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МИКОРОТОПОНИМИЈА И ГОВОР РОМАНИЈЕ  

 

 

Тематски оквир овог научног рада са истраживачког становишта 

подразумијева два нераскидиво повезана сегмента који у интеракцији чине 

цјеловиту дијалектолошку студију. Истарживани ареал подразумијевао је простор 

планине Романије која се географски простире на територији општина Соколац и 

Пале у источном дијелу Републике Српске. Овај простор до сада није био предмет 

сличне интегралне студије и с те стране је представљао истраживачки изазов. 

Романија и њени обронци нису до сада били истражени у топонимији, а ни говор 

овог простора није био предмет посебне научне студије.  

Имајући у виду да је топонимија  саставни дио дијалектологије, јер су 

називи прије свега језички дијалекатски подаци у којима се добро чувају локалне 

особине говора, и проучавање топонимије Романије било је немогуће без 

дијалектологије. Усљед тога у раду је дат и опис говора овог подручја, с обзиром 

на неумитно дијалекатско рухо топонима. Без обзира на чињеницу да су говори на 

простору источне Босне нешто боље и опширније обрађивани од топономастике, 

сам простор, као и испитивани пунктови до сада нису били предмет засебне 

студије која се бавила истраживањем говора. 

Сви закључци из поглавља о топонимији указују да је најважнији утицај са 

собом донијело становништво које је апсолутно већински населило овај простор, 

а које се доселило дробњачком миграционом струјом. Отуда су и микротопоними 

најсличнији онима који се срећу на просторима које је насељавало или и данас 

насељава ово становништво. 

Слична запажања се могу примијенити и на одјељак посвећен говору 

становништва овог простора. С обзиром да на Романији данас скоро стопроцентно 

живе православни Срби, њихов говор припада типичном источнохерцеговачком 

дијалекту српског језика. 

Све наведено даје нам за право да закључимо како слика топонимије, а 

поготово дијалекатска слика говора Романије потврђују да је и овај простор и 

језик његових становника интегрални дио српског језика и његовог говорног 



    

 

 

 

простора, што све историјске турбуленције и вијекови туђинске владавине нису 

успјели ни на који начин пореметити. 

 

Кључне ријечи: Романија, ономастика, топонимија, микротопонимија, 

дијалектологија, говор, српски језик 
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MYCROTOPONYMY AND SPEECH OF ROMANIJA MOUNTAIN REGION 

 

 The title of this thesis, in terms of research, indicates two segments which in 

their interaction creates a compact dialectic study. The research areal includes the area 

of Romanija Mountain which is geographically located in the area of municipalities of 

Sokolac and Pale, in the east part of the Republic of Srpska. This region has not been an 

object of a similar integral study, and thus this has been a research challenge. Romanija 

Mountain and its slopes have not been researched until now when it comes to 

toponymy, and at the about the same time the dialect of this region has not been a 

subject of a scientific study.   

 Having on mind that toponymy is a constituent part of dialectology, and that 

names are first of all linguistic and dialectal data where local characteristics of the 

speech are well preserved, the research of toponyms of Romanija Mountain would not 

be possible without dialectology. Because of this, in this dissertation we have provided 

and description of the speech from this region due to inevitable characteristics of 

dialects in toponyms. Regardless the fact that speeches in the region of east Bosnia are 

more adequate and wider analyzed in comparison to toponomastics, the region itself 

together with puncts of informants have not been a subject of a separate study whose 

focus has been on the speech.  

 All conclusions from the chapter about toponymy point out that the most 

important effects have come with the inhabitants who settled this region as absolute 

majority. They have moved within the migration stream from Drobnjaci. Thus the 

microtoponyms are similar (to the greatest extent) to those microtoponyms which can 

be found in the regions where the population have been living or still do live.  

 The similar remarks can be applied to the chapter dedicated to the speech of the 

population from this region. Having on mind that Orthodox Serbs make almost 100% of 

population in the region of Romanija Mountain, their speech is a typical Eastern 

Herzegovina dialect of Serbian language.  

 All mentioned above give us right to conclude that the picture of toponymy, and 

especially dialectal picture of speech in the region of Romanija Mountain confirm that 

this area, also, and the language of its inhabitants are an integral part of Serbian 



    

 

 

 

language and its speaking space, and all historical turbulences and the centuries of 

foreign rule could not change it in any way.   

 

Key Words: Romanija Mountain, onomastics, toponyms, microtoponymy, dialectology, 

speech, Serbian language 

 

Scientific field: Serbian lenguage 

Narrow scientific field: Dialectology and onomastics 
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МИКРОТОПОНИМИЯ И РЕЧЬ РОМАНИИ 

 

Загoловок говорит, что эта работа, в исследовательском смысле, 

подразумевает две части, которые в взаимодействии сочиняют полное диалектное 

исследование. Исследовательский ареал подразумевал область горы Романии, 

которая географически расположена на территории муниципалитетов Соколац и 

Пале в восточной части Республики Сербской. Эта область до сих пор не была 

предметом такого полного исследования и потому эта работа была 

исследовательский вызов. Романия и ее склоны до сих пор никогда не были 

исследованы в топонимике, а речь этой области не стала предметом ни одной 

научной работы.  

Учитывая, что топонимика составная часть диалектологии, потому что, 

топонимы, прежде всего, языковые диалектные данные, в которых хорошо 

сохраняются особенности локальной речи, исследование топонимии Романии не 

было возможно без диалектологии. Потому в этой работе можно найти описание 

речи этой области, учитывая, что у топонимов диалектная одежда. Невзирая на 

тот факт, что речи в области восточной Боснии немного лучше и обширнее  

исследованы, чем топонимика, сама область и пункт информаторов до сих пор не 

были предметом особенного исследования речи.  

Все выводы из главы о топонимике говорят, что самое важное влияние со 

собою принесло население, которое сочиняет большинство в этой области, а 

которое прибыло в миграционном потоке Дробняков. Эта причина тому, што и 

микротопонимы очень похожи тем, которые существуют в областях, где жило и 

сегодня живет это население.  

Похожие наблюдения можно применить и на раздел о речи населения этой 

области. На Романии сегодня православные сербы составляют почти 100% 

населения и их речь принадлежит типичном восточно-герцеговинском диалекте 

сербского языка.  

Все что мы сказали приводит нас к выводу, что картина топонимики, 

особенно диалектная картина речи Романии потверждает, что и эта область и язык 



    

 

 

 

его населения составные части сербского языка и его речевой территории и все 

исторические турбулентности и века чужой власти не успели это изменить. 

  

Ключевые слова: Романия, ономастика, топонимика, микротопонимия, 

диалектология, речь, сербский язык.  

 

 Научная область: Сербский язык 

 Научное направление: Диалектологии и ономастики 
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1. УВОД 

1.1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ О ТОПОНИМИЈИ РОМАНИЈЕ 

1.1.1. Опште напомене 

У дијахроној и синхроној перспективи ономастика показује материјалну и 

духовну културу човјечанства чији се трагови могу пратити у топонимији и 

антропонимији.
1 
Док се у варијабилнијем антропонимском дијелу очитују трагови 

значајних међујезичких односа и културних утицаја, у топонимима, који указују на 

зоне међујезичких утицаја и трагове самих дијахроних слојева, испољава се знатно 

више стабилности (Павловић 1973–1974: 179–180). У топонимима, који су језички 

знакови уз помоћ којих означавамо и разликујемо географске објекте, уочава се и 

различито дјеловање географских историјских и лингвистичких фактора које 

„произлази из непромјенљиве и статичке природе денотата и везаности назива за 

номинаторе кроз покољења, тј. из потребе за континуираним распознавањем  

именованог  објекта“, при чему је виши степен постојаности присутан у 

топонимима за веће и значајније географске објекте него за оне мање (Хаџимејлић 

1987: 1). 

Расељавање села, напуштање пољопривреде и сточарства, условљава 

губљење микротопонимије и њене функције у савременом животу, усљед чега је 

преотимање од заборава један од мотива за њено прикупљање. У вези са тим је 

намјера да се из специфичне топонимијске грађе Босне и Херцеговине прикупе, 

опишу и класификују микротопоними Романије, планинске области која припада 

источном дијелу Босне. 

