вић, Ма ри ја Цр нић. 
– Хер цег-Но ви : Оп штин ски од бор Са ве за бо ра ца, 1961 (Це ти ње : 
Обод) . – 139 стр. : илу стр. ; 23. цм.

1983.

2. арХИВСкИ	фон	до	ви	и	збир	ке	у	ар	хи	ви	ма	и	ар	хив	ским	одје	ље	њи	ма	
у	СФрЈ	 :	Ср	Цр	на	Го	ра / [са рад ни ци-ауто ри Ма ри ја Цр нић-Пе јо-
вић ... и др.]. Бе о град : Са вез дру шта ва ар хив ских рад ни ка Ју го сла-
ви је, 1983 (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод). – 136 
стр. : илу стр. 25 цм.
Ти раж 1000. – Ре ги стри.

1984.

3. АР ХИВ Хер цег-Но во га = Ar chi ves of Her ceg-No vi = Ar hiv von Her-
ceg No vi / [а у то ри тек ста Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић, Фе ри да Пе ја ко-
вић, Гли го Ода ло вић , Ми лан Си јер ко вић]. – Хер цег-Но ви : Ар хив, 
1984 (б.м. : б.и.). – 58 стр. : илу стр. ; 18 цм.
Текст на срп.,енгл. и њем. је зи ку.
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4. реВОЛуЦИОНарНИ	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер
цег	нов	ском	 кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	 до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо-
вић, Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. 
– Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо-
у прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци-
ја НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984 (Тре би ње : «Тре би ње»). – 
195 стр. ; 21 цм. – (По себ на из да ња).
Ти раж 1000. – Ре ги стар.

1988.

5. ХАЈ ДУ ЦИ у Бо ки Ко тор ској : 1648-1718. / при ре дио Ми лош Ми-
ло ше вић ; [а у то риса рад ни ци Ма ри ја Цр нићпе јо вић ... и др.]. 
– Ти то град : Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти, 1988 (Бе о-
град : Про све та). – 792 стр. ; 24 цм. - ( Исто риј ски из во ри; књ. 4. 
Из во ри за исто ри ју Цр не Го ре; књ. 1 / ЦА НУ, Одје ље ње дру штве-
них на у ка).
Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић је об ра ди ла фонд По ли тич ко-управ ни, Мле тач ки ар хив 
(ПУ МА), све ске VII, VI II, IХ, ХI, ХLV, ХLIХ – укуп но 35 до ку ме на та ---> пред го-
вор.

I2 УРЕД НИК, РЕ ДАК ТОР, ЧЛАН РЕ ДАК ЦИ ЈЕ

1976.

6. БИЛ тЕН [Ме ђу ре пу блич ке кул тур но-про свјет не за јед ни це на тро-
ме ђи со ци ја ли стич ких ре пу бли ка Бо сне и Хер це го ви не, Хр ват ске и 
Цр не Го ре] : 3 / [у ред ник Ма ри ја Цр нићпе јо вић]. – Хер цег-Но-
ви : Са мо у прав на ин те ре сна за јед ни ца кул ту ре и на у ке, 1976 ([б.м. 
: б.и.]). – 100 стр. ; 27 цм.
Ти раж 300.

1982.

7. НА КИ ЋЕ НО ВИЋ, Са ва
Бо	ка	:	ан	тро	по	ге	о	граф	ска	сту	ди	ја / Са ва На ки ће но вић ; [ре дак ци-
о ни од бор фо то тип ског из да ња Ма ри ја Цр нићпе јо вић ... и др.]. 
- Хер цег-Но ви : Од бор за про сла ву 600. го ди шњи це осни ва ња Хер-
цег-Но вог: Ар хив, 1982 (Са ра је во : Свје тлост). – 189-632, 832-911 
стр.: сли ка ауто ра; 24. цм.
Фо то тип ско изд. из 1913. г. – Би ље шка о пи сцу : стр. 187-188. - Би бли о гра фи ја и 
би ље шке уз текст. – Ре ги стар.
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8. пО пО ВИЋ, То мо К.
Хер	цегНо	ви	 :	 13821797	 :	 исто	риј	ске	 би	ље	шке . Књ.1 / То мо К. 
По по вић ; [ре дак ци ја фо то тип ског изд. Ма ри ја Цр нићпе јо вић ... 
и др.]. – Хер цег-Но ви: Од бор за про сла ву 600. го ди шњи це осни ва-
ња Хер цег-Но вог : Ар хив Хер цег-Но вог, 1982 (Тре би ње : «Тре би-
ње»). – 260 стр. ; 17 цм.
Фо то тип ско изд. из 1924. го ди не. – Би ље шка о пи сцу /Ре дак ци ја : стр. 257-260.

9. ХерЦеГНо	ви	 са	 око	ли	ном / [глав ни и од го вор ни уред ник Ла зар 
Се фе ро вић ; ре дак ци ја Ма ри ја Цр нићпе јо вић ...[и др.]]. - Хер-
цег-Но ви : Са мо у прав на ин те ре сна за јед ни ца за ту ри зам, 1982 
(Умаг: Ти по гра фи ја). - 95 стр. : сли ке, 30 цм.
Текст штам пан на срп ско хрв., енгл. и њем. је зи ку.

1983.

10. ГИ ЛЕР, Ол га Б.
При	руч	ник	за	за	шти	ту	ар	хив	ске	гра	ђе	ван	ар	хи	ва / Ол га Б. Ги лер ; 
[ре дак ци ја Ми лош Ми ло ше вић, Ма ри ја Цр нићпе јо вић ... и др.]. 
– Ти то град : Дру штво ар хив ских рад ни ка СР Цр не Го ре : За јед ни ца 
ар хи ва Цр не Го ре, 1983 (Ти то град: По бје да). – 261 стр. ; 23 цм.
Пред го вор / Ре дак ци ја : стр. 5-9.

11. раДНИЧкИ	 по	крет,	 на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	 рат	 и	 ре	во	лу	ци	ја	 у	
Бо	ки	 Ко	тор	ској: (збор ник ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног у 
Хер цег-Но вом, 26., 27. и 28. но вем бра 1981. го ди не). Књ. 2. / [ре
дак ци ја Ма ри ја Цр нићпе јо вић ... [и др.]]. - Ти то град : Исто риј-
ски ин сти тут СР Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у прав ни фонд за 
ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја НОР-а оп шти не 
Хер цег-Но ви, 1983. - 692 стр. ; 24 цм. - (По себ на из да ња ).
Ре ги стри.

1984.

12. СЕ ФЕ РО ВИЋ, Ла зар
умјет	нич	ко	бла	го	Хер	цегНо	вог / Ла зар Се фе ро вић ; [глав ни и од
го вор ни уред ник Ма ри ја Цр нићпе јо вић ; ре цен зент Ма ри ја Цр-
нић-Пе јо вић; фо то гра фи је Све то лик Ђу ра но вић ; пре вод на енгл. и 
ње мач ки је зик Со ња Ра кић]. – Хер цег-Но ви : СИЗ за ту ри зам Хер-
цег-Но ви, 1984 (Умаг : Ти по гра фи ја). – 158 стр.: илу стр. ; 24 цм.
Упор. текст на срп., енгл. и њем. је зи ку . – Ти раж 1200. – Би бли о гра фи ја: стр. 153-
154.
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1986.

13. НА КИ ЋЕ НО ВИЋ, Са ва
Бо	ка	:	ан	тро	по	ге	о	граф	ска	сту	ди	ја / Са ва На ки ће но вић ; [ре дак ци-
о ни од бор фо то тип ског из да ња Ма ри ја Цр нићпе јо вић ... и др.]. 
- Хер цег-Но ви : Ар хив Хер цег-Но вог, 1986 (Тре би ње : «Тре би ње»). 
– 189-632, 832-911 стр.: [1] пре са ви је ни лист ; 24. цм.
Ти раж 800. - Фо то тип ско изд. из 1913. г. – Би ље шка о пи сцу : стр. 187-188. - Би-
бли о гра фи ја и би ље шке уз текст. – Ре ги стар.

14. НарОДНООСЛОБОДИЛаЧкИ	 рат	 и	 ре	во	лу	ци	ја	 у	 Бо	ки	 Ко	тор
ској	 :	 у	 ври	је	ме	 при	вре	ме	не	 кри	зе	 од	 апри	ла	 1942.	 до	 сеп	тем	бра	
1943.	: (збор ник ра до ва са Окру глог сто ла одр жа ног у Ри сну 20. ја-
ну а ра 1984. го ди не) / [ре дак ци ја Ма ри ја Цр нићпе јо вић ... и 
др.].- Хер цег-Но ви, Ти ват, Ко тор : Марк си стич ки цен три: Фон до ви 
за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја НОР-а, 1986 
(Ко тор : «А. Пал та шић»). – 420 стр. ; 23 цм.
Ти раж 100.

1987.

15. ЗаТВОрИ	и	ло	го	ри	у	Бо	ки	Ко	тор	ској	и	Бо	ке	љи	у	за	тво	ри	ма	и	ло
го	ри	ма	 ван	 Бо	ке:	 19411945.: (збор ник ра до ва са на уч ног ску па 
одр жа ног са Хер цег-Но вог 20. и 21. де цем бра 1985. го ди не) / [у ред-
ник Јо ван Р. Бо јо вић ; ре дак ци ја ... Ма ри ја Цр нићпе јо вић ... [и 
др.]]. – Ти то град : Исто риј ски ин сти тут СР Цр не Го ре ; Хер цег-Но-
ви : Са мо у прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них 
тра ди ци ја НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1987 (Тре би ње : «Тре би-
ње»). – 660 стр. ; 21. цм. – (По себ на из да ња).
Ти раж 2000.

16. СЕ ФЕ РО ВИЋ, Ла зар
умјет	нич	ко	бла	го	Хер	цегНо	вог / Ла зар Се фе ро вић ; [глав ни и од-
го вор ни уред ник Ма ри ја Цр нићпе јо вић ; ре цен зент Ма ри ја Цр-
нић-Пе јо вић; фо то гра фи је Све то лик Ђу ра но вић ; пре вод на енгл. и 
ње мач ки је зик Со ња Ра кић]. – 2.изд. - Хер цег-Но ви : СИЗ за кул ту-
ру : СИЗ за ту ри зам Хер цег-Но ви, 1987 (б.м. : б.и.). – 158 стр.: илу-
стр. ; 24 цм.
Упор. текст на срп., енгл. и њем. је зи ку . – Ти раж 1200. – Би бли о гра фи ја: стр. 153-
154.

17. ХерЦеГНо	ви	 са	 око	ли	ном / [глав ни и од го вор ни уред ник Ла зар 
Се фе ро вић ; ре дак ци ја Ма ри ја Цр нићпе јо вић ...[и др.]]. – 2. 
изд.. – Хер цег-Но ви : Са мо у прав на ин те ре сна за јед ни ца кул ту ре, 
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Ту ри стич ки са вез Бо ке Ко тор ске-Х.Но ви, 1987 (Умаг : Штам па), 95 
стр. : сли ке, 30 цм.

1988.

18. МУ СИЋ, Ср ђан
Из вје шта ји ге не рал ног про ви ду ра Дал ма ци је и Ал ба ни је Кор не ра о 
за у зи ма њу Хер цег-Но вог 1687. го ди не / Ср ђан Му сић ; [ре дак ци ја 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић ...и др.; ре цен зен ти Ма ри ја Цр нић-Пе јо-
вић, Гли гор Ста но је вић, Гли го Ода ло вић]. – Хер цег-Но ви: Ар хив 
Хер цег-Но вог: Град ска би бли о те ка : За ви чај ни му зеј, 1988 (Тре би-
ње : «Тре би ње»). – 203 стр. ; 21 цм.
Ти раж 500. – Би бли о гра фи ја и би ље шке уз текст.

1991.

19. ПаЛИ	 за	 сло	бо	ду	 :	 19411945 : спо мен књи га по ги ну лих бо ра ца 
НОР-а и жр та ва фа ши стич ког те ро ра оп шти на Ко тор, Ти ват. Хер-
цег-Но ви / [у ред ник Ма ри ја Цр нићпе јо вић]. - [1. изд.]. – Ко тор 
; Ти ват ; Хер цег-Но ви : Оп штин ски од бо ри СУБ НОР-а, 1991 (Ти то-
град : Yugra fic ; Це ти ње : Обод). – 485. стр. : илу стр. ; 25 цм.
Ти раж 1500.

I3 РЕ ЦЕН ЗЕНТ

1984.

20. СЕ ФЕ РО ВИЋ, Ла зар
умјет	нич	ко	бла	го	Хер	цегНо	вог / Ла зар Се фе ро вић ; [глав ни и од-
го вор ни уред ник Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић ; ре цен зент Ма ри ја Цр
нићпе јо вић; фо то гра фи је Све то лик Ђу ра но вић ; пре вод на енгл. 
и ње мач ки је зик Со ња Ра кић]. – Хер цег-Но ви : СИЗ за ту ри зам 
Хер цег-Но ви, 1984 (Умаг : Ти по гра фи ја). – 158 стр.: илу стр. ; 24 
цм.
Упор. текст на срп., енгл. и њем. је зи ку . – Ти раж 1200. – Би бли о гра фи ја: стр. 153-
154.

1986.

21. РА ШО ВИЋ, Ду шан
Бро	дар	ско	дру	штво	„Ју	го	ле	Гра	ка	лић“:	 (раз	вој	ве	слач	ког	 је	дри	ли
чар	ског	 спор	та,	 под	вод	них	 ак	тив	но	сти	 и	 спорт	ског	 ри	бо	ло	ва	 у	
Хер	цегНо	вом) / Ду шан Ра шо вић ; [ре цен зент Ма ри ја Цр нићпе
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јо вић]. – Хер цег-Но ви : Са мо у прав на ин те ре сна за јед ни ца фи зич ке 
и тех нич ке кул ту ре : Бро дар ско дру штво „Ју го ле Гра ка лић“, 1986 
(Са ра је во : Свје тлост). – 115 стр. : илу стр. ; 25 цм.- (Би бли о те ка 
Раз вој спор та у Хер цег-Но вом; књ. 1).
Ти раж 1000.

22. РА ШО ВИЋ, Ду шан
Ше	зде	сет	 го	ди	на	 хер	цег	нов	ског	 „Ја	дра	на“	 :	 19261986 / Ду шан 
Ра шо вић ;[ре цен зент Ма ри ја Цр нићпе јо вић]. – Хер цег-Но ви : 
Пли вач ки-ва тер по ло клуб „Ја дран“...и др; Ти то град : Ре пу блич ка 
са мо у прав на ин те ре сна за јед ни ца фи зич ке кул ту ре, [1986]. – 238 
стр. : илу стр. ; 24 цм. – (Би бли о те ка Раз вој спор та у Хер цег-Но-
вом).
Ти раж 1500.

1987.

23. СЕ ФЕ РО ВИЋ, Ла зар
умјет	нич	ко	бла	го	Хер	цегНо	вог / Ла зар Се фе ро вић ; [глав ни и од-
го вор ни уред ник Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић ; ре цен зент Ма ри ја Цр
нићпе јо вић; фо то гра фи је Све то лик Ђу ра но вић ; пре вод на енгл. 
и ње мач ки је зик Со ња Ра кић]. – 2.изд. - Хер цег-Но ви : СИЗ за кул-
ту ру : СИЗ за ту ри зам Хер цег-Но ви, 1987 (б.м. : б.и.). – 158 стр.: 
илу стр. ; 24 цм.
Упор. текст на срп., енгл. и њем. је зи ку . – Ти раж 1200. – Би бли о гра фи ја: стр. 153-
154.

1988.

24. МУ СИЋ, Ср ђан
Из	вје	шта	ји	ге	не	рал	ног	про	ви	ду	ра	Дал	ма	ци	је	и	Ал	ба	ни	је	Кор	не	ра	о	
за	у	зи	ма	њу	Хер	цегНо	вог	1687.	 го	ди	не / Ср ђан Му сић ; [ре дак ци ја 
Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић ...и др.; ре цен зен ти Ма ри ја Цр нићпе јо
вић, Гли гор Ста но је вић, Гли го Ода ло вић]. – Хер цег-Но ви: Ар хив 
Хер цег-Но вог: Град ска би бли о те ка : За ви чај ни му зеј, 1988 (Тре би-
ње : «Тре би ње»). – 203 стр. ; 21 цм.
Ти раж 500. – Би бли о гра фи ја и би ље шке уз текст.

1989.

25. РА ШО ВИЋ, Ду шан
Пла	ни	нар	ско	 сму	чар	ско	 дру	штво	„Су	БрА“	Хер	цегНо	ви / Ду шан 
Ра шо вић ; [ре цен зент Ма ри ја Цр нићпе јо вић]. - [Хер цег-Но ви] : 



	 Биобиблиографија	Нарије	ЦрнићПејовић	 341

ПСД Су бра ; Ти то град: Ре пу блич ки СИЗ фи зич ке кул ту ре, Ко ми си-
ја за исто ри ју спор та, [1989] (При шти на : Ri lin dja). – 90 стр. : илу-
стр. : 23х23 цм. – (Би бли о те ка Спорт и фи зич ка кул ту ра у Хер цег-
Но вом; књ. 3).
Штам па но дво сту бач но. – Би бли о гра фи ја : стр. 91.

2006.

26. ВУ КА ШИ НО ВИЋ, Рај ко
Зуп	ци	под	Ор	је	ном	у	Хер	це	го	ви	ни	:	пе	де	сет	ви	је	ко	ва	зу	бач	ких	сви
та	ња / Рај ко Пан тов Ву ка ши но вић ; [ре цен зен ти Ђу ро То шић, Јо-
ван Пе јин, Ма ри ја Цр нићпе јо вић]. – Бе о град : Р. Ву ка ши но вић ; 
Ва ље во : То па ло вић, 2006 (Ва ље во : То па ло вић). – 838 стр. : илу-
стр. ; 25 цм.
Ти раж 700. – Зу бач ка ен ци кло пе диј ска ри зни ца / Са во Пу јић : стр. 13-14. – Рјеч-
ник тур ци за ма и ма ње по зна тих ри је чи: стр. 793-797. – Ре цен зи ја / Ђу ро То шић, 
Јо ван Пе јин, Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић: стр. 798-802. – Би о граф ски по да ци о ауто ру 
: стр. 803-804. – Би ље шке уз текст. – Би бли о гра фи ја : стр. 781-792. – Ре ги стри.

I4 ПО СЕБ НИ ОТИ САК (СЕ ПА РАТ)

1963.

27. пР ЋИ ЈА по до ку мен ти ма из хер цег нов ског ар хи ва / Ма ри ја Цр-
нић. - Бе о град : [б. и.], 1963. - Стр. 283-294 ; 24 цм.
п.о. : ГласникетнографскогмузејауБеограду; 26 ; 1963.

1972.

28. ИШ ЧЕ ЗА ВА још јед но за ни ма ње – мли нар ство / Ма ри ја Цр нић. 
- Хер цег-Но ви : [б.и.], 1972. – Стр.173-188 ; 23 цм.
Раз вој и не ста нак мли нар ства у хер цег нов ској оп шти ни, за по след њих сто го ди на, 
пре ма ар хив ским по да ци ма. – Résumé. – п.о. : Бока : 4 ; 1972.

1975.