С обзиром на то да је топономастика релативно млада лингвистичка 

                                                 
1
 Излажући  основе  ономастичке  теорије,  а  то  је  питање  шта  је  идионим  и  какав  је  његов  

однос са коинонимом, Путанец (1979: 215) идионим дефинише као језички знак који је придружен 

појму-објекту као знак за један члан у врсти. За разлику између коинонима и идионима пресудан 

је семантички садржај који је код коинонима језички знак за садржај појма, а појам је „осмишљен 

одраз врсте предмета и појава на основи њихових инваријантних ознака, тј. њихових битних 

особитости и односа“. Коиноним са својим садржајем идентификује феномен на нивоу врсте, а 

идионим идентификује феномен на нивоу јединке у врсти. У комуникацији оба служе за 

идентификовање и диференцирање, а идионим још и за индивидуализацију. 
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дисциплина,
2
 којој се у посљедње вријеме посвећује већа пажња и код нас и у 

свијету, она ни у Босни и Херцеговини нема дугу традицију. На наглашену 

неравномјерност у обиму досадашњих истраживачких захвата по регионима у 

домену ономастичких прегнућа указује Реметић (2003: 524), додајући да на 

подручју Босне и Херцеговине с изузетком дијела Херцеговине то није учињено 

ни у једној већој општини. Ипак треба констатовати да је скуп значајних 

научних прилога у овој области прилично дуг, иако се у већини случајева ради о 

радовима мањег обима и парцијалним топономастичким проблемима или у 

скицама приказаних топомастикона одређених области. Од њих се издваја 

студија Хидроними у лијевом сливу Дрине (Вујичић 1982), као и 

Микротопонимија требињске Ластве (Хаџимејлић 1987), које потврђују често 

истицани приоритет систематског истраживања топоареала. Из наведеног 

произилази да свеобухватнији резултати за босанскохерцеговачку топономастику 

тек треба да услиједе, па је настојање да се овако конципиран рад, са 

ограничењем на подручје Романије, уклопи у истакнуте потребе топономастике 

у нашој средини, а чини се да су бројност назива и могућност њихове 

интерпретације ваљани разлози за одабир ове теме. Осим тога, овако ограничена 

територија подразумијева сигурније владање прикупљеном грађом, мада би 

могући недостаци могли произаћи из чињенице да се у раду сагледавају 

                                                 
2
 Иако су дилеме о статусу топономастике (и ономастике уопште) разријешене, на овом мјесту 

издвајамо нека мишљења о томе. П. Шимуновић (1972: 3) на примјер наводи да су топоними 

често у географији, историји, археологији и лингвистици узимани као потпора научним 

питањима о којим се расправља, те сматра да је тешко прихватити да је ономастика помоћна 

дисциплина, јер је њен задатак прије свега да открива оно што је поменутим дисциплинама 

немогуће открити. Истичући да се њоме не може бавити само лингвиста, географ или историчар, 

аутор наводи да су топоними дио језика из кога топонимија узима све потребне елементе, као 

и да се у њиховој анализи употребљавају лингвистичке методе и проналази да Роспонд 

„топономастику сврстава, унаточ специфичностима назива као одразима културноисторијских 

збивања, у дјелокруг лингвистике”. Истог је мишљења и Д. Вујичић (1982: 15) који наводи да 

се морамо приклонити тези да је ономастика дио лингвистике и то из више разлога: „У 

првом реду, ту је основни разлог, истицан и од раније, али чини нам се најдореченије  

формулисан од стране Э. М. Мурзаева: 'Географические названия – прежде всего элемент 

лексики. Они активно или пассивно входит в состав языка и потому должны изучаться 

лингвистами'. [...] У сваком случају, показује се да је сасвим нелогично доводити у сумњу или 

кидати везе ономастике са најближим и најсроднијим језичким дисциплинама“, јер је, на концу, 

топонимија дио језика из којег она узима сва своја средства. 
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микротопоними микрорегије.
3
 

Аргументи који оправдавају полазиште у овом раду су потреба детаљаног 

сакупљања микротопонима и њихов опис са различитих аспеката. Карактер 

савремене микротопонимије условио је синхронијско полазиште, па одвајање 

дијахроније у том смислу не значи искључивање испитивања различитих 

историјских чињеница усљед чега је један од примарних задатака у предвиђеној 

интерпретацији уочавање слојева у хронолошкој перспективи. 

С друге стране, топонимија је саставни дио дијалектологије, јер су називи 

прије свега језички дијалекатски подаци у којима се добро чувају локалне 

особине говора, па је проучавање топонимије Романије немогуће без 

дијалектологије. Усљед тога у раду дајемо и опис говора овог подручја, јер „не 

треба занемарити чињеницу да су топоними увијек саздани од језичке супстанце, 

и то прије свега дијалекатске  –  из  дијалеката узимају фонетско, морфолошко и 

синтаксичко рухо“ (Хаџимејлић 1987: 67). У подробној студији 

Ијекавскоштакавски говори источне Босне која је обухватила ареал већи од оног 

које испитујемо а у коме истраживаних пунктова омеђених нашим радом готово 

да и нема, Џевад Јахић (2001) у Поговору предговору наводи да је у монографији 

дат синхронијски опис ових говора одговарајући стању какво је било до 1981. а 

сачувало се и до 1992. године,  те да се етно-језичка слика након посљедњих 

историјских превирања сасвим измијенила.
4
 С тога ћемо у раду настојати да 

пружимо и адекватну дијалектолошку слику говора Романије чије садашње 

готово искључиво православно становништво у најзнатнијој мјери чува своје 

источнохерцеговачке говорне карактеристике. Анализа би требала да покаже у 

којој мјери говор овог краја чува своју основну источнохерцеговачу 

                                                 
3
 И код нас, онако како је случај и код Хаџимејлић  (1987:  3), термин микроареал (//микрорегија// 
микротериторија) не одговара у потпуности простору који је обухваћен радом, јер је и овдје 

искориштен да означи узорак са већег топоареала па га због тога треба схватити условно, како га 

и користимо у овом раду. 
4
 Ова студија је резултат истоимене докторске дисертације одбрањене на Филолошком факултету 

у Београду 1981. године. Ради „чувања вјеродостојности времена теренских истраживања и 

писања овог дјела“, аутор је задржао све првобитне правописне и друге језичке одлике, не 

посегнувши „чак ни за ситнијим интервенцијама, тако да је похрањено све како је било у оно 

српскохрватско вријеме“, усљед чега пренебрегавамо његове научно непоткријепљене ставове о 

„лингвоцидом, тачније дијалекатским геноцидом над Бошњацима“ поремећену предратну 

дијалекатску слику (Јахић 2001: 13). 
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физиономију и колико су у њему уочљиви утицаји сусједних говора, пошто 

сматрамо да територијална и економска блискост са Сарајевом и 

средњобосанским говорима у њему остављају макар и слабе трагове. 

1.1.2. Приступ теми 

Осим утврђеног методолошког поступка у неколико значајних 

ономастичких студија и објављивању грађе у Ономатолошким прилозима, 

унапријед одређен и устаљен методолошки поступак при обрађивању 

ономастичке грађе не постоји. Као најсигурнији поступак се показао тај „да се 

сваки истраживач прилагођава особеностима саме грађе, нарочито када је реч о 

њеној лексичко-семантичкој интерпретацији и уочавању најфреквентнијих 

структуралних модела“, примјећује Шћепановић (1997:16). Рад 

Микротопонимија и говор Романије замишљен је са циљем да пружи 

топономастичку и дијалекатску слику Романије. 

Након Увода, како то срећемо у ономастичким и дијалекатским радовима, 

наметнуло се поглавље насловљено као Преглед ванлингвистичких особености, у 

коме на основу доступне географске, историјске, етнографске и друге 

литературе поред граница испитиваног ареала дајемо основна обавјештења о 

етнографским карактеристикама и особеностима Романије. Данашња 

топономастика ониме прихвата као дио језика и ослобођена је примјене метода 

поменутих наука у приступу топонимији, али је уједно обогаћена неким 

њиховим принципима и достигнућима, па из специфичне спреге лингвистичких и 

ванлингвистичких елемената произлази ономастички приступ топонимијској 

грађи. То значи да је за успјешно истраживање у овој области неопходно 

објединити све чиниоце који су могли формирати физиономију топомастикона 

датог ареала. 

У трећем поглављу из прикупљене ономастичке грађе издвајамо 

Ојкониме, етнике и ктетике и предлажемо њихово уже лингвистичко 

објашњење у свјетлу досадашњих резултата ономастичких истраживања, при 

чему код појединих имена полазимо и од њихове народне етимологије. 

У четвртом поглављу под насловом Микротопонимија дајемо 

Семантичку анализу микротопонима у којој методом класификације издвајамо 
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шест семантичких група према од раније усвојеном методолошком обрасцу, као 

и Структуралну класификацију микротопонима, при чему је сама подјела 

захтијевала и одговарајуће семантичке параметре. Сама убикација грађе, од 

катастарског, картографског па до теренског податка дата је у прецизном 

морфонолошком лику, што подразумијева да је сваки микротопоним забиљежен 

баш онако како се изговара на терену, са прецизним акцентом и морфолошким 

облицима који би искључивали двосмисленост. Цјелокупна грађа дата је у јасно 

презентованом регистру земљишних имена (Прилог 1).  

Говор насеља из којих је сакуљен материјал посматрамо као дио 

источнохерцеговачког говорног типа, с обзиром на то да данашње српско 

становништво испитиваног краја у најзнатнијој мјери чува своје 

источнохерцеговачке говорне особине у овом дијелу источне Босне. Тако у 

Говору Романије, у свјетлу Досадашњих истраживања овог говора као и према 

теренским  истраживањима  дескриптивним методом нудимо главне Фонетске и 

Важније морфолошке особине дијалекатске слике Романије. Ово поглавље, 

дакле, има за циљ да прикаже говорну слику Романије као цјелине, без улажења у 

структуру било којег мјесног говора, као и да утврди најрелевантније изоглосе и 

однос према источнохерцеговачкој матици као и сусједним ијекавскошћакавским 

босанским говорима. 

Избор дијалекатских текстекстова у Прилогу 2 илустративни је 

показатељ особина романијског говора. Рад прате и одговарајуће дијалекатске 

карте. 

1.1.3. Начин прикупљања грађе 

Претходно изнијети основни циљеви овог рада условили су и концепцију 

наших теренских истраживања. С обзирома на тежњу да се исцрпно прикупе сви 

називи у свим насељима испитиване територије, као и настојање да утврдимо 

дијалекатску слику и одредимо њен однос према сусједним говорима, мрежа 

истраживаног подручја у нашој концепцији је прилично густа. 

Да би се добили потпунији подаци о испитиваној микротопонимији на 

самом почетку истраживања извршена је ексцерпција назива у катастарским 

канцеларијама у Палама и Сокоцу на основу постојећег списка парцела и карата. 
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Након тога су услиједила теренска испитивања према утврђеном плану, што је 

подразумијевало јасну припрему за прецизна истраживања (израда спискова 

радне литературе, како оне изванономастичке тако и оне која је везана за 

ужелингвистичку проблематику, као и израду синопсиса који је омогућио 

прецизно кретање у истраживачком процесу). 

Као главно настојање у теренском раду било је прикупљање грађе од што 

старијих информатора и што инвентнијих приповједача, који у највећој мјери 

говоре дијалекатским типом свога краја. У таквом одабиру најбоље смо 

информаторе проналазили међу старијим женама са којима се лако успостављао 

контакт, иако смо у првом реду бирали мушкарце, ловце и шумаре, с обзиром 

да је за потребе ове теме било неопходно да испитаници памте називе и да 

познају именоване објекте. То међутим не значи да нам поуздани информатори 

нису били и старији и средовјечни мушкарци, који су у разговорима показали 

максимум воље и труда. Грађа је прикупљана и тако што су узимани аудио 

записи изворног дијалекатског текста и земљишних имена, онако како се на 

терену изговарају, посебно ради утврђивања фонетског лика и његовог акцента. 

Од информатора је такође тражено објашњење појединих назива ако се могло 

добити, при чему су они износили властито знање о настанку неких имена, 

сачувано у језичком осјећању заједнице. 

Већи дио теренских истраживања обављен је у току 2012. године, а у 

прољеће и љето наредне 2013. године контролисали смо неке појаве 

надопуњујући већ сређен ономастички и дијалекатски материјал, док су 

корективна и допунска теренска испитивања вршена и у току саме израде овог 

рада.  
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2. ПРЕГЛЕД ВАНЛИНГВИСТИЧКИХ ОСОБЕНОСТИ 

2.1. ПОДРУЧЈЕ – ПОЛОЖАЈ И ГРАНИЦЕ 

Романија је планина и област у источном дијелу Босне и Херцеговине, 

која се простире југозападно од Сокоца, сјевероисточно од Пала и источно од 

Сарајева. То је висока површ од 1500 до 1300 метара нагнута од запада према 

истоку, али се у народу тако зове и цијела област даље на југ и на исток ка 

Дрини. То је такође и област изолације коју од сусједних предјела дијели 

висина њеног рељефа те широк шумски појас и кроз коју не пролази ниједна 

већа ријека нити је она упућена на какву већу долину. Тако проширена Романија 

изгледа као изврнути штит чије је дно високо 890 м а ивице му допиру и до 

висина од 1600  м, утврдио је и истакао Ив Шатењо (1921: 97–101): 

„Пропустљиви тријански кречњаци од којих је састављена површина Романије 

и тектонски поремећаји који су извршени у њима ишли су на руку стварању 

карсног рељефа, који је још у стадију младости. Еволуција облика одмакла је 

даље у највишим дијеловима, што је у вези са нивоом карсне базе, док у 

најнижим деловима још није сасвим нестало речних токова“. Главни елементи 

у рељефу Романије и њених огранака су, дакле, високи, безводни дијелови 

карсне површи, остаци старе долине покривени глином, долови и обиље вртача и 

пећина. 

Граница истраживаног подручја на југозападу иде од брда Раковац 

сјеверно од паљанске котлине, одатле долином Паљанске Миљацке подно брда 

Соколина до Хан Дервенте, а онда на западу преко Рогоушића и Сумбуловца 

узводно Мокрањском Миљацком до њеног врела. Одатле се граница пружа ка 

сјеверозападу, испод планине Кошуте, преко брда Трундебела до планине 

Костреша и истоименог села у њеном подножју. Сјеверна граница иде од брда 

Оштра глава одакле нагло завија према Шахбеском граду, а одатле Малиновим 

долом до брда Паљика на сјевероистоку, одакле води преко брда Пуховац и 

преко Подроманије, даље на исток до  Бјелосављевића на ободу самог 

Гласинца. На крајњем истоку је Иван поље, а од њега се граница креће ка југу 

преко узвишења Кик, Вијенац и Брезовица, затим брда Дроњевац и Младеж као 

најјужнијих тачака, гдје завија ка југозападу долином рјечице Репашнице до 
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њеног ушћа у Паљанску Миљацку. 

„Цела област коју испуњава Романија и њени огранци заиста изгледа 

као висока тврђава, којој се, сем с југа, ни с које друге стране не може лако 

прићи, јер се на све стране спушта веома стрмим отсецима. Ипак, ни та тако јако 

изражена особина изолације ни карсне особине земљишта нити су биле нити су 

сада апсолутна и несавладљива сметња саобраћају и насељавању“ (Филиповић 

1950: 13). Тако преко Романије од давнина воде значајни путеви који спајају 

долину Босне с долином Дрине, а посредно и са другим и удаљенијим 

областима. 

Романија је такође предио који је одувијек био прекривен великим 

шумама, која је сада углавном на стрмијим странама и брдима. Остаци 

некадашњих шума примјетни су по гајевима на романијским брежуљцима и 

косама, као и у микротопонимима, јер су се шуме крчиле у првом реду због 

добијања обрадиве површине, али су људи палили шуму и ради испаше стоке. И 

мада је знатан дио површине Романије и њених огранака још под шумом, и та 

шума се у новије вријеме индустријском експлоатацијом прориједила. 

Развијени карсни хидрографски систем указује на то да овај предио нема 

довољно воде. У шумском и крашком подручју Романије и њених обронака 

скоро да и нема већих надземних водотока, али има више извора, локви и бунара 

са живом водом, као и језера односно вртача у којима се ујезерила вода (нпр. код 

Примчића и Бјелосављевића). Већина тих бунара и извора љети пресуше, па се 

до изградње водовода у новије вријеме становништво морало сналазити копањем 

локви и такозваних сувих бунара. Локви има по цијелој Романији и служе само за 

појење стоке. Филиповић (1940: 23) говори о калдрмисаном дну локве у 

Ђедовцима која готово никада није пресушила, као и да се у народу вјерује да 

се говеда боље дебљају од воде у локвама него од текуће воде. 

2.2. ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД И ПОРИЈЕКЛО СТАНОВНИШТВА 

Археолошки проналасци на Романији и њеним огранцима указују на то да 

је у овој области вијековима живио народ напредне културе. Нажалост, 

праисторијска култура није била предмет дубљег проучавања, те бројна питања 

још увијек нису ријешена, нарочито оно о поријеклу те културе, као и њени 
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односи са културама сусједних области.
5
 Стога ћемо се и ми ограничити на то да 

пружимо кратак преглед археолошких налазишта, нарочито оних чији се трагови 

чувају у микротопонимима нашег подручја, а то су прије свих градине и громиле. 

Своје запажање о природним и неприступачним утврдама гласиначке 

висоравни Трухелка (1890: 68) износи овако: „На западу спуштају се према 

Мокром стрме стијене Романије планине, а према југу закренуше полукружним 

правцем, те се ту састаше са стрмим стијенама Богови[ћ]ке планине – бедем, који 

штити добар дио јужне стране Гласинца. [...] Само на југо-истоку и на сјеверу 

спушта се планина мање стрмо, те је додуше тешком муком, али ипак приступна. 

Ту бијаху на главним мјестима подигнуте умјетне утврде, те се нанизаше једна 

до друге, да обране народ, коме споменике тако често налазимо, од ненаданих 

навала из долине Праче и Кнежине“. Даље се наводи да су те утврде обично 

правилног облика и округлих бедема, чија је висина била два метра, и на којима 

је била тврда преграда од дрвених греда. Њихов низ почињао је на врху 

Орлове стијене, настављао се неколико километара источно крај села 

Бјелосављевића изнад  Великог брда, а онда на крају Боговићких стијена, на 

брду изнад Миошића. Трухелка (1890: 69) још додаје: „Са града на Орловој 

стијени красан је видик на Мокро с долином близу до Сарајева. Једним треном 

прегледаћеш остале све долине, које се састаше у котлини Мокрог, а мјесто са 

таквим видиком и град на њему бијаху врло згодни за о[п]сервације. Други град 

имао је бранити пут, који са те стијене силази у раван, а град над Миошићима 

чувао је пут, који се испод Боговићких стијена успиње из долине Праче. [...] 

Споредно са овим путем иде на Гласинац други преко пустог Дједовачког 

поља, које је посуто небројеним громилама, а и тај пут брани велика градина, 

која се налази по врху Витњу, те нам репрезентира добро сачувани тип 

прехисторијских утврда“. На другом мјесту Трухелка (1891: 309–314)  још 

издваја Буљуковину – град између брда Витња и пећине Мегаре, Градину изнад 

                                                 
5
 Први археолошки проналасци са овог подручја откривени су по аустроугарској окупациjи 

1880. године приликом грађења пута за Рогатицу, а све што се нашло до 1886. године однијето је у 

Бечки музеј (Стратимировић 1891: 328–329). Након тога отпочиње системско ископавање које је 

трајало од 1888. до 1897. године, а резултати тог рада објављени су у Гласнику Земаљског музеја у 

Сарајеву, у чему су се нарочито истакли Ћиро Трухелка, Ђорђе Стратимировић и Фрањо Фиала. 