29. ЈЕД НО ре гру то ва ње мор на ра у хер цег нов ском кра ју 1809. год. 
/ Ма ри ја Цр нић. - Ко тор : [б. и.], 1975. - Стр. 33-39 ; 24 цм.
Би бли о гра фи ја и би ље шке уз текст . - Sum mary. - п.о. : ЗборникВишепоморске
школеукотору; 2 ; (1975).

30. пЕ ДЕ СЕт го ди на од осни ва ња Учи тељ ске шко ле у Хер цегНо
во ме/ Ма ри ја Цр нић. – Хер цег-Но ви : [б.и.], 1975. – Стр. 179-195 : 
та бе ле ; 24 цм.
п. о. : Бока ; 6-7 ; 1975.
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1976.

31. пРИ ЛОГ о еко ном скоми гра ци о ним кре та њи ма из лу штич ке 
оп шти не / Ма ри ја Цр нић Пе јо вић. – Хер цег-Но ви : [б. и.], 1976 
([б.м. : б. и.]). – стр. 233-238 ; 23 цм.
п.о. : Бока ; 8 ; 1976.

1977.

32. пО пИС ка пе та на, су ђа и кан це ли је ра то паљ ске оп шти не за 
пе ри од 17191759. го ди не / Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић. – Хер цег Но ви 
: [б.и.], 1977 ([б.м. : б.и.]). – стр. 381-388; 23 цм.
Об ја вљен је по пис за го ди не : 1719, 1720, 1723, 1725, 1726, 1727, 1731, 1735, 1737, 
1738, 1740, 1745, 1751, 1752, 1753, 1756, 1757, 1759. – Фак си мил По	пи	са са ко мен-
та ром. п.о. : Бока ; 9; 1977.

33. пРИ ЛО ЗИ бор би за на ци о нал ну сло бо ду кра јем ХIХ ви је ка у 
хер цег нов ској оп шти ни / Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић . - Хер цег Но ви 
: [б.и.], 1977 ([б.м. : б.и.]). – стр. 9-39 ; 23 цм.
Би ље шке уз текст . – Sum mary. - п.о. : Бока ; 9; 1977.

1978.

34. ЈЕД НО на се ље хер цег нов ске оп шти не у ХVIII ви је ку  Мој деж 
по до ку мен ти ма ар хи ва Хер цегНо во га / Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић 
. - Хер цег Но ви : [б.и.], 1978 ([б.м. : б.и.]). – Стр. 33-79 ; 23 цм.
При лог са др жи два спи ска по пи са ста нов ни штва Мој де жа са ка та стром из 1700 и 
1702. год. - Sum mary. - п.о. ; Бока ; 10 ; 1978.

1979.

35. ДУ БРО ВАЧ КИ ар хив као из вор за по ви јест СР Цр не Го ре / Ма-
ри ја Цр нић-Пе јо вић. – Бе о град : [Са вез ар хиввс ких рад ни ка Ју го-
сла ви је], 1979. –
Стр. 121-130 ; 21 цм.
п. о. : архивист;1-2:1979.

1980.

36. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА и рад Оп штин ске упра ве Хер цегНо во га 
(18701940) / Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић. – Хер цег-Но ви : [б.и.], 1980 
([б.м. : б.и.]). – Стр. 35-80 : илу стр. ; 24 цм.
Кор. насл. – Би бли о гра фи ја и би ље шке уз текст. – п.о. : Бока ; 12 ; 1980.
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1982.

37. ХЕР ЦЕГНо ви у Ду бро вач ком ар хи ву / Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић. 
– Хер цег-Но ви : [б. и.], 1982 ([б.м. :б.и.]). – Стр. 55-71 ; 24 цм.
Sum mary. – п.о. : Бока ; 13-14 ; 1982.

1984.

38. ХЕР ЦЕГНо ви по сли је пр вог свјет ског ра та по за пи си ма то ма 
К. по по ви ћа / Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић. - Хер цег-Но ви : [б. и.], 1984 
([б.м. :б.и.]). – Стр. 131-159 ; 24 цм.
п.о. : Бо ка ; 1516 ; 1984.

1985.

39. ИЗ ВО РИ за исто ри ју Цр не Го ре у Ар хи ви ма Ју го сла ви је и ван 
ње них гра ни ца / Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић. - Ти то град : [б. и.], 1985. 
- Стр. 121-135 ; 24 цм.
п.о. : Историјскизаписи ; 1 ; 1985.

40. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА и рад Упра ве лу штич ке оп шти не 19121933. 
го ди не / Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић. – Хер цег-Но ви : [б. и.], 1985 ([б.м. 
: б.и.]). – Стр. 127-145 ; 23.цм.
Кор. насл. – Би бли о гра фи ја и би ље шке уз текст. – Sum mary. – п.о. : Бока ; 17 ; 
1985.

41. пЕ ДЕ СЕт пет го ди на од об ја вљи ва ња ли ста россика у Ига лу / 
Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић. - Це ти ње : [б. и. ], 1985. - стр. 281-284.
Би бли о гра фи ја и би ље шке уз текст. - Ма рия Цр нич-Пе јо вич: 55	лет	опу	бли	ко	ва
ния	жур	на	ла	рос	си	ка	в	Ига	ло	(ре	зю	ме) / пе ре вод В. Мр ва ле вич. : стр. 284. - п.о. : 
Би бли о граф ски вје сник ; 2 ; 1985.

1985.

42. РАЗ ВОЈ би бли о те кар ства у хер цег нов ској оп шти ни од по ло ви
не ХIХ ви је ка до да нас / Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић. - Це ти ње : [б. 
и.], 1986. - Стр. 53-65 ; 24 цм.
Ли те ра ту ра уз текст. – Ре зю ме. п.о. : 150 годинанародног библиотекарства у
ЦрнојГори: збор ник ра до ва..

1986.

43. НЕ КИ по да ци о са крал ним спо ме ни ци ма кул ту ре у хер цег нов
ској оп шти ни од кра ја ХVII ви је ка до да нас / Ма ри ја Цр нић-Пе-
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јо вић. - Хер цег-Но ви : [б. и.], 1985 ([б.м. : б.и.]). – Стр. 153-170 ; 23 
цм.
Рад са на уч ног ску па „Ту ри зам и спо ме ни ци кул ту ре Бо ке Ко тор ске“. – Би бли о гра-
фи ја и би ље шке уз текст. – Sum mary. – П.о.:Бока:18;1986.

1989.

44. НЕ КИ по да ци о ра ду оп штин ске упра ве Хер цегНо во га за ври
је ме фран цу ске вла да ви не (18071814. год.) / Ма ри ја Цр нић-Пе-
јо вић. – Хер цег Но ви : [б.и.], 1989 ([б.м. : б.и.]). – стр. 171-184 ; 21 
цм.
Ли те ра ту ра и би ље шке уз текст . – Sum mary. –п.о. : Бока ; 20; 1989.

1990.

45. АР ХИВ СКА гра ђа као при мар ни из вор за исто ри о гра фи ју Цр
не Го ре у цр но гор ској на уч ној пе ри о ди ци с по себ ним освр том 
на Записе и Историјскезаписе (19271986) / Ма ри ја Цр нић-Пе јо-
вић. - Ти то град : Исто риј ски ин сти тут СР Цр не Го ре, 1990 ([б.м. : 
б.и.]). - стр. /157/-165; 21 цм.
Ли те ра ту ра уз текст. - п.о. : Историјскизаписи ; 1-2; 1990.

46. пО ДА ЦИ о бро ју те гле ће сто ке у хер цег нов ској оп шти ни 1704. 
и 1809. го ди не / Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић. - Ти то град : Исто риј ски 
ин сти тут СР Цр не Го ре, 1990 ([б.м. : б.и.]). - стр. /67/- 71; 21 цм.
Ли те ра ту ра: стр. 72. - п.о. : Историјскизаписи ; 3-4; 1990.

47. ЧА СО пИС Бока и ње гов до при нос исто ри о гра фи ји Цр не Го ре 
/ Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић. – Ти то град : Исто риј ски ин сти тут СР Цр-
не Го ре, 1990 ([б.м. : б.и.]). - стр. 209-212 ; 21 цм.
п.о. : Историјскизаписи ; 1-2; 1990.

1991.

48. АР ХИВ СКА гра ђа о Цр ној Го ри за 1936. го ди ну ко ја се чу ва у 
ар хи ви ма Цр не Го ре / Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић. - Ти то град : Исто-
риј ски ин сти тут СР Цр не Го ре, 1990 ([б.м. : б.и.]). - Стр. /237/-247 
; 21 цм. 
Са оп ште ње са на уч ног ску па „Ко му ни сти на оп штин ским из бо ри ма у Цр ној Го ри 
1936. го ди не”, ко ји је одр жан у Ко то ру, 23. и 24. но вем бра 1987. го ди не. – п.о. : 
Историјскизаписи ; 3-4; 1991.

49. НЕ КИ по да ци о Дроб ња ци ма из ХVII и ХVIII ви је ка у Исто риј
ском ар хи ву Ко тор и Ар хи ву Хер цегНо вог / Ма ри ја Цр нић-Пе-
јо вић. – Ти то град : [б. и.], 1991. - Стр. 197-209; 23 цм.
Би бли о гра фи ја и би ље шке уз текст. – п.о. ; Дурмиторски зборник : на из во ру 
Ву ко ва је зи ка : 1; ти то град, 1991.
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50. пО ДА ЦИ о ор га ни за ци ји и ра ду то паљ ске (хер цег нов ске) ко
му ни та ди од па да Мле тач ке ре пу бли ке до 1813. го ди не / Ма ри ја 
Цр нић-Пе јо вић. – Ти то град : [б. и.], 1991. - Стр. 43-57 ; 23 цм.
Би бли о гра фи ја и би ље шке уз текст. – п.о. ; уједињењеЦрнегореиБокекотор-
ске:1813-1814: збор ник ра до ва; ти то град, 1991.

1993.

51. пРИ МАР НИ из во ри у ма на сти ри ма и цр ква ма, њи хов зна чај, 
за шти та и ко ри шће ње / Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић. – Под го ри ца : 
Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти, 1993. – Стр. 89-99 ; 23 
цм.- ( На уч ни ску по ви, књ. 29, Одје ље ње дру штве них на у ка књ. 
13).
Кор. насл. – Sum mary. – п.о. ИзворииисториографијаоЦрнојГори : ра до ви са 
на уч ног ску па, ти то град, 1993.

1997.

52. ОБ ЛИ ЦИ ду хов не кул ту ре у у дје ли ма Јо ва на Вук ма но ви ћа / 
Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић. – Под го ри ца : Цр но гор ска ака де ми ја на у ка 
и умјет но сти, 1997 ([б.м. : б.и.]). – стр. 17-30 ; 21 цм.
Ли те ра ту ра и би ље шке уз текст . – Sum mary. – п.о. : ГласникОдјељењадруштве-
нихнаукаЦаНу; 11 ; 1997.

53. тУ РИ ЗАМ у хер цег нов ској оп шти ни од по чет ка ХХ ви је ка до 
Дру гог свјет ског ра та / Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић . - Це ти ње : Под-
го ри ца - Еко ном ски фа кул тет-ИДЕИ , Ко тор - Фа кул тет за по мор-
ство, Це ти ње - Скуп шти на пре сто ни це, 1997, стр. 213-227.
п.о. : развојтуризмауЦрнојГориуХIХипрвојполовиниХХвијека : збор ник 
ра до ва са на уч ног ску па, Це ти ње ,1819. ок то бар 1996. год. 

1998.
54. БО КА Ко тор ска и ње ни ства ра о ци за вла да ви не Ни ко ле I пе

тро ви ћа у пе ри о ди ци Цр не Го ре и ње ни ства ра о ци у пе ри о ди ци 
Бо ке / Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић. – Под го ри ца : Цр но гор ска ака де ми-
ја на у ка и умјет но сти, 1998. – стр. 261-276 ; 23 цм. – (На уч ни ску-
по ви, књ. 49 ; Одје ље ње дру штве них на у ка, књ.21)
Из во ри и ли те ра ту ра : стр. 276. - Résumé. – п. о. : „краљНикола–личност,дје-
ло и вријеме“ : ра до ви са ме ђу на род ног на уч ног ску па, Под го ри ца, 1-3. ок то-
бар1997. Том 2.

1999.

55. пРИ ЛОГ про у ча ва њу на род ног жи во та у Бо ки Ко тор ској у 
ХVIII ви је ку на осно ву ар хив ске гра ђе / Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић. 
– Бе о град : Ет но граф ски му зеј, 1999 ([б.м. : б.и.]). - стр. 173-182.
Би бли о гра фи ја и би ље шке уз текст. – Sum mary. – П.о. :Гласникетнографског
музејауБеограду;63.
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2000.

56. ЗИМ СКА ис па ша / Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић. – Под го ри ца : Цр но-
гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти, 2000 ([б.м. : б.и.]). – стр. 89-
114 ; 21 цм.- (На уч ни ску по ви, књ. 54, Одје ље ње дру штве них на у-
ка, књ. 24).
Ли те ра ту ра и би ље шке уз текст. – п.о. ТрадиционалнанароднакултурауЦрној
Гори:[(прилозипроучавању)] : ра до ви са на уч ног ску па, Под го ри ца 7-8. де цем-
бра 1998.

2003.

57. СВИ ЛАР СтВО у Бо ки Ко тор ској : (ХVIIIХХ) / Ма ри ја Цр нић-
Пе јо вић. – Бе о град : Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, 2003 ([б.м. : 
б.и.]). – стр. 123-134 ; 21 цм.
п.о. : ГласникетнографскогинститутаСаНу ; LLI ; 20022003.

2004.

58. РАЗ ВОЈ ту ри зма у хер цег нов ској оп шти ни по сли је Дру гог 
свјет ског ра та / Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић. - [Це ти ње : При је сто ни ца 
Це ти ње, Под го ри ца : Еко ном ски фа кул тет, Ко тор : Фа кул тет за ту-
ри зам и хо те ли јер ство], 2004. - Стр. 333-355; 23 цм.
п.о. : Зборникрадова„ТуризамЦрнеГореудругојполовиниХХвијека“, Це ти
ње, 2324. мај 2002.

59. РУ РАЛ НА на се ља Сит ни ца и Вр бањ – ка ту ни – стал на и ви
кенд на се ља / Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић. – Под го ри ца : Цр но гор ска 
ака де ми ја на у ка и умјет но сти, 2004. ([б.м. : б.и.]). – стр. 461-498.
Из во ри и ли те ра ту ра: 496-497. -Ру ра ль ни ые се ле ния Сит ни ца и Вр ба нь - лет ние 
гор ные паст би ща и дач ни ые по сёл ки : ре зю ме / Ма рия Цр нич Пе й о вич: стр. 498. 
– П.о.:Зборникрадова„СелоуЦрнојГори“, Под го ри ца, 2004.

2005.

60. АР ХИВ СКА гра ђа о Гр бљу ХVIII ви је ка у Др жав ном ар хи ву 
Цр не Го реАр хив ском одје ље њу Хер цег Но ви / Ма ри ја Цр нић-
Пе јо вић. – Гр баљ : Дру штво за об но ву Ма на сти ра Под ла ства, 2005 
([б.м. : б. и.]). - стр. 417-428.
На по ме не на кра ју тек ста. – П.о.:Грбаљкрозвјекове:зборникрадовасанаучног
скупа,Грбаљ–котор,11-13.октобар2001.

61. тРА ДИ ЦИ ЈА и етич ност у сти хо ви ма Бо ке ља исе ље ни ка / Ма-
ри ја Цр нић-Пе јо вић. – Хер цег Но ви : [б. и.], [2005] ([б.м. : б. и.]). 
– стр. 359-384 ; 23 цм.
п.о. : Бока ; 25; 2005.
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2006.

62. ДЕ ВЕ ДЕ СЕт пЕ тО ГО ДИ ШЊИ ЦА осве ће ња срп ске пра во
слав не Цр кве св. Ар хан ђе ла Ми ха и ла у Хер цегНо во ме / Ма ри-
ја Цр нић-Пе јо вић. – Хер цег Но ви : [Град ска би бли о те ка и чи та о ни-
ца Хер цег Но ви, 2006] ([б.м. : б. и.]). – стр. 201-214 ; 23 цм.
Ар хив ска гра ђа и ли те ра ту ра на кра ју тек ста. - Sum mary. - п.о. : Бока ; 26; 2006.

2007.

63. ИСЕ ЉА ВА ЊЕ Бо ке ља до Дру гог свјет ског ра та / Ма ри ја Цр нић-
Пе јо вић . - Хер цег Но ви : [Град ска би бли о те ка и чи та о ни ца Хер цег 
Но ви, 2007] ([б.м. : б. и.]). – стр. 165-202 ; 23 цм.
Ли те ра ту ра и би ље шке уз текст. - Sum mary. - п.о. : Бока ; 27 (2007).

II РА ДО ВИ У КЊИ ГА МА И ЗБОР НИ ЦИ МА РА ДО ВА

1982.

64. БИ ЉЕ ШКА о пи сцу.
У : Бо	ка	 :	 ан	тро	по	ге	о	граф	ска	 сту	ди	ја / Са ва На ки ће но вић ; [ре-
дак ци о ни од бор фо то тип ског из да ња Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић ... и 
др.]. - Хер цег-Но ви : Од бор за про сла ву 600. го ди шњи це осни ва ња 
Хер цег-Но вог: Ар хив, 1982, стр. 187-188.

65. БИ ЉЕ ШКА о пи сцу.
У:	Хер	цегНо	ви	:	13821797	:	исто	риј	ске	би	ље	шке . Књ.1 / То мо К. 
По по вић ; [ре дак ци ја фо то тип ског изд. Ма ри ја Цр нићпе јо вић ... 
и др.]. – Хер цег-Но ви: Од бор за про сла ву 600. го ди шњи це осни ва-
ња Хер цег-Но вог : Ар хив Хер цег-Но вог, 1982

66. VON der Vo rillyren ze it bis zum er sten Wel tkri eg.
У: Хер	цегНо	ви	са	око	ли	ном / [глав ни и од го вор ни уред ник Ла зар 
Се фе ро вић ; ре дак ци ја Ма ри ја Цр нићпе јо вић ...[и др.]]. - Хер-
цег-Но ви : Са мо у прав на ин те ре сна за јед ни ца за ту ри зам, 1982, стр. 
70-73. 

67. FROM pre illyrian ti mes to the World War I. / пре ве ла Со ња Ра кић.
У: Хер	цегНо	ви	са	око	ли	ном / [глав ни и од го вор ни уред ник Ла зар 
Се фе ро вић ; ре дак ци ја Ма ри ја Цр нићпе јо вић ...[и др.]]. - Хер-
цег-Но ви : Са мо у прав на ин те ре сна за јед ни ца за ту ри зам, 1982, стр. 
40-42. 

1983.
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68. АР ХИВ Хер цегНо вог / [Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић].
У : Ар	хив	ски	фон	до	ви	и	збир	ке	у	ар	хи	ви	ма	и	ар	хив	ским	одје	ље	њи	ма	
у	СФрЈ	 :	Ср	Цр	на	Го	ра / [са рад ни ци-ауто ри Ма ри ја Цр нић-Пе јо-
вић ... и др.]. Бе о град : Са вез дру шта ва ар хив ских рад ни ка Ју го сла-
ви је, 1983, стр.57-63.