Спорадично је ахреолошких ископавања било и касније, све до 1911. године. 
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Неправдића која је „Боговићким стијенама прионула уз Романију планину“, 

Градић под Присојем, а као најзанимљивији истиче Хрељин град под брдом 

Плијеш, четвртастог облика са посебно утврђеним улазом с јужне стране. 

Фрањо Фиала (1893: 761–762) међу насутим градинама разликује двије 

категорије: „Једној припадају оне, у којим се може засвједочити културни слој, 

другој пак оне, гдје нема никаког трага какој насеобини. [...] Потоње, готово све 

на експанованим голим мјестима, већином у знатној морској висини (1000м), 

немају у нутарњем, насипом огра[ђ]еном простору, баш ништа осим голог 

каменитог тла. Да је киша баш сасвим сплавила културни слој, не може се за то 

помислити, јер би се бар у распуклинама или при дну обронака сачували 

останци“. Таква опажања навела су аутора на закључак „да сва насипима 

огра[ђ]ена мјеста, гдје има културних слојева [...] ваља сматрати селиштима, док 

су остала ваљда служила као утврде за уточиште и обрану“. 

Уз градине на вишим мјестима нема громила, за разлику од оних нижих 

уз које стоје некрополе. Округласте громила које садрже скелете са накитом и 

оружјем на које је набацивано камење друкчијег су облика од громиле са 

мртвачким пепелом, које су одозго равне, издигнуте и до једног метра изнад 

околне површине. Предмети из тих громила су од различитог материјала, а 

својим бројем и разноврсношћу се истичу оружје, од кога је пронађено много 

копаља, мачева, кацига и штитова, и накит кога чине разне плочице, дугмад и 

привјесци, и посебно фибуле (Фиала 1893: 759–760). Врло ријетко су 

проналажени предмети латенске културе, а од момента када се јављају њени 

почеци, некад богато културно тло остало је бесплодно (Трухелка 1893: 111–116). 

Носиоци латенске културе  били  су  Келти,  који  су  продирањем  у  земље  у  

којима  су  живјели  Илири  у четвртом вијеку прије нове ере потпуно истиснули 

илирско племе на овом простору. 

Латенско доба непосредно је претходило доласку Римљана у ове крајеве, 

о којима се највише чује у доба великог устанка панонских и илириских 

племена, између 6. и 9. године нове ере (Скарић 1937: 24). Остаци из римског 

доба на нашем подручју говоре о незнатном утицају Римљана, пошто осим 

неколико новчића и трагова пута по Романији који је водио из сарајевског краја 
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ка Дрини, нису оставили већи траг. 

Словени који су у седмом вијеку заузели ове крајеве, сачињавали су 

племенску заједницу, а област коју су заузели имала је природне границе и била 

је једна племенска управна јединица која се звала се жупа (Скарић 1937:  32). 

Затечено становништво илирског и римског поријекла, већ проријеђено 

претходним варварским упадима, глађу и епидемијама, постепено је 

славенизирано.
6  
Србе под својим народним именом први пут спомиње франачки 

писац Ајнхард 822. године у  својим  аналима,  проналази  Ћоровић (1940: 104) 

и наводи да су се српска племена груписала „у планинским пределима [...] 

поглавито у подручју данашње Босне и Херцеговине, Новог Пазара, западне 

Србије,  јужне Далмације и Црне Горе“. 

Ни у средњем вијеку област коју је заузимала планина Романија са својим 

огранцима није се посебно истицала. Први писани помен овог краја у писаној 

грађи појављује се 1244. године у повељи мађарског краља Беле IV као 

Врхбосна (Ашћерић– Мушета 1987: 19).
7
 
 
Сва прошлост жупе Врхбосне од 7. до 

10. вијека је непозната, а пред крај 14. вијека она припада Рађену Јабланићу и 

његовом сину Павлу по коме се касније породица као и држава прозвала 

Павловић. Скарић (1937:  32–33) наводи да је ова породица држала читаву 

источну Босну, као и да се највећи дио државе звао Кнежина Борач већ од 1244. 

године. На другом мјесту исти аутор име села Вражиће доводи у везу са Павлом 

Вражичићем, властелином Радосава Павловића, а касније херцегом Влатком 

(Скарић 1922: 132).
8

 

У књигама дубровачког архива Константин Јиричек (1892: 99–100) 

проналази да се Гласинац у њима помиње чак једанаест пута у периоду од 1404. до 

1430. године: „Најчешће се говори о њему у договорима дубровачких трговаца, 

властеле и пучана, са Власима поносницима из разних катуна херцеговачких и 

                                                 
6
 В. Скарић (1927: 33–34) сматра да су заједно са Словенима овамо дошли и Авари, који су се 

по распаду њихове велике државе крајем осмог вијека задржали у овим крајевима, о чему 

свједоче топоними Обре у појединим селима, што је словенски назив за Аваре. 
7 М. Вего (1981: 63) износи став да је центар жупе Врхбосна била истоимена варош у данашњем 

Сарајеву. 
8
 Аутор још наводи: „код многих породица остајем у сумњи, ко је коме дао име, село 

породици или породица селу. Али је изван сваке сумње у сваком случају гдје село и породица 

имају исто име, да је у том селу или крају била баштина те породице“ (Скарић 1922: 136). 
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црногорских, који су се пред нотаром опћинским усмено обавезали, у које 

вријеме и за коју плату ће стоку каравана на својим коњима донијети на 

уговорено мјесто“. Јиречек наводи и податак да је Мокро у петнаестом вијеку 

потпадало под Гласинац, „тамо је кућа или село некога Бутка, јамачно 

властелина, било мјесто гдје су Власи каравана имали стоку стоварити“. 

Буткову кућу у Мокром помиње и Х. Крешевљаковић (1991: 247) као друмску 

гостионицу и склониште у  доба средњовјековне Босне. У турским дефтерима из 

1469. године, ради наплате пореза и осталих послова, помиње се нахија Мокро 

са околним селима у Романији (Вего 1981: 74).
9
  

У готово цијелом подручју данашњих романијских насеља очуване су 

средњовјековне некрополе или се зна да их је било. Оне су обично на оним 

мјестима на којима има и преисторијских громила, а у микротопонимији се 

чувају под именом Мраморови, Камен или Биљег и углавном су у облику 

плоче или саркофага (Трухелка 1891: 369). М. Филиповић (1940: 88) с друге 

стране истиче да посебну врсту старина чине такозвани грчки бунари: „То су 

бунари или чатрње, старински бунари, нарочитог облика, зидани попут 

обичних бунара. Зову их сухим, јер се наливају водом од кишнице и од 

снега. Многи су под плочом: отвор је покривен правоугаоном плочом, али 

плоча не покрива целу површину отвора, како би се могла црпсти вода (јер 

плоче нису бушене). Вода се вади судом који се спушта на конопцу. Судећи по 

времену, ти би бунари били из средњег века“. Даље се наводи да тој групи 

старина припадају још неке локве и чатрње, нпр. Бавор у Педишама, те да их 

народ приписује Грцима. „Уопште, у знатном делу динарске области опште је 

народно предање да су пре данашњег становништва живели Грци или, како 

их називају муслимани, Каури, и да су од њих остали стећци, рушевине 

градова и друге старине.  [...]  То је једно од најопштијих предања у Босни. [...] 

По народном предању, тих је Грка нестало нагло и одједанпут: истерао их је 

                                                 
9
 Издвајајући главна насеља у жупи Врхбосни, Вего (1981: 74) износи и неке податке о Мокром, 

као једном од важнијих мјеста средњовјековне Босне: „Село Мокро код Сарајева налази се на 

средњовјековном путу према Романији и Палама. Становници су се бавили сточарством и 

ратарством јер у њему постоји много плодне земље. Каравани су из Гласинца често пролазили 

преко Мокрог у правцу Врхбосне и превозили домаћу и дубровачку робу. [...] Тада су трговци из 

пратње каравана плаћали царину краљу Стјепану Остоји и у Борчу кнезу Павлу Радиновићу, а у 

Мокром и Гласинцу војводи Сандаљу“. 
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снег! По некима, Грци су се иселили стога што је снег пао усред лета, те су 

боси избегли по кори од снега (на Петровдан или  Илиндан)“, наводи 

Филиповић (1940: 90). Да се овакво народно предање очувало до данашњих 

дана, свједочи и топонимијска грађа испитиваног ареала.
10

  

Народно предање има право макар у погледу средњовјековног романијског 

становништва које је нестало или се прориједило нагло и изненада, на шта 

најбоље указује то што су стара насеља и њихови трагови као што су гробља, 

путеви и бунари, били зарасли у шуме које су искрчене тек у 19. вијеку, а у 

турском периоду били су насељени само нижи предјели око појединих мањих 

поља. Потврду за исељавање становништва Филиповић (1940: 93) проналази у 

недовршеном стећку пронађеном изнад Сокоца, који је доказ за наглу промјену, 

исељавање или изумирање, па стећак није довршен и постављен на мјесто гдје је 

био намијењен – „Можда су томе били повод Турци, а можда и каква епидемија, 

каквих је и доцније често бивало“.  

Подручје Романије пало је под турску владавину вјероватно врло рано. 

Наиме, 1428. године Турци су Радосаву Павловићу отели градове Ходијед и 

Врхбосну, који су изузев кратког прекида од 1434. до 1435. године остали стално 

у турској власти (Скарић 1937: 35–36), а Турци их нису могли држати уколико 

нису владали и прилазима тим градовима, а главни прилаз је водио управо преко 

Романије. Посебно интересантан и живописан опис Романије из турског периода 

даје нам француски путописац М. Кикле (1905: 433–434),  износећи  утиске  са  

свог  путовања из Сарајева у Београд: „Напокон кренух у понедјељак, 20. маја ове 

1658. године из Сарајева са господином Мехмед-агом, капиџибашом султановим 

и са његовим харачбашом, који је био дошао у тај град, да сабире данак, што 

иде у прилог султану [...] Након четири сата пута стигосмо да ноћимо у маленом 

градићу, званом Мокро, у лијепом хану или карвансерају. Има ту лијепа џамија; 

пут из Сарајева на том је мјесту доста лијеп, али брдовит. Сјутрадан јутром, у 

уторак [...] кренусмо истом дружином из Мокрога те се стадосмо пењати уз 

опасну и тешку планину, и ради разбојника, којих је пуно, и ради тијесних и 

хрђавих путева, званом страшном Романијом и премда су дан прије били 
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 В. Регистар под Грчко гробље. 
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оробљени људи, потиснула је наша јака пратња хајдуке у густе шуме ове планине, 

којима је заодјета и пролазећи видјесмо око тридесет гробова људи, који су јадно 

погинули од тих хајдука и мало даље сандук, који су исти обили, да отму 

новац у њему и друге ствари, што су их дан прије нашега проласка украли неким 

путницима“. 

Своје путовање преко Романије исте године, вјероватно нешто касније, 

краће је забиљежио и Француз А. Пуле: „На мален дан хода од Сарајева нађох се 

на путу кроз планине, које су врло високе у тим странама и које бијаху још 

покривене снијегом. [...] Стигосмо затим у једно пусто село и ту коначисмо у 

стану, у коме пред три тједна све бјеше изумрло од куге“ (Јелавић 1908: 34). 

Из записа двојице путописаца сазнајемо да се преко Романије одвијао 

саобраћај који су ометали хајдуци, те да су путницима на распологању били 

ханови, као и то да је њено становништво страдавало од куге од које су људи из 

села или вароши бјежали у планину. Податак да су се Сарајлије склањале од куге 

на Романију проналазимо код Мула Мустафе Башескије, који је забиљежио: 

„уљудни Фазлагић, који је имао небројене чифлуке, умрије у Обхоџи,
11

 гдје се је 

био склонио од куге“ (Мудеризовић 1919: 51). 

Од свих путева који су ишли преко Романије и њених огранака 

најважнији је био тзв. Босански пут, који спајајући долине двију ријека 

пресијца Дрину и иде даље ка Косову и Скопљу. Тај пут, којим су непрестано 

ишли каравани коња, један је од веома важних унутрашњих путева на 

Балканском полуострву (Цвијић I: 22–23). Већ од Сарајева тај је пут наилазио на 

теренске препреке. У првом дијелу тог пута путници који су ишли на исток 

могли су из Сарајева ићи кроз кањоне Миљацке и Праче, преко Горажда, Чајнича 

и Пријепоља у Сјеницу, а могли су и преко Романије, савлађујући изнад 

Мокрог стрм успон на Гласинац, Рогатицу и Вишеград у Сјеницу. Одмах по 

силаску с Романије пут се дијелио – на  један крак који води преко Власенице у 

Зворник одатле се продужавајући у унутрашњост сјеверне Србије, и  данас је то 

дио аутомобилског пута Београд – Сарајево и други који иде према југоистоку 

                                                 
11

 У микротопониму је ова област сачувана у имену Обођашевина и Обођашов хан, оба на Равној 

Романији, на граници паљанске и соколачке општине. В. Регистар. 
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преко Рогатице у Вишеград и даље према Косову, познат као Цариградски пут 

јер је на њега био упућен сав саобраћај између Босне и Цариграда уколико није 

ишао преко Праче. Евлија Челебија (1908: 184) о њему износи утиске: 

„Прешав Гласинац према западу по бујној травној и лијепој пољни, а отален 

пошавши преко планина и бријегова стрмо, пут је такав, да у коња не могу 

плоче остати. И тако стигох у Мокро.  У Мокроме има у продолици један хан и 

пет-шест кућа черемитом покритих, а око педесет сиромашних малих колиба. 

Живих вода има много. Сред тих кланаца растоварају сарајски трговци робу што 

је носе из Цариграда у Сарајево из кола, те ју на коњима у Сарајево носе, јер су 

путеви сасвим лоши“. 

Поред тих путева, навешћемо још и Херцеговачки пут, којим се из 

Херцеговине долазило у Прачу а из Праче преко села Понора у Јакшин до. 

Филиповић (1940: 16) наводи да су тим путем „пролазиле кириџије Хере и 

сточари који су са стоком ишли у Посавину на презиму, а тим су путем ишли и 

кад би се кретали на прехрану у житородније крајеве“, те да су до окупације 

Босне та кретања била од великог утицаја на насељавање овог подручја. У 

Јакшином долу Херцеговачки пут се дијелио на један који је водио у село 

Казмериће и други у Озерковиће, а на Гласинац се осим преко Јакшина дола 

могло изаћи већ на скретању из Праче, преко села Неправдићи.  

Док је с једне стране живим учешћем у саобраћају омогућавала етничке и 

културне везе са сусједним областима, с друге стране је, и у вријеме турске 

владавине, често сакупљање војске на овој области ометало насељавање и миран 

живот становништва. Осим тога, усљед великог трговачког саобраћаја преко ње, 

на Романији је дуго „царевала хајдучија“, у многоме потпомогнута теренским 

приликама јер је обиље шума и пећина отежавало  гоњење и  пружало хајдуцима 
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згодно  склониште.
12

 Андрија Лубурић (1930: 234–235) сматра да су то хајдуци из 

херцеговачких племена који су четовали по цијелој југоисточној Босни стално 

угрожавајући пут Сарајево – Скопље. Под њиховим притиском проријеђено 

турско становништво склањало се у већа турска насеља, а на њихова мјеста се 

досељавало српско становништво из југоисточне Херцеговине. Турске власти, 

којима су хајдучке чете задавале много неприлика, покушавале су почетком 

осамнаестог вијека у више махова да униште хајдучију, јер су у вријеме Првог 

српског устанка у Шумадији прилике биле такве да су се по околини Сарајева 

хришћани почели одметати у хајдуке и узнемиравати не само муслиманско, већ и 

хришћанско становништво.
13 Таква настојања турских власти нису сасвим 

успјела па је хајдука било и касније, све до аустроугарске власти која је успјела 

да сасвим уништи хајдучију. 

„На нашим је друмовима“, пише Владислав Скарић (1927: 40), „морало 

бити гостионица, али нам њихови називи нијесу познати. Сама ријеч гостионица 

је врло ријетка у југословенској топономастици, док од турске ријечи хан она 

кипти. Хан је, дакле, истиснуо из нашег језика сва она апелатива, која имају 

његово значење“. Ханови су служили за одмор и преноћиште путника кириџија и 

њихових каравана, али се у њима и трговало. Онда када се у хановима почела 

пити кафа и точити алкохолна пића, они постају крчме у које мјештани долазе на 

разговор, а путници који доносе вијести из различитих крајева упознају их са 

разним новостима. Ханове поред романијских путева биљежи Х. 

Крешевљаковић (1991: 329–334) код кога проналазимо да су у данашњој Хан 

Дервенти била  два  хана  од  који  је  један  био  покривен  ћеремитом  и  звао  се  
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 О хајдуцима који су по њој четовали још увијек се прича, а нарочито о Старини Новаку. 

Међутим, народно предање зна да су по Романији хајдуковали и Паљани Петар Гранзов, Илија 

Мирисављевић и Јово Јаковљевић. Предање о њима забиљежио је М. Филиповић (1940: 107) 

према казивањима Јова Ђукића коме је то исприповиједао његов отац Видак: „Сва тројица су 

отишли у хајдуке због Мујаге Облаковића, који је био на Палима начинио чардак за летовање. 

Пред чардаком је била оскоруша и на њој је био наместио вешала. Чим би пазарним даном угледао 

виђена човека да иде путем, обесио би га. Поменутој тројици то додија, па се одметну у хајдуке. 