69. АР ХИ ВИ у Со ци ја ли стич кој Ре пу бли ци Цр ној Го ри.
У : Ар	хив	ски	фон	до	ви	и	збир	ке	у	ар	хи	ви	ма	и	ар	хив	ским	одје	ље	њи	ма	
у	СФрЈ	 :	Ср	Цр	на	Го	ра / [са рад ни ци-ауто ри Ма ри ја Цр нић-Пе јо-
вић ... и др.]. Бе о град : Са вез дру шта ва ар хив ских рад ни ка Ју го сла-
ви је, 1983, стр. 9-12.

70. БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА ра до ва о ар хи ви ма и ар хив ској гра ђи Со
ци ја ли стич ке Ре пу бли ке Цр не Го ре / [Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић].
У : Ар	хив	ски	фон	до	ви	и	збир	ке	у	ар	хи	ви	ма	и	ар	хив	ским	одје	ље	њи	ма	
у	СФрЈ	:	Ср	Цр	на	Го	ра / [са рад ни ци-ауто ри Ма ри ја Цр нићпе јо
вић ... и др.]. Бе о град : Са вез дру шта ва ар хив ских рад ни ка Ју го сла-
ви је, 1983, стр. 13.

71. ЗА ВР ШНА ри јеч на на уч ном ску пу.
У : рад	нич	ки	 по	крет,	 на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	 рат	 и	 ре	во	лу	ци	ја	 у	
Бо	ки	 Ко	тор	ској: (збор ник ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног у 
Хер цег-Но вом, 26., 27. и 28. но вем бра 1981. го ди не). Књ. 2. / [ре
дак ци ја Ма ри ја Цр нићпе јо вић ... [и др.]]. - Ти то град : Исто риј-
ски ин сти тут СР Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у прав ни фонд за 
ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја НОР-а оп шти не 
Хер цег-Но ви, 1983, стр. 653.

72. ИЗ ВО РИ и ли те ра ту ра за про у ча ва ње ре во лу ци о нар ног по кре
та у Бо ки Ко тор ској : (19181945).
У : рад	нич	ки	 по	крет,	 на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	 рат	 и	 ре	во	лу	ци	ја	 у	
Бо	ки	 Ко	тор	ској: (збор ник ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног у 
Хер цег-Но вом, 26., 27. и 28. но вем бра 1981. го ди не). Књ. 2. / [ре
дак ци ја Ма ри ја Цр нићпе јо вић ... [и др.]]. - Ти то град : Исто риј-
ски ин сти тут СР Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у прав ни фонд за 
ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја НОР-а оп шти не 
Хер цег-Но ви, 1983, стр.529-559.

73. пРЕД ГО ВОР.
У : При	руч	ник	за	за	шти	ту	ар	хив	ске	гра	ђе	ван	ар	хи	ва / Ол га Б. Ги-
лер ; [ре дак ци ја Ми лош Ми ло ше вић, Ма ри ја Цр нићпе јо вић ... и 
др.]. – Ти то град : Дру штво ар хив ских рад ни ка СР Цр не Го ре : За-
јед ни ца ар хи ва Цр не Го ре, 1983 , стр. 5-9.
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74. пРЕД МЕт НИ ин декс / [Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић].
У : Ар	хив	ски	фон	до	ви	и	збир	ке	у	ар	хи	ви	ма	и	ар	хив	ским	одје	ље	њи	ма	
у	СФрЈ	 :	Ср	Цр	на	Го	ра / [са рад ни ци-ауто ри Ма ри ја Цр нић-Пе јо-
вић ... и др.]. Бе о град : Са вез дру шта ва ар хив ских рад ни ка Ју го сла-
ви је, 1983, стр. 80-97.

75. тО пО ГРАФ СКИ ин декс / [Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић].
У : Ар	хив	ски	фон	до	ви	и	збир	ке	у	ар	хи	ви	ма	и	ар	хив	ским	одје	ље	њи	ма	
у	СФрЈ	 :	Ср	Цр	на	Го	ра / [са рад ни ци-ауто ри Ма ри ја Цр нић-Пе јо-
вић ... и др.]. Бе о град : Са вез дру шта ва ар хив ских рад ни ка Ју го сла-
ви је, 1983, стр. 103-127.

76. ХРО НО ЛО ШКИ ин декс / [Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић]. 
У : Ар	хив	ски	фон	до	ви	и	збир	ке	у	ар	хи	ви	ма	и	ар	хив	ским	одје	ље	њи	ма	
у	СФрЈ	 :	Ср	Цр	на	Го	ра / [са рад ни ци-ауто ри Ма ри ја Цр нић-Пе јо-
вић ... и др.]. Бе о град : Са вез дру шта ва ар хив ских рад ни ка Ју го сла-
ви је, 1983, стр. 129-136.

1984.

77. БОМ БАР ДО ВА ЊЕ Кру ше ви ца : 2. ја ну ар 1942.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 89.
Из књи ге Ор	јен	ски	пар	ти	зан	ски	ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр.78-
79.

78. БОМ БАР ДО ВА ЊЕ у Бо ки : 6. април 1941.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 48-49.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
13-14.

79. БОР БА на Св. Је ре ми ји : 28. фе бру ар 1942. 
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
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прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 101.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
82-84.

80. БРОЈ НО ста ње и струк ту ра пар тиј ске ор га ни за ци је у за пад ној 
Бо ки : ја ну ар 1942.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 95-96.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
108.

81. ДВА гра ђа ни на из Би је ле да ла но вац за по тре бе Ор јен ског ба
та љо на : 7. март 1942.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр.103.
Ми јо Илић и Ми јо Же ла лић. - Из књи ге Ор	јен	ски	пар	ти	зан	ски	ба	та	љон, Ве љо 
Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 116.

82. ДИ ВЕР ЗАНт СКА ак ци ја у Ко то би љу и ре пре са ли је не при ја те
ља : 13/14 но вем бар 1941.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 67.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
67.

83. ДИ ВЕР ЗАНт СКЕ ак ци је у за пад ном ди је лу Бо ке : јул 1941.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 62.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
35-37.
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84. ДО ЧЕК и раз би ја ње ита ли јан ског ба та љо на у Убаљ ској пла
ни ни : 19. де цем бар 1941.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 81-82.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
75.

85. ЗА РО БЉА ВА ЊЕ оку па тор ског одје ље ња за ве зу у Це ро ви ку : 
4. де цем бар.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 74.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
70.

86. ИтА ЛИ ЈА НИ у Хер цегНо вом до мо гли се јед не ко ли чи не злат
них ре зер ви Ју го сло вен ске на род не бан ке, ко ја је ту би ла слко
ње на : 28. април 1941.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 53.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
14-15.

87. ОКУ пА тОР исе ља ва ста нов ни штво се ла Ка ме но : 910. ја ну ар 
1942.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 92.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
80.
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88. ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НО ста ње пар тиј ске ор га ни за ци је у за пад ном 
ди је лу Бо ке : јун 1941.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 58.
Из књи ге Ор	јен	ски	пар	ти	зан	ски	ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, 27-28.

89. ОСЛО БО ЂЕ ЊЕ Хер цегНо вог од аустро у гар ске оку па ци је : 
1918. : 6. но вем бар.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 10.
Из ра да Хер	цегНо	ви	по	сли	је	пр	вог	свјет	ског	ра	та	по	за	пи	си	ма	То	ма	К.	По	по	ви
ћа, збор ник Бо	ка ,15-16, 1984, стр. 137.

90. пО ДЈЕ ЛА пар тиј ске ор га ни за ци је у Бо ки на два ди је ла : јун 
1941.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 57.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
27.

91. пО ДЈЕ ЛА те ри то ри је Ор јен ског ба та љо на на два сек то ра : ја
ну ар 1942.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 96.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
57-58.
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92. пР ВЕ жр тве оку па то ра и пр ва ак ци ја са бо та же у Бо ки : 19. 
април 1941.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр.53.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
16-17.

93. пР ВЕ ре пре са ли је оку па то ра у за пад ној Бо ки : јул 1941.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр.62.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
37.

94. пРЕ ЛА ЗАК ко му ни ста хер цег нов ског кра ја у иле гал ност : јун 
1941.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 57.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
31-32.

95. пРЕ ЛА ЗАК ри сан ских ко му ни ста у иле гал ност : јун 1941.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр.57-58.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
32.

96. пРЕ пАД на ита ли јан ску по са ду на Гор њем Гр кав цу : 4. де цем
бар.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
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Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр.75.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
70.

97. пРИ КУ пЉА ЊЕ оруж ја и му ни ци је и њи хо во ма га ци ни ра ње : 
април 1941.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 54.
Из књи ге Ор	јен	ски	пар	ти	зан	ски	ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, 22-23.

98. пРО СЛА ВА Да на Цр ве не ар ми је : 23. фе бру ар 1942.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 100.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
101-102.

99. пРО СЛА ВА пра зни ка ра да : 1940., 1. мај.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 42-43.
Из ра да Про	глас	рад	ни	ци	ма, Бо ка, бр. 78 од 15.10.1974.

100. пРО ШИ РЕ НИ са ста нак Мје сног ко ми те та КпЈ : 15. јул 1941.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр.60.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
34-35.
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101. РИ ЈЕЧ ауто ра.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 5-6.

102. СА СтА НАК де ле га та НОО су сјед них оп шти на Цр не Го ре, Бо ке 
и Хер це го ви не ра ди утвр ђи ва ња ци је на и ор га ни зо ва ња за јед
нич ке пи ја це : 28. март 1942.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 105.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
115-116.

103. УЛА ЗАК ита ли јан ских тру па у Бо ку и уни ште ње ра за ра ча „За
греб“ : 17. април 1941.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 49.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
16.

104. ФОР МИ РА ЊЕ Мје сног ко ми те та КпЈ Хер цегНо ви : јул 1941.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 61.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
27-28.

105. ФОР МИ РА ЊЕ од бо ра На род но о сло бо ди лач ког фрон та : јул 
1941.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
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Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 63.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
32-33.

106. ФОР МИ РА ЊЕ Сре ског НОО Хер цегНо ви : март 1942.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр.107.
Збор ник Бо	ка, 3/1971, стр. 271.

107. ХВА тА ЊЕ Бо ра Ама но ви ћа и Ни ко ле Стри жи ћа и њи хо во 
стри је ља ње : 5. април 1942.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 107.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
92-93.

108. ШЕСт че та Ор јен ског ба та љо на и њи хов ко манд ни са став : 
ја ну ар 1942.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 94-95.
Из књи ге Ор	јен	ски	 пар	ти	зан	ски	 ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр. 
56, 64.

109. ШтАБ Ор јен ског ба та љо на по чео да из да је ра диови је сти : 1. 
де цем бар 1941.
У : ре	во	лу	ци	о	нар	ни	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег
нов	ском	кра	ју	 :	 19181945	 :	 хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја / Ђу ро Ву јо вић, 
Ма ри ја Цр нићпе јо вић, Све то зар Се фе ро вић, Бран ко Бу ла јић. – 
Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре ; Хер цег-Но ви : Са мо у-
прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја 
НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1984, стр. 72.
Из књи ге Ор	јен	ски	пар	ти	зан	ски	ба	та	љон, Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић, стр.64-
65.
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1986.

110. БИ ЉЕ ШКА о пи сцу.
У : Бо	ка	 :	 ан	тро	по	ге	о	граф	ска	 сту	ди	ја / Са ва На ки ће но вић ; [ре-
дак ци о ни од бор фо то тип ског из да ња Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић ... и 
др.]. - Хер цег-Но ви : Ар хив Хер цег-Но вог, 1986, 187-188.

111. ИЗ ВО РИ и ли те ра ту ра за про у ча ва ње НОРа и ре во лу ци је у 
Бо ки Ко тор ској у ври је ме при вре ме не кри зе април 1942. сеп
тем бар 1943.
У : На	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	и	ре	во	лу	ци	ја	у	Бо	ки	Ко	тор	ској	:	у	
ври	је	ме	 при	вре	ме	не	 кри	зе	 од	 апри	ла	 1942.	 до	 сеп	тем	бра	 1943.	 :	
(збор ник ра до ва са Окру глог сто ла одр жа ног у Ри сну 20. ја ну а ра 
1984. го ди не) / [ре дак ци ја Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић ... и др.].- Хер-
цег-Но ви, Ти ват, Ко тор : Марк си стич ки цен три, Фон до ви за ње го-
ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја НОР-а, 1986, стр. 
349-363.

112. ИЗ ВО РИ и ли те ра ту ра о пе тро вач кој ко му ни.
У : Пе	тро	вач	ка	ко	му	на	1920.	го	ди	не	–	пр	ва	ко	му	ни	стич	ка	оп	шти
на	на	Ја	дра	ну: збор ник ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног 23, 24 и 
25. но вем бра 1984. / [у ред ник Јо ван Р. Бо јо вић]. – Ти то град : Исто-
риј ски ин сти тут Цр не Го ре: Марк си стич ки цен тар ЦК СК Цр не Го-
ре; Бу два : Исто риј ски ар хив, 1986, стр. 348-354.

113. РАЗ ВОЈ би бли о те кар ства у хер цег нов ској оп шти ни од по ло ви
не ХIХ ви је ка до да нас.
У : 150	го	ди	на	на	род	ног	би	бли	о	те	кар	ства	у	Цр	ној	Го	ри : (на уч ни 
скуп у Ри сну, 23. и 24. де цем бра 1985). – Це ти ње: Цен трал на на-
род на би бли о те ка „Ђур ђе Цр но је вић“, 1986, стр. 53-65.
Ли те ра ту ра уз текст. – Ре зю ме.

1987.

114. АР ХИВ СКИ из во ри за про у ча ва ње те ме : „За тво ри и ло го ри у 
Бо ки Ко тор ској и Бо ке љи у за тво ри ма и ло го ри ма ван Бо ке: 
19411945”.
У : За	тво	ри	 и	 ло	го	ри	 у	Бо	ки	Ко	тор	ској	 и	Бо	ке	љи	 у	 за	тво	ри	ма	 и	
ло	го	ри	ма	ван	Бо	ке:	19411945.: (збор ник ра до ва са на уч ног ску па 
одр жа ног са Хер цег-Но вог 20. и 21. де цем бра 1985. го ди не) / [у ред-
ник Јо ван Р. Бо јо вић ; ре дак ци ја ... Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић ... [и 
др.]]. – Ти то град : Исто риј ски ин сти тут СР Цр не Го ре ; Хер цег-Но-
ви : Са мо у прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них 
тра ди ци ја НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1987, стр. 45-50.
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115. VON der Vo rillyren ze it bis zum er sten Wel tkri eg.
У : Хер	цегНо	ви	са	око	ли	ном / [глав ни и од го вор ни уред ник Ла зар 
Се фе ро вић ; ре дак ци ја Ма ри ја Цр нићпе јо вић ...[и др.]]. – 2. 
изд.. – Хер цег-Но ви : Са мо у прав на ин те ре сна за јед ни ца кул ту ре, 
Ту ри стич ки са вез Бо ке Ко тор ске-Х.Но ви, 1987, стр. 70-73.

116. ДИ СКУ СИ ЈА / Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић.
У : За	тво	ри	 и	 ло	го	ри	 у	Бо	ки	Ко	тор	ској	 и	Бо	ке	љи	 у	 за	тво	ри	ма	 и	
ло	го	ри	ма	ван	Бо	ке:	19411945.: (збор ник ра до ва са на уч ног ску па 
одр жа ног са Хер цег-Но вог 20. и 21. де цем бра 1985. го ди не) / [у ред-
ник Јо ван Р. Бо јо вић ; ре дак ци ја ... Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић ... [и 
др.]]. – Ти то град : Исто риј ски ин сти тут СР Цр не Го ре ; Хер цег-Но-
ви : Са мо у прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них 
тра ди ци ја НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1987, стр. 609, 611.

117. ЗА КЉУЧ НА ри јеч.
У : За	тво	ри	 и	 ло	го	ри	 у	Бо	ки	Ко	тор	ској	 и	Бо	ке	љи	 у	 за	тво	ри	ма	 и	
ло	го	ри	ма	ван	Бо	ке:	19411945.: (збор ник ра до ва са на уч ног ску па 
одр жа ног са Хер цег-Но вог 20. и 21. де цем бра 1985. го ди не) / [у ред-
ник Јо ван Р. Бо јо вић ; ре дак ци ја ... Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић ... [и 
др.]]. – Ти то град : Исто риј ски ин сти тут СР Цр не Го ре ; Хер цег-Но-
ви : Са мо у прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них 
тра ди ци ја НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1987, стр. 615.

118. ОД пре и лир ског пе ри о да до пр вог свјет ског ра та.
У : Хер	цегНо	ви	да	око	ли	ном / [глав ни и од го вор ни уред ник Ла зар 
Се фе ро вић ; ре дак ци ја Ма ри ја Цр нићпе јо вић ...[и др.]]. – 2. 
изд.. – Хер цег-Но ви : Са мо у прав на ин те ре сна за јед ни ца кул ту ре, 
Ту ри стич ки са вез Бо ке Ко тор ске-Х.Но ви, 1987, стр. 12-14.

119. пО ЗДРАВ НА ри јеч пред сјед ни ка при прем ног од бо ра / [Ма ри ја 
Цр нић-Пе јо вић].
У : За	тво	ри	 и	 ло	го	ри	 у	Бо	ки	Ко	тор	ској	 и	Бо	ке	љи	 у	 за	тво	ри	ма	 и	
ло	го	ри	ма	ван	Бо	ке:	19411945.: (збор ник ра до ва са на уч ног ску па 
одр жа ног са Хер цег-Но вог 20. и 21. де цем бра 1985. го ди не) / [у ред-
ник Јо ван Р. Бо јо вић ; ре дак ци ја ... Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић ... [и 
др.]]. – Ти то град : Исто риј ски ин сти тут СР Цр не Го ре ; Хер цег-Но-
ви : Са мо у прав ни фонд за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них 
тра ди ци ја НОР-а оп шти не Хер цег-Но ви, 1987, стр. 14.

120. FROM pre illyrian ti mes to the World War I. / [пре ве ла Со ња Ра-
кић].
У : Хер	цегНо	ви	да	око	ли	ном / [глав ни и од го вор ни уред ник Ла зар 
Се фе ро вић ; ре дак ци ја Ма ри ја Цр нићпе јо вић ...[и др.]]. – 2. 
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изд.. – Хер цег-Но ви : Са мо у прав на ин те ре сна за јед ни ца кул ту ре, 
Ту ри стич ки са вез Бо ке Ко тор ске-Х.Но ви, 1987, стр. 40-42.

1989.

121. АН ДРИ ЈА Јо ви ће вић и Бо ка.
У : Збор	ник	ра	до	ва	по	во	дом	пе	де	се	то	го	ди	шњи	це	смр	ти	Ан	дри	је	П.	
Јо	ви	ће	ви	ћа / [глав ни и од го вор ни уред ник Јо ван Вук ма но вић]. – 
Це ти ње : Са мо у прав на ин те ре сна за јед ни ца основ ног вас пи та ња и 
обра зо ва ња, 1989, стр. 133-137.

1991.