Отада, ако Мујага обеси једног, они се освете на двадесеторици. Тек када је Јово Јаковљевић 

погубио у Јахорини седам браће Сарачевића, онда је Мујага оборио вешала и побегао у Сарајево“. 
13

 „Стање у Босни се увијек погоршавало. Српске усташе пружише се чак преко Дрине, па 

о[п]сједоше град Сокол. Сва[г]дање провале у зворнички санџак додијавале су Бијељини, 

Сребреници, и Вишеграду. У то се почму хришћани одметати по сарајевској околини и 

хајдуковањем узнемиравати мирно становништво“ (Башагић 1900: 122). 
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Ћеремитли  хан;
14

 Љубогошта се спомиње од шеснаестог вијека у вези са 

тимаром који је уживао диздар Ходиједа, и на овом мјесту је поред пута 

стајао хан који је у наведен у једној молби из 1693. године као Нови хан код 

кога су у то вријеме хајдуци опљачкали један караван; у Љубогошти је био хан и 

1806. године; у Репцима је био један Обхођашев хан; у Сумбуловцу су била три 

хана – Сумбулов, по коме је насеље и прозвано, зван још и Нурин хан  по  

закупнику  Нурији Љубинчићу, Бимбашин (Хаџи  Спахин)  и  Минића  хан;  у 

Мокром
15 
су  била два хана – Халилов хан у Пањевима

16  
и Благојев хан који је 

био власништво Ћурчића, а Благоје Парежина га је држао под закуп; такође у 

Мокром је око 1878.  године био  и  хан Мујаге Башића, као и један Которијин 

хан који је стајао на Штацији, а око 1880. године у Мокром се настанио 

мађарски Јевреј Морић Шпицер
17 
који је у њему подигао модерну гостионицу с 

преноћиштем; на Романији је био Пајкин хан кога је 1898. саградио Мато 

Марјановић Пајко, а који је изгорео за вријеме Првог свјетског рата; на Романији 

је Салих Обхођаш изградио себи хан око 1900. године који је уништен у Другом 

свјетском рату; одмах испод Романије била су два Сулејманпашића хана, а у 

Дикаљима Шахинпашића хан.  

Мада се од давнина становништво нашег предјела бавило земљорадњом, 

та је земљорадња врло ограничена, како у погледу биљних култура тако и у 

погледу на принос. Прије аустроугарске окупације, а и до Првог свјетског рата 

обрађиване су незнатне површине. Већи дио подручја чинили су пашњаци и 

ливаде косанице, јер је сточарство било главно занимање романијског 

становништва. Због тога су била честа зимска и љетња кретања чобана са 

стоком у романијска брда и ливаде, у годинама када би сијено слабо родило. 

                                                 
14

 Вјероватно је то исти хан у коме је у седамнаестом вијеку боравио поменути путописац, Француз 

Пуле. 
15 
Како смо већ поменули, Мокро је било познато као путничка станица још у средњем вијеку и да 

су у њему били хан и џамија. Крешевљаковић (1991: 332) наводи да су то биле задужбине 

босанског санџакбега Кара Мустафа-паше Соколовића и да су саграђене средином шеснаестог 

вијека.  Године 1798.  декретом сарајевског кадије се неки Алија поставља за мутавелију овог 

вакуфа, а када су те задужбине у Мокром нестале не зна се, мада на њих сјећа локалитет Вакуф. 
16

 Овај хан, који је око 1859. године саградио Шаћир ефендија Ћерсија из Сарајева, под закупом је 

држао Халил Делиахметовић. Наводи се да се од Раче до Сарајева нигдје није могла попити тако 

добра кафа као код Халила, а да је изврсности њеног укуса узрок вода из врела Стублић које се 

налазило недалеко од хана (Крешевљаковић 1991: 332). 
17

 У микротопониму сачувано у Шпицерова теста. 
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Ливаде су мјештани узимали у закуп од бегова, за новац или да их косе напола и 

након што би  покосили, бег би своје сијено однио, а они су своје остављали на 

планини, у коју би зими исјтеривали стоку да је тамо прехране полагањем 

сијена.
18

 У љетњим мјесецима су појединци из нижих села слали волове 

пријатељима у планинским селима, за шта су плаћали од сто до сто педесет 

килограма жита по јарму волова. Филиповић (1940: 30–31) наводи да је та 

врста кретања престала уочи Првог свјетског рата, да би се опет обновила 

унеколико након њега, када имућнији појединци купују или заузимају земљиште 

у Романији и на својим новим тзв. читлуцима градили станове, гдје се преко љета 

изгонила стока док се земља око њих обрађивала. 

Становништво Романије по поријеклу је највећим дијелом миграционо. 

Етничка помјерања  већих  размјера  везана  су  најчешће  за  важнија  политичка  

или  друштвена збивања и о њима се сачувало доста података у различитој 

историјској грађи. Узрок због којих су та кретања изазвана, као и посљедице 

из њих произашле на подручју Босне и Херцеговине могу се пратити већ од 

средњег вијека,
19 а по доласку Турака и  у току њихове владавине имала су 

нарочит интензитет. Миграције су условљавали и економски фактори, честе 

неродне године, епидемије куге као и изгледи повољнијег економског стања 

макар и у оквирима чифлучког и тимарског система, који су како оцјењује Ј. 

Цвијић (1922: 184) били значајнији од оних политичких. Питање старине 

муслиманског становништва у испитиваном ареалу и Босни уопште, уско је 
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 Занимљив је Филиповићев (2014: 30) опис грађења колиба за чобане: „Те колибе грађене су 

овако: од стабла се исцепају прошљике или тампаље (тампаљи) и положе укосо тако да се начини 

слеме, а да би се могло поставити слеме, претходно се усаде две рачвасте сохе и преко њих 

попречи једна врљика, на коју се онда с обе стране наслањају прошљике. Думе затворе такође 

прошљикама. Прошљике се ставе густо једна до друге и по њима опет један ред, и једна по 

другој, да колиба не кисне. Као врата служе опет неколике прошљике, које се, кад треба, подижу“. 

На истом мјесту аутор наводи да су се овце држале у торинама на тај начин што „нађу место с 

густим омарама, па неке од њих исеку и направе врљике, користећи се, као кољем, усправним 

омарама“, чије четине су служиле умјесто крова. 
19

 На овом мјесту изузимамо етничка помјерања којих је свакако било по досељавању Словена, 

који су по доласку у Босну у седмом вијеку заузели све боље и питомије крајеве, а старосједиоци 

латинског и илирског језика склонили су се у планине у којима су проводили мучан пастирски 

живот (Скарић 1937: 31). Марко Вего (1982: 13) сматра да је због тражења бољих и 

сигурнијих подручја за насељавање постојало стално помјерање словенских племена, те да је 

јаче и боље оружано племе увијек заузимало плодније земљиште и шуме богатије звјерима, као и 

да су сви суплеменици  живјели прилично изоловано и нису се мијешали са другим племенима и 

родовима „осим повремено ради заједничког ратовања или неког суђења и договора о 

испашама“. 
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повезано са процесом исламизације која је утицала на очување старе етничке 

физиономије. Петрић  (1963:  8) наводи: „Своју стару  етничку  физиономију 

највише су очували дијелови средње Босне и велики дио босанског Подриња, 

захваљујући првенствено исламизацији тих крајева“, пошто се популациона 

слика овог краја битно промијенила  прије  великих  миграција  турског  доба. 

Процес исламизације је према турским дефтерима
20

 отпочео средином 15. вијека 

и у 16. вијеку углавном био завршен у босанским селима. В. Ћоровић (1940:479) 

примјећује да „код многих у Босни вера није била ствар истинског опредељења 

или чврсте традиције, него фирма која се мењала према политичким приликама и 

потребама“. Без обзира на различита мишљења која преовлађују по питању 

исламизације, како наводи Кулишић (1982: 145), „у науци преовлађује мишљење 

да Муслимани Босне и Херцеговине у великој већини потичу од домаћег 

словенског становништва, које је прешло на ислам за вријеме турске управе, и 

мањим дијелом од османлијских досељеника који су доцније пословењени“. 

Православно становништво романијског краја готово стопроцентно је 

досељено из херцеговачких и црногорских брда, а то досељавање почиње од 

првих напада Турака на Босну. „Намјесто одбјеглих кметова настанише аге и 

бези на опустјеле чифтлуке кметове из Србије и Црне Горе, и тако постаде 

источна Босна првом етапом насељавања српским житељством“, а тај процес 

колонизације из Србије и Прекодриња одвијао се од краја 15. и током 16. вијека  

(Трухелка 1941: 37). Била су то кретања сточарског влашког становништва  чија  

је  миграциона  струја  резултат  „планске  турске  политике,  која  је 

колонизацијом, нарочито сточарског становништва, попуњавала опустошене 

крајеве из привредних и стратешких разлога“ (Петрић 1963: 8). Главна 

насељавања динарског православног становништва одвијају се долином Дрине 

према Босни и западној Србији. Тако Ј. Дедијер (1909: 165) наводи да „пут који 

иде од Гацка на Фочу с долином Дрине чини велики миграциони друм, којим су 

се Херцеговци селили у Босну и западну Србију“. Тако ће овом долином према 
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 Пратећи пописе становништва од турских дефтера из 15. вијека, преко аустроугарских као и 

пописа становништва  Краљевине  Југославије  и  СФРЈ,  па  све  до  незваничног  пописа  

становништва  Босне  и Херцеговине из  2014. године, уочавамо да је овај простор 

константно био  већински насељен српским живљем. 
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Босни, околини Сарајева и Гласинцу кренути и дробњачка миграциона струја 