122. НЕ КИ по да ци о Дроб ња ци ма из ХVII и ХVIII ви је ка у Исто риј
ском ар хи ву Ко тор и Ар хи ву Хер цегНо вог.
У : Дур	ми	тор	ски	 збор	ник	 :	 на	 из	во	ру	ву	ко	ва	 је	зи	ка	 :	 1 : збор ник 
ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног у Шав ни ку 7. и 8. ју ла 1988./ 
[у ред ник Јо ван Р. Бо јо вић]. – Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не 
Го ре, 1991, стр. 197-209.
Би бли о гра фи ја и би ље шке уз текст.

123. пО ДА ЦИ о ор га ни за ци ји и ра ду то паљ ске (хер цег нов ске) ко
му ни та ди од па да Мле тач ке ре пу бли ке до 1813. го ди не.
У : ује	ди	ње	ње	Цр	не	 Го	ре	 и	 Бо	ке	Ко	тор	ске	 :	 18131814.	 го	ди	не : 
(збор ник ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног у Ко то ру 10-12. но вем-
бра 1988). – Ти то град : Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре, 1991, стр. 
43-57.

1993.

124. пРИ МАР НИ из во ри у ма на сти ри ма и цр ква ма, њи хов зна чај, 
за шти та и ко ри шће ње.
У : Из	во	ри	и	исто	ри	о	гра	фи	ја	о	Цр	ној	Го	ри: ра до ви са на уч ног ску-
па 17. и 18. де цем бар 1990 / уред ник Вла до Стру гар. - Под го ри ца : 
Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти, 1993, стр. 89-100.
Sum mary.

1997.

125. тУ РИ ЗАМ у хер цег нов ској оп шти ни од по чет ка ХХ ви је ка до 
Дру гог свјет ског ра та.
У : раз	вој	ту	ри	зма	у	Цр	ној	Го	ри	у	ХIХ	и	пр	вој	по	ло	ви	ни	ХХ	ви	је	ка : 
збор ник ра до ва са на уч ног ску па, Це ти ње ,18.-19. ок то бар 1996.год. 
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/ Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић. - Це ти ње : Под го ри ца : Еко ном ски фа кул-
тет-ИДЕИ ; Ко тор : Фа кул тет за по мор ство; Це ти ње : Скуп шти на 
пре сто ни це, 1997, стр. 213-227.

1998.

126. БО КА Ко тор ска и ње ни ства ра о ци за вла да ви не Ни ко ле I пе
тро ви ћа у пе ри о ди ци Цр не Го ре и ње ни ства ра о ци у пе ри о ди ци 
Бо ке.
У : Краљ	Ни	ко	ла	–	лич	ност,	дје	ло	и	ври	је	ме.	Т.2 / уред ник Ми о мир 
Да шић. – Под го ри ца : Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти, 
1998, стр. 261-276.
Из во ри и ли те ра ту ра : стр. 275. - Résumé.

2000.

127. ЗИМ СКА ис па ша.
У : Тра	ди	ци	о	нал	на	на	род	на	кул	ту	ра	у	Цр	ној	Го	ри	:	[(при	ло	зи	про	у
ча	ва	њу)] : ра до ви са на уч ног ску па, Под го ри ца 7-8. де цем бра 1998. 
/ уред ник Пе тар Вла хо вић. – Под го ри ца : Цр но гор ска ака де ми ја на-
у ка и умјет но сти, 2000, стр. 89-113.
Win ter Pa stu re : sum mary / Ma ri ja Crnić-Pejović: str.114.

2001.

128. АР ХИВ Хер цегНо вог / [Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић].
У : Ар	хив	ски	фон	до	ви	и	збир	ке	у	ре	пу	бли	ци	Цр	ној	Го	ри.	Т.	1. / [глав-
ни и од го вор ни уред ник Је ле на Жив ко вић]. - Це ти ње : Др жав ни 
ар хив Цр не Го ре, 2001, стр. 57-63.
Том 1 је фо то тип ско изд. из 1983. го ди не.

129. АР ХИ ВИ у Со ци ја ли стич кој Ре пу бли ци Цр ној Го ри.
У : Ар	хив	ски	фон	до	ви	и	збир	ке	у	ре	пу	бли	ци	Цр	ној	Го	ри.	Т.	1. / [глав-
ни и од го вор ни уред ник Је ле на Жив ко вић]. - Це ти ње : Др жав ни 
ар хив Цр не Го ре, 2001, стр. 9-12.
Том 1 је фо то тип ско изд. из 1983. го ди не.

130. БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА ра до ва о ар хи ви ма и ар хив ској гра ђи Со
ци ја ли стич ке Ре пу бли ке Цр не Го ре.
У : Ар	хив	ски	фон	до	ви	и	збир	ке	у	ре	пу	бли	ци	Цр	ној	Го	ри.	Т.	1. / [глав-
ни и од го вор ни уред ник Је ле на Жив ко вић]. - Це ти ње : Др жав ни 
ар хив Цр не Го ре, 2001, стр. 13.
Том 1 је фо то тип ско изд. из 1983. го ди не.



	 Биобиблиографија	Нарије	ЦрнићПејовић	 361

131. От МИ ЦА дје во ја ка у Бо ки Ко тор ској.
У : Збор	ник	 ет	но	граф	ског	 му	зе	ја	 у	 Бе	о	гра	ду:	 19012001 . – Бе о-
град : Ет но граф ски му зеј, 2001, стр. 405-418.
Би бли о гра фи ја и би ље шке уз текст.

132. пРЕД МЕт НИ ин декс.
У : Ар	хив	ски	фон	до	ви	и	збир	ке	у	ре	пу	бли	ци	Цр	ној	Го	ри.	Т.	1. / [глав-
ни и од го вор ни уред ник Је ле на Жив ко вић]. - Це ти ње : Др жав ни 
ар хив Цр не Го ре, 2001, стр. 80-97.
Том 1 је фо то тип ско изд. из 1983. го ди не.

133. тО пО ГРАФ СКИ ин декс.
У : Ар	хив	ски	фон	до	ви	и	збир	ке	у	ре	пу	бли	ци	Цр	ној	Го	ри.	Т.	1. / [глав-
ни и од го вор ни уред ник Је ле на Жив ко вић]. - Це ти ње : Др жав ни 
ар хив Цр не Го ре, 2001, стр. 103-127.
Том 1 је фо то тип ско изд. из 1983. го ди не.

134. ХРО НО ЛО ШКИ ин декс.
У : Ар	хив	ски	фон	до	ви	и	збир	ке	у	ре	пу	бли	ци	Цр	ној	Го	ри.	Т.	1. / [глав-
ни и од го вор ни уред ник Је ле на Жив ко вић]. - Це ти ње : Др жав ни 
ар хив Цр не Го ре, 2001, стр. 129-136.
Том 1 је фо то тип ско изд. из 1983. го ди не.

2004.

135. РАЗ ВОЈ ту ри зма у хер цег нов ској оп шти ни по сли је Дру гог 
свјет ског ра та.
У : Ту	ри	зам	Цр	не	Го	ре	у	дру	гој	по	ло	ви	ни	ХХ	ви	је	ка : ра до ви са на-
уч ног ску па, Це ти ње 23-24. мај 2002. го ди не / од го вор ни уред ник 
Ду шан Ј. Мар ти но вић. – Це ти ње : При је сто ни ца Це ти ње, Под го ри-
ца : Еко ном ски фа кул тет, Ко тор : Фа кул тет за ту ри зам и хо те ли јер-
ство, 2004, стр. 333-355.

136. РУ РАЛ НА на се ља Сит ни ца и Вр бањ : ка ту ни  стал на и ви кенд 
на се ља.
У : Се	ло	у	Цр	ној	Го	ри	: ра до ви са на уч ног ску па, Под го ри ца18-20.
де цем бар 2002. / Уред ник Пе тар Вла хо вић.- Под го ри ца : Цр но гор-
ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти, Уни вер зи тет Цр не Го ре, 2004, 
стр. 461-498.
Из во ри и ли те ра ту ра: 496-497. -Ру ра ль ни ые се ле ния Сит ни ца и Вр ба нь - лет ние 
гор ные паст би ща и дач ни ые по сёл ки : ре зю ме / Ма рия Цр нич Пе й о вич: стр. 498.
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2005.

137. АР ХИВ СКА гра ђа о Гр бљу ХVIII ви је ка у Др жав ном ар хи ву 
Цр не Го реАр хив ском одје ље њу Хер цег Но ви.
У : Гр	баљ	кроз	вје	ко	ве : збор ник ра до ва са на уч ног ску па, Гр баљ и 
Ко тор, 11-13. ок то бра 2001. го ди не / [у ред ни ци Ми ро слав Пан тић, 
Ве сна Ву чи нић]. – Гр баљ : Дру штво за об но ву Ма на сти ра Под ла-
ства, 2005, стр. 417-427.

2006.

138. ИЗ ре цен зи је Ма ри је Цр нићпе јо вић о по гла вљу: «Зе мља, при
ро да, на се ља и ста нов ни штво».
У :	 Зуп	ци	под	Ор	је	ном	у	Хер	це	го	ви	ни	 :	пе	де	сет	ви	је	ко	ва	 зу	бач	ких	
сви	та	ња / Рај ко Пан тов Ву ка ши но вић ; [ре цен зен ти Ђу ро То шић, 
Јо ван Пе јин, Ма ри ја Цр нићпе јо вић]. – Бе о град : Р. Ву ка ши но-
вић ; Ва ље во : „То па ло вић“, 2006., стр. 802.

III РА ДО ВИ У пЕ РИ О ДИЧ НИМ пУ БЛИ КА ЦИ ЈА МА  
(но ви на ма и ча со пи си ма)

III-1 ФЕЉ ТО НИ

1996.

139. МУ ЗИЧ КИ жи вот хер цег нов ског кра ја.
У : По	бје	да . – Год. 52, бр. 10920 (08.05.1996), стр.14; бр. 10921 
(09.05.), стр. 14; бр. 10922 (10.05.), стр.16 ; бр. 10923 (11.05.), стр. 
16 ; бр. 10924 (12.05.), стр. 14 ; бр. 10925 (13.05.), стр. 16 ; бр. 
10926 (14.05.), стр. 16.
Уз ју би ле је : 110 го ди на Град ске му зи ке и 30 го ди на ан сам бла «Бо ке љи». – На зи ви 
на ста ва ка : вје	ко	ви	тра	ди	ци	је ; Два	де	сет	пет	ди	ри	ге	на	та ; Де	це	ни	је	дру	же	ња ; 
Не	рас	ки	ди	во	 дру	гар	ство ; Му	зи	ча	ри	 из	 Ђе	но	ви	ћа ; Ста	ри	 ка	пе	тан ; Зна	чај	на	
шко	ла.

1998.

140. БА ЈО пи вља нин и ње го во ври је ме.
У : По	бје	да. – Год. 54, бр. 11606 (06.04.1998), стр.19 ; бр.11607 
(07.04.), стр. 17 ; бр. 11608 (08.04.), стр. 15 ; бр. 11609 (09.04.), 
стр.15 ; бр. 11610 (10.04.), стр. 15 ; бр. 11611 (11.04.), стр. 18 ; бр. 
11612 (12.04.), стр. 16 ; бр. 11613 (13.04.), стр. 19 ; бр. 11614 (14.04.), 



	 Биобиблиографија	Нарије	ЦрнићПејовић	 363

стр. 20 ; бр. 11615 (15.04.), стр. 15 ; бр. 11616 (16.04.), стр. 18 ; бр. 
11617 (17.07.), стр. 18 ; бр. 11618 (18.04.), стр. 15 ; бр. 11619 (19.04.), 
стр. 15 ; бр. 11620 (20.04.), стр. 20 ; бр. 11621 (21.04.), стр. 20 ; бр. 
11622 (22.04.), стр. 18 ; бр. 11623 (23.04.), стр. 19 ; бр. 11624 (24.04.), 
стр. 20 ; бр. 11625 (25.04.), стр. 16 ; бр. 11626 (26.04.), стр. 15 ; бр. 
11627 (27.04.), стр. 19 ; бр. 11628 (28.04.), стр. 20.
На зи ви на ста ва ка : Чу	ве	не	ха	рам	ба	ше ; Пе	раст	–	град	хај	ду	ка ; Под	мле	тач	ком	
кон	тро	лом ; И	на	коп	ну	и	на	мо	ру ; Су	да	ни	је	по	сли	је	смр	ти ; Ха	рам	ба	ши	–	дво
стру	ко ; Под	ко	ман	дом	про	ви	ду	ра ; Хер	цегНо	ви	под	оп	са	дом ; Са	рад	ња	и	не	спо
ра	зу	ми ; Ха	рам	ба	ше	у	Мле	ци	ма ; Смрт	ха	ра	у	Ис	три ; рат	вра	ћа	хај	ду	ке ; Чу	ва	ри	
је	зи	ка	и	 вје	ре ; «И	угле	да	 го	ле	ма	 ју	на	ка» ; Из	ме	ђу	Ис	тре	и	Бо	ке ; у	ми	ло	сти	и	
не	ми	ло	сти ; Про	да	ја,	по	ре	зи	и	пре	про	да	ја ; Кад	се	ју	нак	су	здр	жа	ва	(овај на ста вак 
са др жи и пје сму Мар ка И. Вр би це «Ба јо ва ку ла», из 1882. год.) ; По	ги	би	ја	Ба	ја	
Пи	вља	ни	на ; По	ро	ди	ца	Ба	ја	Пи	вља	ни	на ; Си	но	ви	 слав	ног	 ха	рам	ба	ше ; По	зна	те	
ку	ће	Ни	ко	ли	ћа ; вој	ска	без	пла	те.

III-2 ЧЛАН ЦИ, ПРИ КА ЗИ

1963.

141. пР ЋИ ЈА по до ку мен ти ма из хер цег нов ског ар хи ва.
У : Гла	сник	ет	но	граф	ског	му	зе	ја	у	Бе	о	гра	ду . – Књ. 26 (1963), стр. 
283-294.

1969.

142. „БО КЕ ШКА се тен ца“ до не ше на на пр ча њу 1848. год. 
У : Бо	ка . – Бр. 1(1969), стр. 99-107.
Суд до брих љу ди у Бо ки, овом се тен цом, рје ша ва су ко бе и ус по ста вља до бро су-
сјед ске од но се ме ђу ста нов ни ци ма за пад не Бо ке. Пот пи са ло је 25 уче сни ка.

1971.

143. КА МЕН СКИ ле да ри.
У : Бо	ка . – Бр. 3 (1971), стр. 221-228.
При лог о се лу Ка ме но, у бли зи ни Хер цег-Но вог, на над мор ској ви си ни 520-820 м, 
чи ји су се ста нов ни ци, пре ма по да ци ма хер цег нов ског Ар хи ва, ба ви ли про да јом 
ле да, још од 1891. год.

144. НАД јед ном књи гом о НОРу.
У : Бо	ка . – Бр. 3 (1971), стр. 267-275.
При каз књи ге „Ник шић ки НОП од ред“ ауто ра Гој ка Ми ља ни ћа у из да њу Вој но и-
зда вач ког за во да, Бе о град, 1970.
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1972.

145. ИШ ЧЕ ЗА ВА још јед но за ни ма ње – мли нар ство.
У : Бо	ка . – Бр. 4 (1972), стр.173-188.
Раз вој и не ста нак мли нар ства у хер цег нов ској оп шти ни, за по след њих сто го ди на, 
пре ма ар хив ским по да ци ма. – Résumé.

1973.

146. КО ЛЕ РА у Бо ки / М.Ц.
У : Бо	ка . – Год. 3, бр. 54 (01.10.1973), стр.8.
По ар хив ским по да ци ма, ова опа ка бо лест по га ђа ла је хер цег нов ски крај ви ше пу-
та: 1856. г., за тим 1867., 1885., 1911. и 1922. го ди не. 

147. пР ВИ на уч ни скуп / Ц. М.
У : Бо	ка . – Год. 3, бр. 53 (15.09.1973), стр.10.
IV на уч ни скуп про тив ту бер ку ло зе, одр жан у Хер цег-Но вом, 21-26. ма ја 1938.го-
ди не.

1974.

148. БО КЕ ШКА сен тен ца.
У : Бо	ка . – Год. 4, бр. 60 (15.01.1974), стр. 8 ; бр. 61 (01.02.), стр. 
8.
Ка ко је ра дио Суд до брих љу ди, при је 125 го ди на.

149. МИ РАЗ – ро ди тељ ска оба ве за.
У : Бо	ка . – Год. 4, бр. 69 (01.06.1974), стр. 10.
Свад бе ни оби ча ји и пр ћи ја у Бо ки.

150. пО ГА ЂА ЊЕ ду го 16 го ди на /М. Цр нић.
У : Бо	ка . – Год. 4, бр. 63 (01.03.1974), стр. 8.
О ку по про да ји град ских зи ди на Хер цег-Но вог.

151. пРО ГЛАС рад ни ци ма / М. Цр нић.
У : Бо	ка . – Год. 4, бр. 78 (15.10.1974), стр. 8.
Про глас Ује ди ње ног рад нич ког син ди кал ног са ве за (У.Р.С.С.-а), из дат 1. ма ја 
1940. го ди не, у ко јем се го во ри о про сла ви Пр вог ма ја ши ром сви је та, и по зи ва 
на род да ма ни фе сту је про тив не при ја те ља.

152. тАК СИ ста ни ца / М. Ц.
У : Бо	ка . – Год. 4, бр. 74 (01.09.1974), стр. 8.
Из исто ри је са о бра ћа ја у Хер цег-Но вом.

1975.

153. ИЗ исто ри је Ло вач ког дру штва «Ор јен» Хер цегНо ви.
У : Ло	вач	ке	но	ви	не . – Год. 49, (јул- ав густ 1975)
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На по ме на: Цен трал на на род на би бли о те ка «Ђур ђе Цр но је вић», чи ји су фон до ви 
ко ри шће ни у из ра ди би бли о гра фи је, не по сје ду је, све бро је ве Ло	вач	ких	 но	ви	на 
(Но ви Сад) за на ве де не мје се це 1975. го ди не, па из тог раз ло га не по сто је ком-
плет ни по да ци, ве за ни за ову би бли о граф ску је ди ни цу.

154. ЈЕД НО ре гру то ва ње мор на ра у хер цег нов ском кра ју 1809. год.
У : Збор	ник	ви	ше	по	мор	ске	шко	ле	Ко	тор. – Бр. 2 (1975), стр. 33-39.
Би бли о гра фи ја и би ље шке уз текст . - Sum mary.

155. ОСНИ ВА ЊЕ ба та љо на.
У : Бо	ка . – Год. 5, бр. 102 (28.10.1975), стр. 8.
При лог на пи сан пре ма књи зи Ор	јен	ски	пар	ти	зан	ски	ба	та	љон, ауто ра Ма ри је Цр-
нић и Ве ља Ра до ви ћа.

156. пЕ ДЕ СЕт го ди на од осни ва ња Учи тељ ске шко ле у Хер цегНо
во ме.
У : Бо	ка . – Бр. 6-7 (1975), стр.179-195.
Би бли о гра фи ја и би ље шке уз текст. – Та бе ле. - Résumé.

157. пО СЛЕД ЊИ мли но ви.
У : Бо	ка . – Год. 5, бр. 102 (01.02.1975), стр. 8.
Ка ко су из у ми ра ли не ки бо кељ ски за на ти.

158. тУ РИ СтИЧ КЕ пре о ку па ци је / М. Ц.
У : Бо	ка . – Год. 5, бр. 83 (15.01.1975), стр. 8.
Ар хив ски по да ци о гла са њу Бу џе та хер цег нов ске оп шти не за 1931. го ди ну и сред-
стви ма за раз вој ту ри зма. - О из град њи ме те о ро ло шке ста ни це у Х. Но вом.

159. УДАР НЕ че те.
У : Бо	ка . – Год. 5, бр. 102 (28.10.1975), стр. 8.
При лог на пи сан пре ма књи зи Ор	јен	ски	пар	ти	зан	ски	ба	та	љон, ауто ра Ма ри је Цр-
нић и Ве ља Ра до ви ћа.

160. УКРАт КО о ба та љо ну.
У : Бо	ка . – Год. 5, бр. 102 (28.10.1975), стр. 8.
При лог на пи сан пре ма књи зи Ор	јен	ски	пар	ти	зан	ски	ба	та	љон, ауто ра Ма ри је Цр-
нић и Ве ља Ра до ви ћа.

1976.

161. пРИ ЛОГ о еко ном скоми гра ци о ним кре та њи ма из лу штич ке 
оп шти не.
У : Бо	ка. – Бр. 8 (1976), стр. 233-237.
Ура ђен на осно ву ар хив ске гра ђе лу штич ке оп шти не (По пис вој них об ве зни ка, 
са чи њен 25. ок то бра 1925. го ди не, а об у хва та вој не об ве зни ке ро ђе не1876. год. до 
1903. г. на те ре ну лу штич ке оп шти не).

1977.
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162. пО пИС ка пе та на, су ђа и кан це ли је ра то паљ ске оп шти не за 
пе ри од 17191759. го ди не.
У : Бо	ка . – Бр. 9 (1977), стр. 381-388.
Об ја вљен је по пис за го ди не : 1719, 1720, 1723, 1725, 1726, 1727, 1731, 1735, 1737, 
1738, 1740, 1745, 1751, 1752, 1753, 1756, 1757, 1759. – Фак си мил По пи са са ко-
мен та ром. – Sum mary.

163. пРИ ЛО ЗИ бор би за на ци о нал ну сло бо ду кра јем ХIХ ви је ка у 
хер цег нов ској оп шти ни.
У : Бо	ка . – Бр. 9 (1977), стр. 19-39.
Би ље шке уз текст . – Sum mary.

1978.

164. ЈЕД НО на се ље хер цег нов ске оп шти не у ХVIII ви је ку  Мој деж 
по до ку мен ти ма ар хи ва Хер цегНо во га.
У : Бо	ка. – Бр. 10 (1978),стр. 33-79.
При лог са др жи два спи ска по пи са ста нов ни штва Мој де жа са ка та стром из 1700 и 
1702. год. - Sum mary.

165. РАД НИЧ КИ по крет и на род но о сло бо ди лач ка бор ба у Бо ки Ко
тор ској на стра ни ца ма „Исто риј ских за пи са“.
У : Бо	ка . – Бр. 10 (1978), стр. 333-340.
Са оп ште ње про чи та но на на уч ном ску пу „Пе де сет го ди на Исто	риј	ских	за	пи	са и 
цр но гор ска исто ри о гра фи ја“, одр жа ном 20-22. ок то бра 1977. го ди не, на Це ти њу.

1979.

166. ДУ БРО ВАЧ КИ ар хив као из вор за по ви јест СР Цр не Го ре.
У : Ар	хи	вист . – Год. 29, бр. 1-2 (1979), стр. 121-130.

1980.

167. ВО ДИЧ кроз ар хив ску гра ђу са су мар ним ин вен та ри ма му зеј
ских и цр кве них фон до ва и збир ки Исто риј ског ар хи ва Ко тор, 
Ко тор, 1977. Глав ни и од го вор ни уред ник Слав ко Ми ју шко вић ; ре-
дак ци ја Ве сна Ви че вић, Ве се лин Ла ло ше вић, Ра дој ка Ни ко лић, 
Слав ко Ми ју шко вић, Ми лош Ми ло ше вић и Је ли са ве та Су бо тић. - 
Из да вач : Исто риј ски ар хив - Ко тор.
У : Би	бли	о	граф	ски	вје	сник. – Год. 9, бр. 3 (1980), стр.137-139.
При каз.

168. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА и рад оп штин ске упра ве Хер цегНо во га 
(18701940).
У : Бо	ка. – Бр.12 (1980), стр. 35-80.
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Рад је ура ђен на осно ву 202 за пи сни ка Оп штин ског ви је ћа (1870-1940) и 377 за пи-
сни ка Оп штин ског упра ви тељ ства (1901-1934). – Би бли о гра фи ја и би ље шке уз 
текст. – Sum mary.

1982.

169. ХЕР ЦЕГНо ви у ду бро вач ком Ар хи ву.
У : Бо	ка. – Бр. 13-14 (1982), стр. 55-71.
Би ље шке уз текст. - Sum mary.

1983.

170. ВЕ ЛИ КИ про свје ти тељ и ро до љуб.
У : Про	свјет	ни	рад . – Бр. 12 (15.06.1983), стр.12.
Уз 130. го ди шњи цу ро ђе ња То ма По по ви ћа, учи те ља и књи жев ни ка.

1984.

171. БО РА ВИ ШНЕ так се – сти му лан си и санк ци је (19181941).
У : Наш	лист . – Год. 8, бр. 71-72 (1984), стр. 12.
Из исто ри је хер цег нов ског ту ри зма.

172. КА МЕН СКИ ле да ри / [Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић].
У : Бо	ка . – Год. 14, бр. 292 (15.01. 1984), стр. 8.
За на ти ко ји су из у мр ли.

173. ЛО ВАЧ КО дру штво «Ор јен» (од осни ва ња до 1941. го ди не).
У : Наш	лист . – Год. 8, бр. 76 (1984), стр. 8.
Из исто ри је спор та и ре кре а ци је у Хер цег-Но вом.

174. пР ВИ здра ви ко ра ци здрав стве ног ту ри зма.
У : Наш	лист . – Год. 8, бр. 73-74 (1984), стр. 12.
Ка ко је и ка да Хер цег-Но ви при знат као мје сто здрав стве ног ту ри зма.

175. СтОЧ НИ фонд и ма сли нар ство.
У : Наш	лист . – Год. 8, бр. 69 (1984), стр. 7.
Не ки ка та стар ски по да ци из хер цег нов ског кра ја са по чет ка и кра ја 18. ви је ка.

176. тУ РИ СтИЧ КИ про мет три де се тих го ди на.
У : Наш	лист . – Год. 8, бр. 70 (1984), стр. 8.
Из исто ри је хер цег нов ског ту ри зма.

177. ХЕР ЦЕГНо ви по сли је пр вог свјет ског ра та по за пи си ма то ма 
К. по по ви ћа.
У : Бо	ка . – Бр.15-16 (1984), стр. 131-159.
Овај рад је по све ћен сто три де се то го ди шњи ци ро ђе ња То ма Кр сто вог По по ви ћа, 
про свјет ног рад ни ка, исто ри ча ра и књи жев ни ка (1853-1983). – Би бли о гра фи ја и 
би ље шке уз текст.
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178. ЧЕ тИ РИ осло бо ди лач ка да на / при пре ми ла Ма ри ја Цр нић-Пе јо-
вић.
У : Наш	лист . – Год. 8, бр. 73-74 (1984), стр. 6.
Из са чу ва ног Рат ног днев ни ка 10. хер це хо вач ке бри га де, од 2-28. ок то бра 1944.
год.

1985.

179. АР ХИВ СКА гра ђа за исто ри ју рад нич ког по кре та, Кп у Со ци
ја ли стич кој Ре пу бли ци Цр ној Го ри.
У : Ар	хи	вист . - Год 35, бр. 1-2 (1985), стр. 126-131.

180. ДВА НА ЕСт де це ни ја хер цег нов ског гр ба.
У : Наш	лист . – Год. 9, бр. 85-86 (1985), стр. 12.

181. ИЗ ВО РИ за исто ри ју Цр не Го ре у ар хи ви ма Ју го сла ви је и ван 
ње них гра ни ца.
У : Ар	хив	ски	за	пи	си. – Бр. 1 (1985), стр. 34-53.
Ре фе рат са Са вје то ва ња Дру штва ар хив ских рад ни ка СР Цр не Го ре, одр жа ног на 
Це ти њу, 29. ју на 1984. го ди не.

182. ИЗ ВО РИ за исто ри ју Цр не Го ре у Ар хи ви ма Ју го сла ви је и ван 
ње них гра ни ца.
У : Исто	риј	ски	за	пи	си. – Год. 38(58), бр. 1 (1985), стр. 121-135.

183. ИпАК се не окре ћу.
У : Наш	лист . – Год. 9, бр. 77-78 (1985), стр. 12.
Мли нар ство (вје тре ња че и мли но ви) у Хер цег-Но вом.

184. КАД су си ја ли це уга си ле фе ње ре.
У : Наш	лист. – Год. 9, бр. 88 (1985), стр. 8.
Гре шком Ре дак ци је, за пот пи сни ка при ло га је на зна чен Сло бо дан Ко ва че вић. – 
Гре шка је ис пра вље на у сле де ћем бро ју.

185. КОН тРО ЛА тр го ви не и за шти та по тро ша ча кра јем 18. ви је ка.
У : Наш	лист . – Год. 9, бр. 82 (1985), стр. 8.

186. ЛЕ ДА РИ Ка ме ног – пре те че фри жи де ра и за мр зи ва ча.
У : Наш	лист . – Год. 9, бр. 83-84 (1985), стр. 12.
Ста нов ни ци Ка ме ног, се ла ко је се на ла зи на над мор ској ви си ни 520-820 м., су је-
ди ни у хер цег нов ском кра ју ва ди ли и про да ва ли лед.

187. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА и рад упра ве лу штич ке оп шти не 19121933. 
го ди не.
У : Бо	ка . – Бр. 17 (1985), стр. 127-145.
Би бли о гра фи ја и би ље шке уз текст. - Sum mary.

188. «пА пИР НА тИ рат» око вла сни штва град ских зи ди на.
У : Наш	лист . – Год. 9, бр. 87 (1985), стр. 8.
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То ком ви ше вје ков ног по сто ја ња Хер цег-Но вог, ра зни осва ја чи и го спо да ри су до-
гра ђи ва ли зи ди не, у ци љу за шти те гра да. – До да нас су са чу ва не твр ђа ве Фор те 
ма ре, Кан ли ку ла, Шпа њо ла и дје ли мич но Ци та де ла. – Овај рад са др жи по дат ке о 
суд би ни ових твр ђа ва, кроз исто ри ју.

189. пЕ ДЕ СЕт пет го ди на од об ја вљи ва ња ли ста россика у Ига лу.
У : Би	бли	о	граф	ски	вје	сник . - Год. 24, бр. 2 (1985), стр. 281-284.
Пр ви број ли ста ро	си	ка - ор га нь рус ска го общ е ства фи ла те ли сто въ въ Юуго сла-
вии, об ја вљен је 1. апри ла 1930. - Би бли о гра фи ја и би ље шке уз текст. - Ма рия 
Цр нич-Пе јо вич: 55 лет опу бли ко ва ния жур на ла рос	си	ка в Ига ло (ре зю ме) / пе ре-
вод В. Мр ва ле вич. : стр. 284.

190. пР ВО са вје то ва ње ар хив ских рад ни ка Ју го сла ви је. 
У : Исто	риј	ски	за	пи	си. – Год. 38(58), бр. 3-4 (1985), стр. 224-225.
Одр жа но на Це ти њу 10. и 11. ок то бра 1984. го ди не.

191. СУ ДО ВИ до брих љу ди.
У : Наш	лист . – Год. 9, бр. 79 (1985), стр. 8 ; бр. 80-81, стр. 12.
Ка ко се су ди ло у хер цег нов ском кра ју то ком 18. и 19. ви је ка.

1986.

192. АФИР МА ЦИ ЈА фи зич ке кул ту ре.
У : Наш	лист . - Год. 10, бр. 94 (1986), стр. 8.
Ри јеч Ма ри је Цр нић-Пе јо вић на про мо ци ји књи ге о Бро дар ском дру штву «Ју го ле 
Гра ка лић», ауто ра Ду ша на Ра шо ви ћа.

193. ЗА ХВАЛ НОСт Но вља ни ма.
У : Наш	лист . - Год. 10, бр. 95-96 (1986), стр. 12.
Под сје ћа ње на два до ку мен та о бо рав ку Мар ка Ми ља но ва По по ви ћа у Хер цег-Но-
вом : по след ње пи смо кра љу Ни ко ли, не по сред но пред смрт (26. ја ну а ра 1901.г.), 
и за хвал ни ца ње го ве су пру ге Сте фе, об ја вље но у Гла	су	Цр	но	гор	ца, бр. 7 од 17. 
фе бру а ра 1901. г.

194. НЕ КИ по да ци о са крал ним спо ме ни ци ма кул ту ре у хер цег нов
ској оп шти ни од кра ја ХVII ви је ка до да нас.
У : Бо	ка . – Бр. 18 (1986), 153-170.
Рад са на уч ног ску па „Ту ри зам и спо ме ни ци кул ту ре Бо ке Ко тор ске“. – Би бли о гра-
фи ја и би ље шке уз текст. - Sum mary.

195. пО ЧЕ тАК кон гре сног ту ри зма.
У : Наш	лист . – Год. 10, бр. 91 (1986), стр.12.
Че твр ти ју го сло вен ски кон грес про тив ту бер ку ло зе одр жан је 21-26. ма ја 1938. 
го ди не у Хер цег-Но вом, чи ме је озна чен по че так кон гре сног ту ри зма у овом гра-
ду.

196. пР ВЕ ре во лу ци о нар не вар ни це и ор га ни за ци је.
У : Наш	лист . - Год. 10, бр. 93 (1986), стр. 12.
Крат ко под сје ћа ње на пр ве го ди не ра да син ди кал них и пар тиј ских ор га ни за ци ја 
Бо ке Ко тор ске.
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197. пР ВЕ сти пен ди је за ви со ке шко ле.
У : Наш	лист . - Год. 10, бр. 97-98 (1986), стр. 12.
За пис о Алек сан дру Ле су Пав ко ви ћу, по мор ском ка пе та ну, и ње го вом до при но су 
оп ште на род ном до бру и раз во ју про свје те и обра зо ва ња у хер цег нов ском кра ју, 
по во дом де ве ре сет го ди на од ње го ве смр ти. Оста ће за пам ћен по то ме, што је пр ви 
у овом кра ју под ста као и обез би је дио сред ства за шко ло ва ње та лен то ва них мо ма-
ка.

198. СтО ГО ДИ ШЊАК у ста ром гра ду.
У : Наш	лист . - Год. 10, бр. 89-90 (1986), стр. 12.
По чет ком 1886. го ди не, у згра ду да на шњег хер цег нов ског Ар хи ва, усе ли ла се оп-
штин ска упра ва Хер цег-Но вог. – При лог са др жи по дат ке о из град њи те згра де.

199. УМЈЕт НИЧ КЕ и ре во лу ци о нар не ди мен зи је.
У : Наш	лист . - Год. 10, бр. 97-98, 99-100 (1986), стр. 12 ; бр. 101 
(1987), стр. 12.
Сто го ди на Град ске му зи ке у Хер цег-Но вом (раз вој Град ске му зи ке, те шко ће око 
про сто ри ја и сред ста ва, чла но ви, ин стру мен ти и ди ри ген ти, ус пје си, нај дра жи на-
сту пи, на гра де и при зна ња).

200. УЧИ тЕЉ СКА шко ла у Хер цегНо вом и њен до при нос обра зо
ва њу.
У : Про	свјет	ни рад . – Бр. 5 (01.03.1986), стр. 12.
Шко ла је све ча но по че ла са ра дом 25. ок то бра 1925. год., а пр ве школ ске го ди не је 
по сто јао са мо је дан раз ред.

1987.

201. ВУК и Бо ка.
У : Наш	лист . - Год. 11, бр. 109-110 (1987), стр. 10 ; бр. 111-112, 
стр. 14.
По во дом ју би ле ја 200 го ди на од ро ђе ња Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, дат је са жет 
пре глед Ву ко вих бо ра ва ка и ње гов рад у Бо ки Ко тор ској.

202.кОнијекадарженухранити-некасенежени.
У : Наш	лист . - Год. 11, бр. 102-103 (1987), стр. 12.
О дје во јач ком ми ра зу у 18. ви је ку у хер цег нов ском кра ју.

203. НА СЕ ЉА, тр го ви и ули це Хер цегНо вог.
У : Наш	лист . - Год. 11, бр. 104, 105, 109-110 (1987), стр. 12 ; бр. 
111-112, стр. 16.

1988.

204. БРИт КА књи жев нопу бли ци стич ка дје ла.
У : Наш	лист. - Год. 12, бр. 120 (1988), стр. 8.
Уз го ди шњи це смр ти књи жев ни ка Мар ка Ца ра (35) и но ви на ра и књи жев ни ка Ду-
ша на Се ку ло ви ћа (45).
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205. ЗА жи вот  жи вот је дао.
У : Наш	лист. - Год. 12, бр. 117 (1988), стр. 12.
По во дом ју би ле ја : осам де сет го ди на од ро ђе ња на род ног хе ро ја и на род ног три-
бу на Ни ко ле Ђур ко ви ћа.

206. ЗНА ЧАЈ то паљ ске ко му ни та ди.
У : Наш	лист. – Год. 12, бр. 121-122 (1988), стр. 12.
170 го ди на од по сто ја ња То паљ ске ко му ни та ди, ко ја је од и гра ла пре суд ну уло гу у 
очу ва њу на род ног би ћа хер цег нов ског кра ја, за ври је ме мле тач ке вла да ви не.

207. ИСтО РИ ЈАт пред у зе ћа за по мор ски са о бра ћај „Бро дар ство“ 
Хер цегНо ви.
У : Збор	ник	Ко	тор	ске	сек	ци	је	Дру	штва	исто	ри	ча	ра	Цр	не	Го	ре . – 
Бр. 4 (1988), стр. 241-254.
Би ље шке уз текст.

208. НЕ КИ по да ци о ра ду Оп штин ске упра ве Хер цегНо во га за ври
је ме фран цу ске вла да ви не (1807  1814).
У : Бо	ка . – Бр. 20 (1988), стр.171-184.
Би бли о гра фи ја и би ље шке уз текст. – Sum mary.

209. ЊЕ ГОШ и Шан тић у Но вом и о Но вом.
У : Наш	лист. - Год. 12, бр. 118-119 (1988), стр. 8.
По во дом два зна чај на ју би ле ја : 165 го ди на од ро ђе ња Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша 
и 120 го ди на од ро ђе ња Алек се Шан ти ћа.

210. СУ ЂЕ ЊЕ Ор јен ци ма : (по во дом 45го ди шњи це).
У : Наш	лист. - Год. 12, бр. 115 (1988), стр. 12.
Де кре том Му со ли ни ја, од 24. ок то бра 1941. год. осно ван је Спе ци јал ни суд за 
Дал ма ци ју, чи ји су ту жи о ци и су ди је би ли ис кљу чи во офи ци ри ре дов не вој ске или 
фа ши стич ке ми ли ци је, ко ји ни је имао стал но мје сто бо рав ка, већ је су дио по по-
тре би: Ко тор, Ши бе ник, За дар. - При лог го во ри о број ним пре су да ма ко је је до нио 
овај суд, у Ко то ру, по чет ком фе бру а ра 1943. год.