која је текла углавном у пет праваца: „Становништво се Дробњака све више 

множило највише прираштајем. Осетила се потреба исељавања и са мањим 

непосредним поводом за сеобу. [...] Преко Полимља и Потарја у стари Влах, а 

одатле један млаз преко средишњих шумадијских области у Подунавље, а други 

према Мачви; према Босни, околини Сарајева и на Гласинац; према Херцеговини 

и Приморју; и незнатније према Метохији и Албанији и према старој Црној Гори“ 

(Карановић 1925: 70). Пивљанска струја шири се по Полимљу савијајући ка 

сјеверозападу све до сарајевског краја.
21 Филиповић (1940: 17) примјећује да се 

становништво овог подручја доста разликује од становништва сусједног 

Сарајевског среза од кога га дијели планина Романија. Те разлике проналази у 

говору, ношњи, у кући и начину живота и наводи да је „становиштво по пореклу 

у толикој мери херцеговачко и у  толикој  мери  сачувало неке херцеговачке 

особине да становиштво предела на северу од Гласинца сматра да је Гласинац у 

Херцеговини“,
22

 као и да се „многи родови на Гласинцу поносе да су из 

Дробњака, од племена јака“ и закључује да је ово подручје по свом 

етничком положају дио Старог Влаха. Управо је то према Филиповићу главни 

разлог увлачења Гласинца у Херцеговину, мада као мање вјероватно износи 

схватање да је граница Херцеговине на Романији остала као сјећање на доба када 

је тај крај био у власти Херцега Стјепана, који је пошто се турска војска повукла 

из Босне крајеве око Праче заузео 1463. године, јер његова власт није дуго 

трајала и стога није могла оставити дубљег трага. Осим тога „у Загорју и 

околини Фоче, крајевима који су раније административно припадали Босни а 

етнички Херцеговини, сматра се да је Херцеговина до Трескавице и до Јахорине 

и да је њена стара граница, граница из доба Херцега Степана, обележена на 
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 М. Филиповић (1940: 132) истиче групу досељеника из Пиве и Дробњака, а Љ. Павловић (1930: 

351) као прве етапне станице свих црногорских и херцеговачки родова наводи Вишеград, као и 

планине Јахорину и Романију са Гласинцем. 
22 Ристо Јеремић (1922: 151) у биљешкама О пореклу становништва Тузланске области, 

саопштава: „Они који су доселили пре аустри[ј]ске окупације имају шири појам за Херцеговину, 

у коју убрајају Пиву, Дробњак, Никшић, Бањане, него они што су касније дошли. Ови те крајеве 

рачунају у Црну Гору. Има их који те две области не умеју да разликују па одговарају да су им 

стари озго из Црне Горе и Херцеговине. Има их који држе да је Колашин у Херцеговини, а исто 

тако и Горње Подриње, па чак и Гласинац. Посављацима је и Бирач херцеговачки јер донде 

допиру опанци од опуте и беле доколенице“. 
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тим планинама угљеном укопаним у земљу дужином границе према Босни“ 

(Филиповић 1940: 18).  

Успјеси и порази турске восјке директно су се одражавали на етничка 

помјерања у Босни и Херцеговини. Како је седамнаести вијек познат као доба 

слабљења турске војне силе, за нас је најзначајнији период ратовања Еугена 

Савојског  и његов продор до Сарајева 1697. године, када је приликом његовог 

повлачења Босну напустило око четрдесет хиљада хришћанског становништва и 

населило крајеве преко Саве. Губитак турских посједа у Славонији и Угарској у 

исто вријеме је условио и насељавање Муслимана у Босну. Започето крајем 

седамнаестог вијека, насељавање муслиманског становништва у средњу и 

источну Босну и западне дијелове Србије настављено је у 18. и 19. вијеку: „Ови 

Муслимани, насељени по Србији, мигрирају у Босну након ослободилачких 

покрета у Србији током XIX вијека и на тај начин још више учвршћују 

муслимански елеменат у нашим крајевима, нарочито у источној Босни“ (Петрић 

1963: 9). 

Повлачењем Турака овај крај потпада под Аустроугарску 1878. године, а 

од 1918. до 1941. у саставу је Краљевине Југославије. У току Другог свјетског 

рата његово становништво је тешко страдало, што међусобним истребљењем а 

што од стране окупатора.  Након потписивања  Дејтонског  споразума  1995.  

године,  ова  територија припада Републици Српској и скоро стопроцентну 

популацију чини православно српско становништво. 

Оваква демографска слика упућује нас на закључак да наше испитивано 

подручје представља  терен  кроз  који  су  пролазиле  различите  миграционе  

струје  али  коме  су основну етничку физиономију дали стални приливи 

досељеника из динарских предјела. Та стална динарска миграциона струја и 

територијална блискост са источнохерцеговачком матицом, пресудно утиче на 

његову источнохерцеговачку дијалекатску физиономију. 
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2.3. КАРТА ИСТРАЖИВАНИХ ПУНКТОВА И ПОПИС СКРАЋЕНИЦА 

 

Слика 1: Карта истраживаних пунктова и попис скраћеница 
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2.3.1. Списак скраћеница
23

  

(Б)ијела (в)ода, Бје(лосављевићи), Бо(говићи), Бр(њица), Вра(жићи), 

Ву(косављевићи), Ди(каљи), До(бродоли), Ђе(довци), Ja(сен), Је(ловци), 

К(адино) с(ело), Ко(смај), (К)остреша, Љуб(огошта), Ми(ошићи), Мо(кро), 

Не(правдићи), Нео(рићи), (Но)восеоци, Оз(ерковићи), От(очина), Па(вичићи), 

Пе(дише),  По(нор), При(мчићи), Пру(тине),  Ра(ковац), Ро(гоушићи), 

Са(јице),  Ста(јна), Ће(мановићи)...........................................................................
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 Информатори: Анђа Орашанин 1928. (Вражићи), Владо Кусмук 1935. (Јасен), Гојко Симовић 
1930. (Равна Романија), Драго Ђукић 1932. (Дикаљи), Душан Бојанић 1925. (Раковац), Ђорђо 

Лиздек 1955. (Мокро), Жељко Грујић 1961. (Костреша), Зоран Ћајић 1959. (Неправдићи), Иван 

Шарац 1960. (Ђедовци), Илинка Тандарић 1942. (Кадино село), Коса Ћеремиџић 1926. (Равна 

Романија), Криста Андрић 1933. (Кадино село), Љепосава Којић 1924. (Мокро), Љуба Крљаш 1928. 

(Јеловци), Милан Томовић 1958. (Павичићи), Миле Југовић 1939. (Мокро), Милован Петровић 

1939. (Раковац), Миливоје Симовић 1923. (Оточина), Милка Врбац 1931. (Добродоли), Милорад 

Газивода 1958. (Ћемановићи), Милорад Шумадинац 1939. (Нехорићи), Мирко Пекић 1960. 

(Рогоушићи), Митар Веселиновић 1941. (Љубогошта), Митар Зорановић 1926. (Добродоли), 
Момир Јанковић 1948. (Космај), Момир Радовић 1956. (Боговићи), Момир Тандарић 1944. (Кадино 

село), Момо Нинковић 1955. (Оточина), Неђељко Ковачевић 1953. (Оточина), Неђо Терзић 1927. 

(Мокро), Ненад Томић 1943. (Сајице), Новка Нинковић 1954. (Озерковићи), Његош Суботић 1965. 

(Понор), Остоја Петровић 1930. (Кадино Село), Петко Ђукић 1931. (Дикаљи), Рајко Нинковић 

1950. (Боговићи), Ристивоје Глуховић 1945. (Стајна), Ристо Ђукић 1955. (Равна Романија), Славко 

Кусмук 1951. (Прутине), Славко Тробок 1949. (Љубогошта), Стијепо Андрић 1929. (Кадино село), 

Стојан Фуртула 1954. (От), Тарса Бојанић 1936. (Рогоушићи), Томо Вељовић 1963. (Брњица). 
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3. ОЈКОНИМИ, ЕТНИЦИ И КТЕТИЦИ 

3.1. ОРОНИМ РОМАНИЈА И СЕМАНТИЧКО-СТРУКТУРАЛНИ ПРЕГЛЕД 

РОМАНИЈСКИХ ОЈКОНИМА 

3.1.1. Ороним
24 

Романија 

Доласком Словена у наше крајеве почетком седмог вијека, када „ударише 

Словени на Далмацију великом силом, па је заузеше све до мора“, нужно се 

промијенила и етничка слика романијског краја (Скарић 1937: 31). Словенски 

дошљаци су заузели све боље и питомије  крајеве  док  су  старосједиоци  

латинског  и  илирског  језика,  већ  проријеђени усљед ранијих варварских 

похода и глади, потражили склониште у планинама, гдје су проводили мучан 

пастирски живот, па се сматра као могућност да се планина Романија прозвала 

по њима, због тога што су се они као римски грађани звали Романи. 

Словенска ријеч влах, која се налази у словенским језицима у значењу 

Романи, по свом фонетском изгледу једна је од најстаријих германских 

посуђеница, која води поријекло од њемачког израза walch > Welch којим су 

Нијемци означавали Романе, нарочито Французе и Италијане. Словени су је 

посудили на сјеверу, док су још становали близу Германа и са собом је донијели 

на Балкан, а код јужних Словена овај се израз даље семантички развијао. 

Наводећи ријеч влах у значењу пастира, Скок (1918: 298) упућује и на албанску 

паралелу гдје је  romanus, одакле потиче и назив румунског народа: рум. 

Romîn, у српском и хрватском Румуњ, Румун, добила значење пастира, баш као 

и влах у српским средњовјековним споменицима.
25

  

Даље се наводи да српскохрватски, руски и чешки облик румынъ не воде 

поријекло директно од латинског romanus, него од дакорумунског rumîn, те да се 

-њ поред -н, на крају ријечи, налазе и у другим ријечима типа жбан и жбањ, 

тиган и тигањ, као и да се веларни вокал î замјењује са у. У Аранђелској 

                                                 
24

 „Класс топонима. Собств. имя любого  элемента  рельефа  земной  поверхности  

(положительного и отрицательного), т. е. любого орографического объекта“ (Подольская 1978: 

104–105). 
25 На истом мјесту аутор наводи да албанско rɛmɛr значи влах, пастир, сељак, као што и 

грчко βλάχσϛ означава сељака. 