211. тО МО Кр стов по по вић.
У : Наш	лист. - Год. 12, бр. 113-114 (1988), стр. 12.
135 го ди на од ро ђе ња То ма Кр сто вог По по ви ћа, про свјет ног рад ни ка, исто ри о гра-
фа, пре во ди о ца и књи жев ни ка.

1989.

212. ЕКО НОМ СКИ зна чај Хер цегНо вог кра јем 17. ви је ка.
У : Наш	лист. – Год. 13, бр. 127 (1989), стр. 12.
Из из вје шта ја Ге не рал ног про ви ду ра Дал ма ци је и Ал ба ни је, Ј. Кор не ра, пи са них 
од 1. сеп тем бра до 20. де цем бра 1687. го ди не (Све из вје шта је је са ку пио и за 
штам пу при ре дио проф. др. Ср ђан Му сић). – При лог са др жи крат ку би о гра фи ју С. 
Му си ћа.

213. ЗЛАт НЕ ру ке хер цег нов ских зла та ра.
У : Наш	лист. – Год. 13, бр. 130 (1989), стр. 12.
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На осно ву ар хив ске гра ђе се зна за 25 мај сто ра-зла та ра, ко ји су , то ком 18. ви је ка, 
ра ди ли у Хер цег-Но вом, али не по сто је по да ци о њи хо вим рад ни ци ма и ше гр ти-
ма.

214. ЈЕ ДАН из лет при је по ла ви је ка.
У : Наш	лист. – Год. 13, бр. 128-129 (1989), стр. 8.
Је дан од нај по зна ти јих из ле та хер цег нов ске омла ди не, ко ји је имао по ли тич ке са-
др жа је, је онај, ко ји је ор га ни зо ван 25. ју на 1939. го ди не, на Ор јен ској ло кви.

215. НО ВЉА НИ у тр сту.
У : Наш	лист. – Год. 13, бр. 133-134 (1989), стр. 12.
О број ним Бо ке љи ма, од но сно Но вља ни ма и њи хо вом зна ча ју за еко ном ски раз вој 
Тр ста, то ком 18. и 19. ви је ка. – Зна ча јан из вор по да та ка о овој те ми је Ле	то	пис	
Ср	ба	у	Тр	сту.

216. пРИ РЕД БЕ ко је се пам те.
У : Наш	лист. – Год. 13, бр. 125 (1989), стр. 12.
Кул тур не ве че ри у Хер цег-Но вом при је по ла ви је ка.

217. пРО СВЈЕт НИ са рад ни ци из Бо ке Ко тор ске.
У : вас	пи	та	ње	и	обра	зо	ва	ње . – Бр. 6 (1989), стр. 141-146.
Са оп ште ње на на уч ном ску пу „Сто го ди на про свјет но-пе да го шке пе ри о ди ке у Цр-
ној Го ри 1889-1989, 22. де цем бар 1989. го ди не на Це ти њу.

218. ХЕР ЦЕГНо ви у ври је ме ује ди ње ња 1918. го ди не.
У : Наш	лист. – Год. 13, бр. 123-124 (1989), стр. 12.

1990.

219. АР ХИВ СКА гра ђа као при мар ни из вор за исто ри о гра фи ју Цр
не Го ре у цр но гор ској на уч ној пе ри о ди ци с по себ ним освр том 
на Записе и Историјскезаписе (19271986). 
У : Исто	риј	ски	за	пи	си. - Год. 63, бр. 1-2 (1990), стр. /157/-165.
Ли те ра ту ра уз текст.

220. ДРУ ГА чи та о ни ца у Хер цегНо вом.
У : Наш	лист . – Год. 14, бр. 140 (1990), стр.8.
Ра ди се о «Хр ват ској чи та о ни ци», ко ја је осно ва на 1. мар та 1902. го ди не.

221. ЈОШ јед ном о по ги би ји Ни ко ле Ђур ко ви ћа, Са ва Или ћа, Да ша 
па ви чи ћа и Стје па Ша рен ца.
У : Бо	ка . – Год. 20, бр. 437 (15.05.1990), стр. 8 ; бр. 438 (01.06.), 
стр. 8.

222. КА КО се тро ши ло у то паљ ској ко му ни та ди.
У : Наш	лист . – Год. 14, бр. 141-142 (1990), стр.12.

223. НО ВЉА НИН Мир ко Ком не но вић : (120го ди шњи ца ро ђе ња).
У : Наш	лист . – Год. 14, бр. 133-134 (1990), стр. 12.



	 Биобиблиографија	Нарије	ЦрнићПејовић	 373

224. О БА ЈУ пи вља ни ну и ње го вој по ро ди ци и род би ни ( у Ар хи ву 
Хер цегНо вог). 
У : ет	но	ан	тро	по	ло	шки	про	бле	ми. – Св. 8 (1990), стр.37-50.

225. ОСУ ДА и згра жа ва ње.
У : Бо	ка . – Год. 20, бр. 446 (01.10.1990), стр. 4.
Од го вор на ан ке ту : Шта	ми	сли	те	о	ано	ним	ном	пи	сму.

226. пО ДА ЦИ о бро ју те гле ће сто ке у хер цег нов ској оп шти ни 1704. 
и 1809. го ди не. 
У : Исто	риј	ски	за	пи	си. - Год.63, бр. 3-4 (1990), стр. /67/-71.
На по ме не: стр. 72. 

227. пР ВА чи та о ни ца у Хер цегНо вом.
У : Наш	лист . – Год. 14, бр. 137 (1990), стр.12.
По во дом 140-го ди шњи це осни ва ња «Срп ске чи та о ни це» у Хер цег-Но вом.

228. У оче ки ва њу ва ља ног од го во ра то ми сла ва Гр гу ре ви ћа.
У : Бо	ка . – Год. 20, бр. 442-443 (01.08.1990), стр. 8.
По ле ми ка.

229. ЧА СО пИС Бока и ње гов до при нос исто ри о гра фи ји Цр не Го ре.
У : Исто	риј	ски	за	пи	си . - Год.63, бр. 1-2 (1990), стр. /209/-212.

1991. / 1992.

230. АР ХИВ СКА гра ђа о Цр ној Го ри за 1936.го ди ну ко ја се чу ва у 
ар хи ви ма Цр не Го ре. 
У : Исто	риј	ски	за	пи	си. - Год. 64, бр. 3-4 (1991), стр. /237/-247. 
Са оп ште ње са на уч ног ску па „Ко му ни сти на оп штин ским из бо ри ма у Цр ној Го ри 
1936. го ди не”, ко ји је одр жан у Ко то ру, 23. и 24. но вем бра 1987. го ди не.

231. пРИ ЛОГ про у ча ва њу дру штве них при ли ка ба рок ног до ба у 
хер цег нов ском кра ју.
У : Го	ди	шњак	По	мор	ског	му	зе	ја	у	Ко	то	ру. – Бр. ХХХIХ-ХL (1991-
1992), 101-112.
Из во ри и ли те ра ту ра : стр. 110-111. – Sum mary.

1993. / 1994.

232. КО ВА ЧИ – ка ме на ри хер цег нов ског кра ја.
У : Го	ди	шњак	По	мор	ског	му	зе	ја	у	Ко	то	ру. – Бр. ХLI- ХLII (1993-
1994), стр. 113-133.
Ко ва чи – на зив за ка ме но ре сце и кле са ре. – Би бли о гра фи ја и би ље шке уз текст . 
– Sum mary.

233. КО ВА ЧИ – ка ме на ри хер цег нов ског кра ја.
У : Про	свјет	ни	рад . – Бр. 5-6 (15.05.1994), стр.18.
Ко ва чи – на зив за ка ме но ре сце хер цег нов ског кра ја у ХIХ ви је ку.
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1995.

234. АР ХИВ СКИ по да ци о ми гра ци ја ма из хер цег нов ске и лу штич
ке оп шти не то ком 19. и 20. ви је ка. 
У : Исто	риј	ски	за	пи	си. - Год. 68, бр. 1 (1995), стр. 150-172
Ли те ра ту ра уз текст. 

235. пО МА ГА ЛЕ су мно ге.
У : Бо	ка . – Год. 25, бр. 505 (1995), стр. 21.
О «Ко лу срп ских се ста ра» из ме ђу два ра та. – Ово дру штво ра ди ло је кон ти ну и ра-
но од осни ва ња, 23. но вем бра 1923. го ди не, до дру гог свјет ског ра та.- Има ло је 
око 150 чла но ва и ве ли ки број, бли зу 120 до бро тво ра и јед ног «ве ли ког до бро тво-
ра за вје шта ча» (То ма К. По по ви ћа, учи те ља, исто ри ча ра сво га кра ја, књи жев ни ка 
и пре во ди о ца, ко ји је Ко лу оста вио ку ћу).

1996.

236. ЖИ ВОт по све ћен свом гра ду.
У : Бо	ка . – Год. 26, бр. 508 (1996), стр. 22.
55 го ди на од смри Мир ка Ком не но ви ћа.

237. ЈЕ ДАН не по зна ти фи ла те ли стич ки ча со пис у Бо ки.
У : Фи	ла	те	ли	ста. – Год. 47, бр. 225/226 (ја ну ар 1996).
У Ига лу је 1930. го ди не иза шао пр ви број фи ла те ли стич ког ча со пи са «Рос си ка».

238. МАЈ СтО РИ у ка ме ну.
У : Бо	ка . – Год. 26, бр. 506 (1996), стр. 26.
Гра ди тељ ство у Бо ки.

239. пРИ ЛОГ из у ча ва њу дру штве них при ли ка ба рок ног до ба у хер
цег нов ском кра ју. 
У : Исто	риј	ски	за	пи	си. - Год. 69, бр. 1 (1996), стр. /91/-101.
Са оп ште ње из овог ра да пре ни је то је на Окру глом сто лу „До при нос по мор ства 
ба ро ку Бо ке Ко тор ске” у Ко то ру 27-29. де цем бра 1992.

1997.

240. ОБ ЛИ ЦИ ду хов не кул ту ре у дје ли ма Јо ва на Вук ма но ви ћа.
У : Гла	сник	Одје	ље	ња	дру	штве	них	на	у	ка . – Књ. 11 (1997), стр. 17-
30.
Ли те ра ту ра уз текст. – Sum mary. 

1998.

241. АН тРО пО ЛО ШКЕ од ли ке Бо ке ља  у дје ли ма бо кељ ских пје
сни ка ба ро ка, Си ма Ма та ву ља, Мар ка Ца ра и Ива Ан дри ћа.
У : Бо	ка . – Бр. 20 / I (1998), стр. 333-382.
Би бли о гра фи ја и би ље шке уз текст. – Ре зи ме на енгл., итал. и рус. је зи ку.
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242. ВЕ ЛИ МИР Ве љо Ра до вић (19221993) : in me mo ri am.
У : Бо	ка . – Бр. 20 / I (1998), стр.427-428.
Про фе сор исто ри је, ду го го ди шњи ди рек тор Ар хи ва Хер цег-Но вог и члан ре дак-
ци је збор ни ка „Бо ка“ од пр вог до два де се тог бро ја и њен са рад ник.

243. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА и рад оп штин ске упра ве Хер цегНо во га 
(18701940).
У : Бо	ка . – Бр. 20 / I (1998), стр. 333-382.
По сли је из вје сне па у зе у из ла же њу, збор ник „Бо ка“ по но во је пред на ма. – Овај 
број са др жи из бор ра до ва из, до са да об ја вље них бро је ва.

1999.

244. ДР ВА СО то ма но вић: (1896 1988) : in me mo ri am.
У : Бо	ка . – Бр. 21 (1999), стр. 431-432.
Ду го го ди шњи са рад ник збор ни ка „Бо ка“. – Шест де це ни ја се ба вио про свјет но-
на уч ним ра дом.

245. пРИ ЛОГ про у ча ва њу на род ног жи во та у Бо ки Ко тор ској у 
ХVIII ви је ку на осно ву ар хив ске гра ђе.
У : Гла	сник	ет	но	граф	ског	му	зе	ја	у	Бе	о	гра	ду . – Књ. 63 (1999), стр. 
173-182.
Би бли о гра фи ја и би ље шке уз текст. – Sum mary.

2000.

246. ЗГРА ДА Ар хив ског одје ље ња Хер цег Но ви.
У : Ар	хив	ски	за	пи	си . – Год. 7, бр. 1-2 (2000), стр. 35-41.

2003.

247. СВИ ЛАР СтВО у Бо ки Ко тор ској (ХVIIIХХ).
У : Гла	сник	 ет	но	граф	ског	 ин	сти	ту	та	 СА	Ну. – Књ. L-LI (2002-
2003), стр. 123-134.
У овом ра ду об ра ђе но је га је ње сви ле них бу ба, ко ли чи на про из вод ње, рад пре ди-
о ни ца-сви ла ра и га је ње ста ба ла мур ви,чи је се ли шће ко ри сти ло за хра ње ње сви-
ле них бу ба. – Би бли о гра фи ја и би ље шке уз текст. – Ma ri ja Crnić-Pejović : Se ri cul-
tu re in Bo ka Ko tor ska bay (17-20 th), str. 134.

2005.

248. СМИ ЈЕ ША НИ бра ко ви.
У : Гла	сник	ет	но	граф	ског	ин	сти	ту	та	СА	Ну. – Књ. LII-LI II (2005), 
стр. 121-134.
У овом ра ду су из не се ни, на осно ву ар хив ске гра ђе, број ни при мје ри бра ко ва из-
ме ђу при пад ни ка раз ли чи тих ре ли ги ја у 18. и 19. ви је ку у Бо ки Ко тор ској, по себ-
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но у хер цег нов ском кра ју. – Би бли о гра фи ја и би ље шке уз текст . – Ma ri ja Crnić-
Pejović: Mi xed Mar ri a ges, str. 134.

249. тРА ДИ ЦИ ЈА и етич ност у сти хо ви ма Бо ке ља исе ље ни ка.
У : Бо	ка . – Бр. 25 (2005), стр.359-384.
Пред мет овог ра да је збир ка пје са ма Ла за ра С. ћу ри ћа, ко ја је об ја вље на 1903. 
го ди не у Сан Фран ци ску. – Би би о гра фи ја и би ље шке уз текст. - Sum mary.

2006.

250. АР ХИВ СКА гра ђа  при мар ни из во ри.
У : Гла	сник	 ет	но	граф	ског	 ин	сти	ту	та	 СА	Ну. – Књ. LIV (2006), 
стр. 433-444.
Би ље шке уз текст .

251. ДЕ ВЕ ДЕ СЕт пЕ тО ГО ДИ ШЊИ ЦА осве ће ња срп ске пра во
слав не Цр кве св. Ар хан ђе ла Ми ха и ла у Хер цегНо во ме.
У : Бо	ка . – Бр. 26 (2006), стр. 201-214.
Ар хив ска гра ђа и ли те ра ту ра : стр. 213. - Sum mary.

252. ЗБОР НИК ра до ва из на у ке, кул ту ре и умјет но сти Бо ка 25, Хер
цег Но ви , 2005.
У : Гла	сник	 ет	но	граф	ског	 ин	сти	ту	та	 СА	Ну. -Књ. LIV (2006), 
стр. 476-482.
При каз збор ни ка, са де таљ ним освр том на по је ди нач не ра до ве.

2007.

253. ИСЕ ЉА ВА ЊЕ Бо ке ља до дру гог свјет ског ра та.
У : Бо	ка . – Бр. 27 (2007), стр. 165-202.
Ар хив ска гра ђа и ли те ра ту ра уз текст. - Sum mary.

IV РА ДО ВИ У ШтАМ пИ 
 рад ни на сло ви 

254. ГРА НИ ЦЕ се лоград.
У : Збор	ник	ра	до	ва	са	на	уч	ног	ску	па	ет	но	ло	ги	ја	гра	да	у	Цр	ној	Го
ри, у ор га ни за ци ји Цр но гор ске ака де ми је на у ка и умјет но сти.

255. пО СМРт НИ оби ча ји у дје лу па вла Ро вин ског и са вре ме не но
вин ске чи ту ље.
У : ра	до	ви	са	Окру	глог	сто	ла	о	П.	ро	вин	ском.

256. ХЕР ЦЕГ НОВ СКЕ из бје гли це 18751878.
У : Гла	сник	ет	но	граф	ског	ин	сти	ту	та	СА	Ну.
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V ЛИ тЕ РА тУ РА О МА РИ ЈИ ЦР НИЋпЕ ЈО ВИЋ

1961.

257. пА ЈО ВИЋ, Ра до је
Ве љо Ра до вић - Ма ри ја Цр нић: Ор	јен	ски	пар	ти	зан	ски	ба	та	љон. 
Хер цег-Но ви, 1961. / Ра до је Па јо вић.
У : Исто	риј	ски	за	пи	си . – Год. 15, књ. 19, бр. 1 (1961), стр. 146-150.
При каз.

1962.

258. РА ЧЕ тА Шпи ро
Ве љо Ра до вић и Ма ри ја Цр нић : Ор	јен	ски	пар	ти	зан	ски	ба	та	љон / 
Ш. Ра че та.
У : По	бје	да . – Год. 19, бр. 4 (21.01.1962), стр. 10.
При каз.

1972.

259. РА ДО ВИЋ, Ве ли мир
Јед но за ни ма ње ко јег ви ше не ма / Ве ли мир Ра до вић.
У : Бо	ка . – Год. 2, бр. 12 (01.01.1972), стр. 5. 
Осврт на чла нак Ма ри је Цр нић, Ка	мен	ски	ле	да	ри, ко ји је об ја вљен у збор ни ку 
Бо	ка бр. 3.

260. т.
Са др жај но и ква ли тет но / Т.
У : Бо	ка . – Год. 2, бр, 14 (01.02.1972), стр. 6.
Из штам пе је иза шао тре ћи број збор ни ка Бо	ка. – Ме ђу мно штвом вр ло за ни мљи-
вих при ло га, ис ти че се рад Ма ри је Цр нић, ко ја пи ше о ка мен ским ле да ри ма, вр-
ло до ку мен то ва но, али и ве о ма осје ћај но, то пло, са при зву ком сим па ти ја пре ма 
овом на ро ду, ко ји, на та ко те жак на чин за ра ђу је за жи вот.

1976.

261. т.
За ни мљи ви при ло зи / Т.
У : Бо	ка . – Год. 6, бр. 124 (15.10.1976), стр. 5.
По во дом из ла ска из штам пе дру гог бро ја Збор	ни	ка	ви	ше	по	мор	ске	шко	ле у Ко то-
ру, крат ка ана ли за об ја вље них ра до ва. – Ма ри ја Цр нић има при лог под на зи вом 
Јед	но	ре	гру	то	ва	ње	мор	на	ра	у	хер	цег	нов	ском	кра	ју	1809.	го	ди	не.

262. т.
При лог исто ри ји / Т.
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У : Бо	ка . – Год. 6, бр. 110 (15.03.1976), стр. 5.
При каз но вог дво бро ја збор ни ка Бо	ка (5-6). – Ме ђу ауто ри ма је и Ма ри ја Цр нић 
, ко ја је пи са ла о ју би ле ју : 50 го ди на Учи тељ ске шко ле у Хер цег-Но вом. 

1977.

263. БО КА бр. 9.
У : Бо	ка . – Год. 7, бр. 149 (21.11.1977), стр. 7.
Но ви број збор ни ка Бо	ка оби лу је ни зом ква ли тет них при ло га, ка кав је и рад Ма
ри је Цр нић : При	ло	зи	бор	би	за	на	ци	о	нал	ну	сло	бо	ду	кра	јем	ХIХ	ви	је	ка	у	хер	цег	нов
ској	оп	шти	ни.

1978.

264. ЈУ БИ ЛЕЈ збор ни ка Бо	ка.
У : Бо	ка . – Год. 8, бр. 170 (15.10.1978), стр. 5.
По во дом из ла же ња ју би лар ног, де се тог, бро ја збор ни ка Бо	ка, крат ко под сје ћа ње 
на ње го ве по чет ке, и ука за но на зна чај гру пе хер цег нов ских кул тур них рад ни ка, 
ен ту зи ја ста: Ла за ра Се фе ро ви ћа, Ма ри је Цр нићпе јо вић, Ве ли ми ра Ра до ви ћа и 
др., чи јим је ан га жо ва њем збор ник и по кре нут.

265. пРО СЛА ВА 700 го ди на Ду бро вач ког ар хи ва.
У : Бо	ка. – Год. 8, бр. 171 (28.10.1978), стр. 5.
У Ду бров ни ку је, ни зом при год них све ча но сти и ма ни фе ста ци ја, про сла вљен ри-
је дак ју би леј : 700 го ди на осни ва ња Ду бро вач ког ар хи ва и ар хив ске слу жбе Ју го-
сла ви је. – Овој про сла ви при су ство ва ла је и Ма ри јаЦр нићпе јо вић и под ни је ла 
ре фе рат Ду	бро	вач	ки	ар	хив	као	из	вор	за	исто	ри	ју	Цр	не	Го	ре.

1979.

266. ИЗА ШАО из штам пе збор ник Бо	ка.
У : Бо	ка . – Год. 9, бр. 176 (15.01.1979), стр. 5.
Кра так осврт на де се ти број збор ни ка Бо	ка. – По себ но је ука за но на рад Ма ри је 
Цр нићпе јо вић, ко ја је ис тра жи ва ла јед но за ни мљи во на се ље хер цег нов ске оп-
шти не – Мој деж, у 18. ви је ку.

1981.

267. В. В. 
Бо	ка бр. 12 / В. В.
У : Бо	ка . – Год. 11, бр. 228 (01.04.1981), стр. 5.
При каз збор ни ка. – Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић је аутор ра да Ор	га	ни	за	ци	ја	и	рад	оп
штин	ске	упра	ве	Хер	цегНо	во	га	(18701940), ко ји омо гу ћа ва са гле да ва ње ак тив но-
сти оп штин ских ор га на, за пе ри од од се дам де сет го ди на.
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268. ГР ГУ РЕ ВИЋ, То ми слав
При лог исто ри ји / Т. Гр гу ре вић.
У : Бо	ка . – Год. 11, бр. 244 (15.12.1981), стр. 2.
У окви ру про сла ве 40-го ди шњи це устан ка и со ци ја ли стич ке ре во лу ци је на ро да и 
на род но сти Ју го сла ви је, у Хер цег-Но вом је одр жан на уч ни скуп «Рад нич ки по-
крет, на род но о сло бо ди лач ка бор ба и ре во лу ци ја у Бо ки Ко тор ској и Бу дви». – На 
ску пу је би ло при сут но око сто уче сни ка, ме ђу ко ји ма и Ма ри ја Цр нић-Пе јо вић, 
чи је је са оп ште ње Из	во	ри	и	ли	те	ра	ту	ра	за	про	у	ча	ва	ње	ре	во	лу	ци	о	нар	ног	по	кре	та	
у	Бо	ки	Ко	тор	ској, би ло ве о ма за па же но.

269. НАЈ НО ВИ ЈИ број збор ни ка Бо	ка.
У : Наш	лист . – Год. 5, бр. 34 (1981), стр. 7.
Кра так при каз 12. бро ја збор ни ка Бо ка, при че му је ука за но на рад Ма ри је Цр
нићпе јо вић: «Ор га ни за ци ја и рад Оп штин ске упра ве Хер цег-Но вог (1870-
1940)».

270. пРИ ЗНА ЊЕ хер цег нов ском Ар хи ву.
У : Наш	лист . – Год. 5, бр. 40 (1981), стр. 8.
На за јед нич кој сјед ни ци Пред сјед ни штва Дру штва ар хив ских рад ни ка и За јед ни це 
ар хи ва СР Цр не Го ре, ис так нут је зна чај са на ци је и про ши ре ња хер цег нов ског Ар-
хи ва. – Иза бра но је но во ру ко вод ство. – За пред сјед ни ка За јед ни це ар хи ва СРЦГ 
иза бра на је Ма ри ја Цр нићпе јо вић.

1982.

271. ИЗ ВР ШНИ од бор [за про сла ву 600-го ди шњи це Хер цег-Но вог].
У : Хер	цегНо	ви	 600	 :	 про	грам	ска	 ори	јен	та	ци	ја	 про	сла	ве. – Хер-
цег-Но ви : Скуп шти на оп шти не, Од бор за про сла ву 600-го ди шњи-
це гра да, 1982, стр. 40.
Дат је по пис чла но ва Из вр шног од бо ра, ме ђу ко ји ма је и Ма ри ја Цр нићпе јо
вић.

272. ЈА НИ ЧИЋ, Пе тар
Кул тур на ри зни ца ми ну лих вре ме на / П. Ј.
У : Наш	лист . – Год. 6, бр. 43 (1982), стр. 6.
Про сла ва ју би ле ја : 25 го ди на од осни ва ња хер цег нов ског Ар хи ва. – О ар хив ском 
одје ље њу и обим ној ар хив ској гра ђи, крат ку из ја ву је да ла Ма ри ја Цр нићпе јо
вић.

1983.

273. пРО МО ЦИ ЈА мо но гра фи је «Хер цег-Но ви».
У : Бо	ка . – Год. 13, бр. 273 (15.03.1983), стр. 5.
По во дом оби ље жа ва ња 600 го ди на Хер цег-Но вог, про мо ви са на је мо но гра фи ја о 
гра ду, у ко јој се на ла зе и при ло зи о бо га тој исто ри ји ово га кра ја, кул тур но-исто-
риј ским спо ме ни ци ма, ту ри зму, здрав ству, школ ству итд.- У пи сња њу при ло га 
уче ство ва ло је 14 ауто ра, ме ђу ко ји ма и Ма ри ја Цр нићпе јо вић.
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1984.

274. ВРИ ЈЕД НА књи га.
У : Бо	ка . – Год. 14, бр. 310 (15.10.1984), стр. 5
По во дом из ла ска из штам пе дво бро ја 15-16 Бо	ке, збор ни ка из на у ке, кул ту ре и 
умјет но сти, у ко јем се Ма ри ја Цр нићпе јо вић пред ста вља при ло гом Хер	цегНо
ви	по	сли	је	Пр	вог	свјет	ског	ра	та,	по	за	пи	си	ма	То	ма	К.	По	по	ви	ћа, а исто вре ме но је 
и глав ни уред ник ча со пи са.

275. ЈЕ МУ О ВИЋ, Ра до мир
Ју би лар ни Де се ти кон грес ар хив ских рад ни ка Ју го сла ви је (Но ви 
Сад, 17-18.ок то бар 1984.) / Ра до мир Је му о вић.
У : Ар	хи	вист . – Год. 34, бр. 1-2 (1984), стр. 9-21.
Из вје штај о ра ду Де се тог кон гре са АРЈ. – На Кон гре су је Са вез ар хив ских рад ни-
ка Ју го сла ви је до ди је лио, јед ном бро ју ар хив ских рад ни ка, По ве ље у знак при зна-
ња за ви ше го ди шњи успје шан рад у Са ве зу. – Ме ђу за слу жним ар хив ским рад ни-
ци ма је и Ма ри ја Цр нићпе јо вић. 

276. ОД БОР за про сла ву 600-го ди шњи це Хер цег-Но вог.
У : Бо	ка . – Бр. 15-16 (1984), стр. 478.
Члан Из вр шног од бо ра про сла ве је и Ма ри ја Цр нићпе јо вић.

1985.
277. ГР ГУ РЕ ВИЋ, То ми слав

Књи га о зби ва њи ма / Т. Гр гу ре вић.
У : Бо	ка . – Год. 15, бр. 321 (15.04.1985), стр. 5.
Сред стви ма Фон да за ње го ва ње и раз ви ја ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја из да та је 
књи га рад	нич	ки	по	крет	и	на	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	у	хер	цег	нов	ском	кра	ју	1918
1945 : хро	но	ло	ги	ја	до	га	ђа	ја. – Пе ри од из ме ђу два ра та об ра ди ла је Ма ри ја Цр
нићпе јо вић.

278. ЗЛО КО ВИЋ, Иг ња ти је
Бо	ка, збор ник ра до ва из на у ке, кул ту ре и умјет но сти, бр. 15-16, 
Хер цег-Но ви, 1984. / Иг ња ти је Зло ко вић.
У : Збор	ник	Ко	тор	ске	сек	ци	је	Дру	штва	исто	ри	ча	ра	Цр	не	Го	ре. – 
Бр.3 (1985), стр. 93-94.
При каз. – Дат је оп ши ран осврт на рад Ма ри је Цр нићпе јо вић Хер	цегНо	ви	по
сли	је	I	свјет	ског	ра	та	по	за	пи	си	ма	То	ма	К.	По	по	ви	ћа	(од	1918.	до	1923.	г.).

279. ЛУ КЕ тИЋ, Ми ро слав
За пи сник са са вје то ва ња Дру штва ар хив ских рад ни ка СР Цр не Го-
ре, Це ти ње, 28-29. ју на 1984. / Ми ро слав Лу ке тић, Љи ља на Зе но-
вић.
У : Ар	хив	ски	за	пи	си . – Бр. 1 (1985), стр. 126-131.
У ди ску си ји су уче ство ва ли: Ми лош Ми ло ше вић, Дра го је Жив ко вић, Ма ри ја Цр
нићпе јо вић, Дра ги ца Во ји но вић, Бо шко Ми ја но вић, Слав ко Ста ни шић, Ве сна 
Ви че вић, Со ња Лу ке тић, Јо ван Ра о нић, Вељ ко Ко ва че вић и Ми ро слав Лу ке тић.
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1986.

280. ЗНА ЧА ЈАН до при нос на у ци.
У : Бо	ка . – Год. 16, бр. 337 (01.01. 1986), стр. 5.
У ор га ни за ци ји Исто риј ског ин сти ту та Цр не Го ре (Ти то град) и Фон да за ње го ва-
ње ре во лу ци о нар них тра ди ци ја НОР-а (Хер цег-Но ви), у Хер цег-Но вом је одр жан 
на уч ни скуп «За тво ри и ло го ри у Бо ки Ко тор ској и Бо ке љи у ло го ри ма и за тво ри-
ма ван Бо ке: 1941-1945». – Ме ђу број ним уче сни ци ма ску па је би ла и Ма ри ја 
Цр нићпе јо вић и под ни је ла ре фе рат под на зи вом Ар	хив	ски	из	во	ри	за	про	у	ча	ва	ње	
те	ме	«За	тво	ри	и	ло	го	ри	у	Бо	ки	Ко	тор	ској	и	Бо	ке	љи	у	ло	го	ри	ма	и	за	тво	ри	ма	ван	
Бо	ке», у ко ме је са же то да та ар хив ска гра ђа о ло го ри ма.

281. М.
Збор ник сје ћа ња / М.
У : Бо	ка . – Год. 16, бр. 359 (15.12.1986), стр. 5.
При каз књи ге На	род	но	о	сло	бо	ди	лач	ки	рат	и	ре	во	лу	ци	ја	у	Бо	ки	Ко	тор	ској	у	ври	је
ме	при	вре	ме	не	кри	зе	од	апри	ла	1942.	до	сеп	тем	бра	1943. – Ме ђу че тр де сет при-
ло га об ја вље них у овој књи зи је и рад Ма ри је Цр нићпе јо вић Из	во	ри	и	ли	те	ра
ту	ра	за	про	у	ча	ва	ње	НОПа	и	ре	во	лу	ци	је	у	Бо	ки	Ко	тор	ској	за	ври	је	ме	при	вре	ме	не	
кри	зе.

282. ОБИ МАН по фор ми и са др жи ни.
У : Наш	лист . – Год. 10, бр. 89-90 (1986), стр. 10.
При каз збор ни ка Бо	ка, бр. 17. – Ука за но је на рад Ма ри је Цр нићпе јо вић : Ор
га	ни	за	ци	ја	и	рад	упра	ве	лу	штич	ке	оп	шти	не	19121933.

283. т.
На ни воу ра ни јег ре но меа / Т.
У : Бо	ка . – Год. 16, бр. 340 (23.01.1986), стр. 5.
При каз 17. бро ја збор ни ка Бо	ка. – Дат је пре глед ра до ва об ја вље них у збор ни ку, и 
ука за но на при лог Ма ри је Цр нићпе јо вић : Ор	га	ни	за	ци	ја	и	рад	упра	ве	лу	штич
ке	 оп	шти	не	 19121933., за ко ји је ре че но да је бо гат мно гим за ни мљи во сти ма, 
ко је се од но се на ор га ни за ци ју жи во та и ра да у Лу шти ци и пред ста вља ју сли ку 
зби ва ња на том под руч ју, у на зна че ном исто риј ском пе ри о ду.

1988.

284. МИ ЛИЋ, Алек сан дра
Из вје штај о ра ду Ко тор ске сек ци је Дру штва исто ри ча ра Цр не Го ре 
(од 1985. до кра ја 1988. го ди не) / Алек сан дра Ми лић, Ани та Ма жи-
бра дић.
У : Збор	ник	Ко	тор	ске	сек	ци	је	Дру	штва	исто	ри	ча	ра	Цр	не	Го	ре. – 
Бр.4 (1988), стр. 141-145.
У овом Из	вје	шта	ју, по себ но је ука за но на рад Ко тор ске сек ци је, на ор га ни зо ва њу 
про сла ва и из ло жби. – У ве зи с про сла вом 200-го ди шњи це ро ђе ња Ву ка Ст. Ка ра-
џи ћа, ор га ни зо ва на је из ло жба књи га и до ку ме на та «Вук и Бо ка – Бо ка Ву ку». – 
Идеј на кон цеп ци ја из ло жбе ре а ли зо ва на је у са рад њи са чла но ви ма Сек ци је, Мак-
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си мом Зло ко ви ћем и В. Бо ље ви ћем-Ву ле ко ви ћем и уз по моћ ко ле га из Хер цег-Но-
вог, Ма ри је Цр нићпе јо вић, Ду ша на До сти ни ћа и Ве се ли на Пе сто ри ћа.

1990.

285. В. Б.
Уру че на при зна ња / В.Б.
У : Бо	ка . – Год. 20, бр. 441 (13.07.1990), стр. 3.
По во дом Да на бор ца, ОО СУБ НОР-а Хер цег-Но ви, за ви ше го ди шње ак тив но сти и 
ре зул та те на ње го ва њу и раз ви ја њу тра ди ци ја НОР-а и сре ђи ва њу исто риј ске гра-
ђе, уру чио је при зна ња : Во ју Бри ни ћу, Ми ло ра ду Пе ти је ви ћу, Лу ки То ма но ви ћу, 
Ма ри ји Цр нићпе јо вић и Вла ду По ро би ћу (по смрт но).

286. ОД ГО ВОР То ми сла ва Гр гу ре ви ћа на текст Ма ри је Цр нићпе јо
вић.
У : Бо	ка . – Год. 20, бр. 439 (15.06.1990), стр. 8.
По ле ми ка.

2004.

287. тИ пЕ тИЋ, Вла ди мир С.
Po vi je sna de mo gra fi ja Hr vat ske / Vla di mir S. Tipetić, Ne nad V. Ekarić. 
– Za greb ; Du brov nik : Za vod za po vi je sne zna no sti HA ZU u Du brov-
ni ku, 2004, 372. str.
У ше стом по гла вљу књи ге, ауто ри су се освр ну ли на Бо ку Ко тор ску , уз на по ме ну 
да „по сто је ма ње сту ди је о пу чан ству по је ди них на се ља: Ко то ра, Гр бља (И. Стјеп-
че вић), То пле (Ђ. Ми ло вић) и Хер цег-Но вог (Д. Ра до ји чић и М. Цр нић-Пе јо вић)“. 
– Ма ри ја Цр нићпе јо вић је ис тра жи ва ла ста нов ни штво Мој де жа (Јед	но	на	се	ље	
хер	цег	нов	ске	оп	шти	не	у	ХVIII	 ви	је	ку	–	Мој	деж	по	до	ку	мен	ти	ма	Ар	хи	ва	Хер	цег
Но	во	га, Бо ка ,10 (1978); стр. 33-79).

2005.

288. КО СИЋ, Сен ка
Исто ри ја хер цег нов ског фе сти ва ла / С. К.
У : ви	је	сти . - Год. 9, бр. 2461 (04.02.2005), стр. 20.
У окви ру про сла ве Пра зни ка ми мо зе, пред ви ђе на је про мо ци ја мо но гра фи је „35	
го	ди	на	Пра	зни	ка	ми	мо	зе“ чи ји су ауто ри но ви на ри Вит ка Вуј но вић и Пе тар Ја ни-
чић. - О по пу лар но сти и зна ча ју пра зни ка го во ри по да так из мо но гра фи је да су у 
жи ри ју за до дје лу на гра да на „ма скир ном ба лу“ 1970. го ди не би ли ка ри ка ту рист 
Алек сан дар Клас, пи сац и сли кар Зу ко Џум хур, ТВ ре ди тељ Но вак Но вак, ар хи-
вист ки ња Ма ри ја Цр нићпе јо вић, ва јар Лу ка То ма но вић, и сли кар Мит ко Бу ла-
јић.

2006.

289.БОка, два де сет пе ти пут.
У : Да	нас . – Год. 10, бр. 3021 (04.01.2006), стр. 25.
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Го ран Ж. КО МАР

О пИ СМУ МИ тРО пО ЛИ тА СА ВА тИ ЈА БАР СКОМ  
НАД БИ СКУ пУ АН ДРИ ЈИ ЗМА ЈЕ ВИ ЋУ

Кључ не ри је чи: За хум ски ми тро по лит, Са ва ти је Љу би бра тић, 
Бар ски над би скуп, Ан дри ја Зма је вић, уни ја, Са ви на, за пи си

Циљ ра да је да до ма ћој, на уч ној и кул тур ној јав но сти пру жи увид 
у дио при ват не ко ре спо ден ци је пра во слав ног ми тро по ли та за хум ског и 
по лу хер це го вач ког, ка сни је епи ско па то паљ ског и ми тро по ли та дал ма-
тин ског, Са ва ти ја Љу би бра ти ћа и над би ску па бар ског Ан дри је Зма је ви-
ћа. Ов дје се пру жа тран скрипт ми тро по ли то вог пи сма над би ску пу бар-
ском Ан дри ји Зма је ви ћу. То пи смо, об ја вље но у Ри му 1955. го ди не, је 
пред мет ин те ре со ва ња над би ску па Зма је ви ћа. Же лим, та ко ђе, ука за ти 
на из вје сну ру ко пи сну књи гу ма на сти ра Са ви на код Хер цег – Но вог 
(Бо ка Ко тор ска) ко ја мо же би ти она о ко јој ми тро по лит Са ва ти је пи ше 
над би ску пу. 

Ка да се то ком Мо реј ског ра та (1684 – 1699) за хум ски и по лу хер-
це го вач ки ми тро по лит Са ва ти је (Љу би бра тић) ко нач но на ста нио у Но-
во ме, учвр стив ши сво ју ка те дру у То плој1, он је, вре ме ном, оства рио 
до ди ре са ка то лич ким до сто јан стве ни ци ма, ме ђу ко ји ма је, сва ка ко, нај-
ва жни ји бар ски над би скуп Ан дри ја Зма је вић.

Вла ди ка Са ва ти је је бо ра ве ћи у Мо ри њу, се лу ко тор ског окру га, 
на пи сао је дан од го вор бар ском над би ску пу Ан дри ји Зма је ви ћу 29. де-
цем бра 1691. го ди не, ко ји от кри ва, нај при је, да је над би скуп по ку шао 
по бу ђи ва ти вла ди ку на раз ми шља ња о уни ји. Вла ди чи но пи смо је про-
же то из вје сним про те стом и оштри ном. Он до ти че дог мат ска пи та ња 
ко ја је очи глед но Зма је вић отва рао, при јат ним то ном. По све му су де ћи, 
ово пи смо, Зма је вић је упу тио у Рим бли ско ме са рад ни ку и ко ре спо ден-

1 Го ран Ж. КО МАР, Ми тро по ли ти Са ва ти је и Сте фан Љу би бра ти ћи. При ло зи 
би о гра фи ја ма, Хер цег – Но ви – Бе о град, 2008; Eпис. Ни ко дим МИ ЛАШ, Пра во слав на 
Дал ма ци ја, СФА И РОС, Бе о град, 1989, стр. 346; То мо К. По по вић, Хер цег – Но ви – исто-
риј ске би ље шке – књи га пр ва – 1382 – 1797 – 1924, 116, 117; Н. Ми лаш, Спи си о ис тор ји 
пра во слав не цр кве у Дал ма тин ско – ис триј ском вла ди чан ству од XV до XIX ви је ка, књи-
га пр ва, За дар, 1899, стр. 89 
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ту Спли ћа ни ну Gi o van ni Pa stri ziu, про фе со ру на Col le gio di Pro pa gan da. 
Он је био ве о ма учен и по зна вао је ли тур гич ке књи ге штам па не гла го-
љи цом. Мо жда би због ва жно сти пи сма тре ба ло да нај при је пру жим 
ви ђе ње ње го вог са др жа ја ауто ра при ло га Ci ra Gi an nel lia (1955), у ди је лу 
ко ји се од но си на мол бу над би ску па Зме је ви ћа. Над би скуп је тра жио 
не ку ста ру срп ску хро ни ку и упра во тим ди је лом пи сма до та као не ка 
дог мат ска пи та ња: ‘’Ан дри ја Зма је вић, очи глед но пот пу но за о ку пљен 
по след њим ди је лом сво је Хро ни ке, ни је знао се би об ја сни ти раз ли ку 
из ме ђу пе ри о да Ви зан ти је, ко ја смје шта на ста нак сви је та 5508 го ди на 
при је ро ђе ња Хри ста и ра чу на ња Se sta Gi u lia Afri ca na, ко је је при хва ће-
но од стра не број них ви зан тиј ских и сло вен ских хро ни ча ра...’’ ‘’...Би-
скуп се из ви ња ва да не ма тра же ну књи гу, до да ју ћи да га Зма је ви ће во 
пи смо ни је су сти гло ка да је већ био от пу то вао од ку ће и био на пу ту за 
Мо рињ (се ло у око ли ни Ко то ра), мо гао му је по сла ти, ри зи ку ју ћи да по-
ври је ди ње го ве осје ћа је, ра зно вр стан ма те ри јал ко ји би са др жао раз не 
по дат ке о Ри му, пре ро га ти ви ма апо сто ла, о по сти ма, на ро чи то о су бот-
њем по сту (по зна то да га Ср би ни су при хва ти ли), о кон ци ли ма, о раз ми-
мо и ла же њу Ла ти на и Гр ка... дру гим ри је чи ма је дан Збор ник ан ти ла тин-
ских пи са ња...’’ 

Аутор да ље пи ше о вре ме ну Са ва ти је вог би је га у Но ви. Тај да тум 
је кон тро вер зан, али се из пи сма ви ди да је већ не ко ври је ме бо ра вио у 
Хер цег – Но вом или ње го вој око ли ни. На да ље, за хва љу је на по кло ну 
ли му на за ко ји ка же да га ни је ви дио у сво ме жи во ту.2 

Аутор пру жа фи зич ки опис пи сма и оште ће ног пе ча та на ко јем се 
са те шко ћом ра за зна је гла ва све ца са ду гач ком ко сом. На нат пи су ко ји 
иде у круг мо гу се про чи та ти са мо не ка сло ва на кра ју, а на осно ву ко јих 
се пра вил но ре кон стру и шу ри је чи као по	лу	хер	це	го	вач	ки, а на по чет ку 
+СА ВА(ТИЕ).3

У не мо гућ но сти да ви дим ори ги нал, пру жи ћу ов дје тран скрипт 
тек ста ко ји је на стр. 76. и 77. об ја вио аутор Ђа не ли у на сто ја њу да пру-
жи ори ги нал ну ор то гра фи ју:

Достоблаженомуиравноапостолномуинамсјеловозљубљено-
му од сриједе срдца и д(у)ши, пастиру и учитељу словесних овц
стад(а)Х(ри)с(то)вабогопокривајемијебискупијеБарскије,господи-

2 Ci ro GI AN NEL LI, Let te re del Pa tri ar ca di Peć Ar se nio III e del Ve sco vo Sa va ti je 
all’Ar chi ve sco vo di An ti va ri An drea Zmajević,Ori en ta lia Chri sti a na pe ri o di ca, Mi scel la nea 
Ge org HOF MAN С. J., Pont. in sti tu tum ori en ta li um stu di o rum vol XXI, N. I – II, MCMLV, 
Ro ma, 1955, стр. 73 – 77. Пре вод ра да на срп ски обез бје ди ла Ана Ман дић на че му то пло 
за хва љу јем. Нео бич но је ово ка зи ва ње о ли му ну јер у до ли ни Тре би шњи це, уко ли ко је 
вла ди ка у Бо ку пре шао из Твр до ша, мно ге воћ ке при спи је ва ју и ра ни је не го у Бо ки. Уви-
јек ва ља во ди ти ра чу на о са др жа ју вла ди чи них за пи са у ко ји ма се он сам ти ту ли ше као 
по лу хер це го вач ки, ис ти чу ћи по ри је кло (да ли са мо по ри је кло?) из Пи ве.  

3 Исто, стр. 75
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нуврхпоштованихпоштованомуархибискупусвеСкендерије,кирију
кирандреју Змајевићу даруј, Х(ри)стемој, даруј радоватити (!) се
тјел(е)сневакупеид(у)шевне,амин.Паким(и)придевашепоштова-
нописаније, у коме се немугу (!) разумјет заштомипишеш.И за
порођенијеИсусХристовотизатодобрознаш,нештонаскушаш.
ОтбитијаиотпрвогачловјекаадамадоХр(и)стовапришаствија
љета.5500.,садаотпорођенијаИсусХр(и)с(то)ва.1691.,какоити
пишеш,ародиосенапошестетисуће,љета.5500.,м(је)с(е)цадеце-
мра.25.,упоноћи,уочинеђеље.Такопишуисторискаписаниаиби-
тенскекњиге.Исадгриједенапријед.8.љетабитије,немогузнати
заштојеон(о)наприједпрошло.азакњигештомизаповиједашда
типошљунеимамљетописа,алиимамједнукњигу,којајеотмного
књигасложена,изаримиобластиапостолиопостеиосаборех
свијехиоЛофреначкомсабору4иоразлученизГркииосвакомпапи
ипатрихаригрчкомиотДухуисоходештуОтцаанеотСинаиот
.4.постаиотсуботњемпосте.ујазвићешсе,апослаобихтије,и
не згодих се дома већена селу.Многотихваланаплеменитомче-
труну,когонисамвидиоусвоидан.

Саватијевл(а)д(и)к(а)вашслуга,отбитија .7.1.9.9.,изМори-
ња,сададецебра.2.9.

На гор њој мар ги ни: Иписахупрешинапуту
Пресвијетлому господину архибискупу барскому подати се ва

светејегоруцјесацјелованијемподпечатомнерушимоуПераст.
 Пи смо вла ди ке Са ва ти ја от кри ва ње гов ду жи бо ра вак у Но во ме 

гдје се он осје ћа као до ма ћин. Сва ка ко је го ди не про вео у ово ме гра ду, 
на По ди ма, Са ви ни, То плој.5 Пи смо је пи са но на род ним, срп ским је зи-
ком. Ко нач но, и у лич но сти Ан дри је Зма је ви ћа, ко ји је свој Ље то пис 
на пи сао и тим је зи ком и пи смом, вла ди ка је на шао ко ре спо ден та ко ји с 
ла ко ћом вла да ћи ри ли цом и го во ри срп ским је зи ком. Уоста лом, упра во 
је овај над би скуп, на кон Са бо ра у Спи чу 1674. го ди не, до нио од ред бе 
Са бо ра на срп ско ме је зи ку.6

За ни мљи во је ка зи ва ње М. Пан ти ћа да је Ље то пис цр ков ни... за-
по чет 1655. до вр шен до 1675. го ди не7. Из пи сма вла ди ке Са ва ти ја8 се 

4 Са бор у Фе ра ри и Фи рен ци
5 Г. Ж. КО МАР, Ми тро по ли ти Са ва ти је и Сте фан Љу би бра ти ћи..., стр. 42, 44
6 Ми ро слав ПАН ТИћ, Књижњвност на тлу Цр не Го ре и Бо ке Ко тор ске од XVI 

до XVI II ве ка, Срп ска књи жев на за дру га ко ло LXXXI II, књ. 548, Бе о град, 1990, стр. 134 
по зи ва ју ћи се на: D. FAR LA TI, J. CO LE TUS, Il li ri cum Sac rum VII, 133, 138; Тре ба по гле-
да ти и: Miloš MILOšEVIć, Stu di je iz književne i kul tur ne prošlosti, Ti to grad, 1987, стр. 135 

7 М. ПАН ТИћ, Књи жев ност..., 135, 136 Та ко ка зу је и Pa vao BU TO RAC, 
Zmajevići, Pe rast, 2003, 22, nap. 7

8 Исто, стр. 136, нап. 224 и 227 О пре пи сци са вла ди ком и па три јар хом по гле дај 
и стр. 143, нап. 233
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ви ди да А. Зма је вић тра жи још гра ђе за сво је дје ло. Не ма ин ди ци ја да 
он ства ра не ко дру го дје ло. А гра ђу тра жи го ди ну при је не го ће са ста-
ви ти опо ру ку.9

Пи та ње књи ге ко ју је вла ди ка по ми шљао да по ша ље Зма је ви ћу, 
вје ру јем да сам ри је шио. У ма на сти ру Са ви на се чу ва Збор ник из 16. 
ви је ка10 ко ји са др жи и збир ку ан ти ла тин ских тек сто ва са зна чај ним за-
пи сом вла ди ке Са ва ти ја. Он је мо гао би ти ис пи сан и по чет ком 18. ви је-
ка, а го во ри да је вла ди ка про чи тао књи гу у два на вра та, по след њи пут 
у Са ви ни 1682. го ди не. За пис ћу ма ло ка сни је пру жи ти у цје ло ви том 
тран скрип ту.

Бо ра вак срп ског епи ско па у Мо ри њу је из у зет но за ни мљив. За и-
ста је вла ди ка Сте фан, а мо жда и Са ва ти је, у тој па ро хи ји по ста вио по-
па Ђу ра Ву ка ши но ви ћа, ма да би ово би ло уне ко ли ко нео че ки ва но јер је 
ово срп ско се ло при па да ло це тињ ској ми тро по ли ји.11

Вла ди ка је пи смо упу тио на ве о ма бли ску адре су, у Пе раст. Ја сно 
је из ово га пи сма да је А. Зма је вић тра жио са свим од ре ђе ну књи гу и да 
је њи хо ва пре пи ска тра ја ла. По зна то је, та ко ђе, да се над би скуп су сре-
тао са па три јар хом Ар се ни јем III. Овим ра дом C. Gi an nel lia се пру жа и 
јед но, не пре ви ше зна чај но па три јар хо во пи смо. Ови су сре ти, Зма је ви ћа 
и вла ди ке Са ва ти ја, би ли су ср дач ни.12

У ма на сти ру Са ви на чу ва се је дан Збор ник из 16. ви је ка, вла сни-
штво вла ди ке Са ва ти ја. У ње му је за пис на ко ји ука зу је Д. Бог да но вић.13 

9 Ва ља во ди ти ра чу на о при су ству ве ли ке Зма је ви ће ве би бли о те ке у Но во ме, у 
ку ћи Бу ро ви ћа у бли зи ни са мо ста на Св. Ан ту на Па до ван ског, ко ја је, вје ру је се, из гор је ла 
у по жа ру то ком фран цу ског упа да у Бо ку 1806. го ди не. 

10 Би бли о те ка ма на сти ра Са ви на, књ. 25
11 Го ран Ж. КО МАР, Ми тро по ли ти Са ва ти је и Сте фан Љу би бра ти ћи.... 115. Да је 

се цје ло вит тран скрипт пи сма па три јар ха Ар се ни ја на чи ње ног 1734. го ди не у ма на сти ру 
Ко сје ре во ко јим по твр ђу је по ро хи ју по пу Ђу ру сход но син ђе ли ји вла ди ке Ста фа на.

12 Ј. РА ДО НИћ, Рим ска ку ријa и ју жно сло вен ске зе мље од XVI до XIX ве ка, 
Срп ска Ака де ми ја На у ка, По себ на из да ња CLV, Бе о град, 1950, стр. 362, 363; Dr Sa vo 
MARKOVIć, Stu dia An ti ba ren sia, Pe rast, 2006, 382, 383, nap. 1640. И ов дје се ис ти че да је 
над би скуп на ру ко пи су Ље то пи са цр ков ног ра дио до 1689. Из на шег пи сма вла ди ке Са ва-
ти ја из ла зи да се он и то ком 1691. ин тен зив но ба вио са би ра њем ље то пи са и гра ђе уоп-
ште; М. Пан тић, Књи жев ност на тлу Цр не Го ре и Бо ке Ко тор ске од XVI до XVI II ве ка, 
Бе о град, 1990, 143, нап. 233. 

13 Д. МЕ ДА КО ВИћ, Ма на стир Са ви на. Ве ли ка цр ква, ри зни ца, ру ко пи си, Фи ло-
зоф ски фа кул тет Бе о град, мо но гра фи је 6, Бе о град, 1978, стр. 94. За пис је ста јао на ли сту 
329., са да на уну тра шњој ста ни зад ње ко ри се. О за пи су се пр ви пут ка зу је од Ди ми три ја 
БОГ ДА НО ВИ ћА да се на ла зи у Збор ни ку из сре ди не 16. ви је ка ко ји са др жи иси ха стич ке 
(Исак Си рин) и по ле мич ке са ста ве про тив Ла ти на (‘’По вест о Ла ти ни ма’’ – л. 225, ‘’О 
опре сно ци ма’’ Ни ки те Сти та та – л. 259 и др). Да ље Д. Бод га но вић пре ла зи на сам за пис 
па ка же да је Са ва ти је Тре би њац, ро дом из жу пе Пи ве, ка сни је ми тро по лит за хум ски, 
про чи тао књи гу 1679, и по но во у Са ви ни 1682. Бе ле шка епи ско па Ге ра си ма – Д. Ме да ко-



 О	писму	митрополита	Саватија	барском	надбискупу	Андрији	Змајевићу 393

Он ка же да је вла ди ка про чи тао књи гу 1679. и по но во у Са ви ни 1682. 
го ди не. Ука зу је и на би ље шку епи ско па Ге ра си ма. Ов дје пру жам дио 
вла ди чи на за пи са ко ји је пре о стао на кон гру бе кон зер ва ци је у цр но гор-
ском др жав ном за во ду на Це ти њу. Тран скрипт за пи са гла си:

Сијукњигупрочатох...
СаватијеПивац(Требињац)14сладча...
бисд(у)шипачемедаизса...
љето1679
посљеждежаизвољенијемБ(о)ж...
митрополит.захлмскиипол(ухерцеговачки)
отљетабитиа1682.го(ишта).до...
подписахсвојејурукојутотекушт...
аунапредуштебл(а)гомуБ(о)гупроизволив...
житељствоватим.ПисахнаСавинитогда...
тусуштужизанпроходешту.н.17...
отачаствомотжупеПивеподреклом...

На де сној мар ги ни ле жи би ље шка епи ско па Ге ра си ма (Пе тра но-
ви ћа): Пази,Пази,Пази/ да се овај листнеизгубиодовогПролога/
Герасим

ЗА КЉУ ЧАК

Овим ра дом ука зао сам до ма ћој кул тур ној јав но сти на јед но пи-
смо ми тро по ли та Са ва ти ја Љу би бра ти ћа бар ском над би ску пу Ан дри ји 
Зма је ви ћу, упу ће но из Мо ри ња 1691. го ди не. Пи смо до при но си са гле да-
ва њу вла ди чи на дје ло кру га у ври је ме бо рав ка у Бо ки. От кри ва и по твр-
ђу је ста бил но при су ство у Но во ме и при је 1695. Са др жи оквир пре пи-
ске са над би ску пом Зма је ви ћем, и је дан ва жан сво је руч ни ми тро по ли-
тов за пис у са вин ској ру ко пи сној књи зи на ко је му је вла ди ка бо ко ко тор-
ски Ге ра сим учи нио јед ну ин тер вен ци ју. Упра во ову књи гу, по на шем 
увје ре њу, вла ди ка је на мје ра вао упу ти ти А. Зма је ви ћу, умје сто од го во ра 
на ње го во по ста вље но пи та ње. 

вић, исто, 94. Д. Бог да но вић, да кле, упо тре бља ва од ред ни цу Тре би њац, иако је она ре зул-
тат пре прав ке вла ди ке Ге ра си ма.

14 Вла ди ка Ге ра сим (ПЕ ТРА НО ВИћ) је учи нио јед ну не до пу сти ву ин тер вен ци ју 
на за пи су вла ди ке Са ва ти ја на ри је чи: пи вац, ка да је цр ним ма сти лом ко јим је ис пи са на 
и ње го ва упо зо ра ва ју ћа би ље шка да се лист са чу ва, на пра вио пре прав ку у ри је чи: тре
бињ ски са три зна ка: ли га ту ра тре, б и њ. Ово је збир ка ан ти ла тин ских тек сто ва ко ју је 
вла ди ка Са ва ти је ми слио по сла ти над би ску пу Ан дри ји Зма је ви ћу у Пе раст 1691. го ди не 
а о ко јој го во ри у пи сму из Мо ри ња ко је смо прет ход но пру жи ли.
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