 

25 
 

 

 

хрисовуљи аутор налази Роман као име Влаха, па наводи да је несумњиво ријеч о 

влашком имену и примјећује да оно на српскохрватском подручју долази у 

изведеницама за ознаку породичних насеља. Изведен са суфиксом -ија јавља се у 

Босни и Херцеговини као име планине два пута: Романија код Сарајева, док је 

друга Романија изнад горњег Вардишта с лијеве стране Рзава, на подручју старог 

Влаха и закључује: „Будући да овдје имамо изведеницу с помоћу 

колективног суфикса,
26

 не ради се више о имену особном, него о имену народа“ 

(Скок 1918: 298).  

Семантичка чињеница преноса значења од Романа на Словене вјероватно 

је у вези са социјалним положајем Влаха у старој српској држави у средњем 

вијеку, када су српски Власи становали у катунима и покретним пастирским 

селима: „Средњовјековни Власи били су, дакле, покретно становништво 

номадског карактера. [...] Са лингвистичког гледишта је сасвим разумљиво да се 

једно име које није само етничко него означује и социјалну разлику према 

старосједиоцу – а основна је разлика покретљивост, премјештање, сељење из 

зимовишта у љетовалиште и обратно – преноси и на народ словенског 

поријекла, на Србе. Тај је семантички пријелаз био у  то лакши што је 

ономастички систем Влаха, били они у Румуњској или у старој српској 

држави и Хрватској, у големој већини славенски“ (Скок 1971: 514).
27

 

На другом мјесту, тумачећи значење имперфективног глагола 

романџарати у значењу 'неразумљиво говорити' Скок (III: 157) упућује на 

упоређивање с различитим патронимима, топонима и између осталих оронимом 

                                                 
26

 У питању је суфикс -ија који према С. Бабићу (1986: 181) додат именици која означава особу 

може дати неколико значења од којих, поред збирног значења на које се ослања Петар Скок, 

додајемо као могућа и вјероватнија значења: дјелатност којом се бави особа у изведеничкој 

основи и мјесто гдје та особа обавља посао или живи.  
27

 Опозиција између Србина старосједиоца на манастирској или властеоској земљи и Влаха 

који сели са својим стадом, истакнута је у Душановом законику који не дозвољава женидбу 

између Влаха и Срба из разлога да би се боље очувао старосједилачки карактер те да сељењем 

земља не би остала пуста (Скок 1971:514). Аутор такође препознаје и то да се у 

светостефанским хрисовуљама разликују Власи који се зову киелатори, а то су они који се баве 

транспортом, који иду у Дубровник на примјер да набаве со и да продају производе од сира и 

млијека: „С. Новаковић је додуше мислио да Влах у старој српакој држави не значи никакву 

народност, него само социјални положај. То је само дјеломице истина, јер се из риј ечи 

киелатори, па и из имена која су додуше у највише случајева нашег поријекла, ипак може 

закључити да су и ти српски Власи били Румуњског поријекла“. Даље се наводи да је киелатор 

несумњиво румунска ријеч која значи 'путник', а осим тога лична имена српских Влаха, као нпр. 

Сингур – 'осамљен' и Бун – 'добар', румунског су поријекла. 
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Романија те истиче да они припадају истоку и да је то становништво које се 

најчешће селило. Основу тумачи на два начина, према лат.  romanus > рум. 

romîn, rumîn > Румуњ, или назив романи – 'цигански језик у говору цигана', при 

чему, с обзиром на фонетско становиште, посљедње тумачење сматра 

вјероватнијим, али такође истиче да није у вези са називом земље 

византијског царства Романија, као ни са истоименим називом италијанске 

покрајине којима су име дали крсташи. 

Из свега наведеног можемо закључити да је поријекло имена Романија 

могуће тумачити као настало по Романима као римским грађанима који су се 

склањали у планине усљед досељавања Словена како то мисли В. Скарић, и како 

смо навели у претходном дијелу, али ту хипотезу сматрамо најмање вјероватном, 

јер се у том случају ради о народној етимологији, без адекватне лингвистичке 

анализе. Међутим, како у проналазимо у литератури словенска ријеч влах 

германског је поријекла и означавала је Романе, а у словенске језике је дошла 

преко румунског при чему се напомиње да се њена семантика код јужних 

Словена даље развијала те значила пастире, покретно становништво номадског 

карактера. У средњовјековној Србији уочљива је јасна опозиција између Влаха и 

Срба као старосједилачког становништва, па се према неким ријечима и 

антропонимима румунског поријекла сматра да се ради о румунским 

досељеницима, а у прилог томе иде и Скоково тумачење основе у првом 

значењу  – Румун. Исто тако, Романија је планина богата пашњацима и 

шумама, а њени микротопоними свједоче о негдашњем постојању извјесног броја 

чобанских колиба. Дакле, вјероватно се ради о румунским досељеницима, 

чобанима и путницима који су насељавали пасивне крајеве ових простора у 

средњем вијеку, па и Романију. 

Усљед свега наведеног мишљења смо да назив планине Романија припада 

семантичкој групи оронима антропонимског (етнонимског) постања изведен од 

основе Роман (Румун = Влах = пастир) и суфикса -ија у значењу 'људи који 

потјечу од кога, однекуд или се баве нечим' и који са собом носи идеју 

локалитета са значењем 'мјесто гдје такви људи живе' које проналазимо код 
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Шимуновића (1979: 228). Творбени модел је АЕ +С.
28

 

3.1.2. Романијски ојконими29 

Романијски ојконими, изузме ли се ороним Романија, у српској 

ономастици нису били предмет научног истраживања. У границама 

испитиваног ареала забиљежили смо 33 ојконима, од којих су готово сви села, 

засеоци или настањена сеоска имања. Размјештајем, густоћом, величином и 

положајем, простор данашњих романијских насеља и избор имена за одабране 

објекте друштвено је, историјски и језички условљен, усљед чега се у њима 

осликава друштвена задатост настанка и трајања. Њихова имена одражавају 

мотиве именовања који су били подстицај ојконимном настанку, док у 

етимолошкој и творбеној јасноћи оцртавају језичке и дијалекатске особине. 

У сваком мјесном говору има неколико имена која би била прикладна за 

именовање одређеног комонима, а свјесно се одабире само један назив, у чијем 

се одабраном  моделу,
30

 који није везан ни језиком ни временом, осликава 

друштвена стварност имена. Ограниченим бројем тополексема и топоформаната, 

чијим придруживањем добијамо творбену структуру комонима, може се 

творити неограничен број имена па је творбени модел добијен из творбене 

структуре језичка категорија, одређена и омеђена временом и простором 

дијалекатског ареала на којем је комоним настао. 

У часу настанка ојконим је значењски и творбено разумљив. Чувајући у 

себи мотив и структуру именовања којима становници изражавају своју 

приврженост тлу на коме и од кога живе те властити однос према именованом 

објекту кроз тадашњи поглед на свијет око себе, у име сабијају лингвистичке и 

ванлингвистичке особености којима је комоним дефинисан. Временом, 

                                                 
28

 Тумач скраћеница које користимо у раду према Шимуновићевом (1979: 220) моделу: 

а) ономастичке скраћенице: А – антропоним, Е – етноним, Т – топоним, З – зооним; 

б) граматичке скраћенице: а – апелатив, д – афиксални додатак, Д – лексички додатак, к 

– конфикс, О – ономастичка основа, п – префикс, С – суфикс, Н. – номинатив, сг. – сингулар, пл. 

– плурал. 
29

 У  нашем раду ријеч је  о  ојконимима сеоског типа  –  комонимима, подврсти ојконима 

који Н.  В. Подольская (1978: 66) дефинише као „Собственное имя любого сельского 

носеления“. 
30

 У топономастици је овакав модел назван изванјезичком и изванвременском константом 

(Шимуновић 1979: 209). 
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међутим, подстицајна обиљежја настала у тренутку именовања блиједе те 

постају неразумљива и непрепознатљива, па многи комоними с етимолошког 

становишта постају нејасни, а са структуралног неизведени, усљед чега у 

језичкој комуникацији више не садрже важну разликовну функцију. 

Проучавање мотива именовања и начина придруживања творбених 

морфема који обликују семантички модел имена води нас преко именских 

структура у семантичку и структуралну класификацију. 

3.2. СЕМАНТИЧКА КЛАСИФИКАЦИЈА ОЈКОНИМА 

Под појмом семантичке класификације подразумијевамо етимологију 

назива која се препознаје из основе и форманата који творе комонимни лик као и 

значења која ти дијелови чувају у имену с обзиром на апелативне или 

антропонимске основе којима су придружени творбени форманти. 

С обзиром на семантичку класификацију ојкониме разврставамо на двије 

скупине: Ојконими са антропонимском основом и Ојконими апелативног 

постања. 

3.2.1. Ојконими са антропонимском основом 

3.2.1.1. Nomina patronimica су ојконими увијек придружени насељу а 

идентификују мноштво  или  скупину  људи  који  су  у  подређеном  односу  

према  особи  чије  је  име у ојкониму изражено његовим множинским ликом:  

Бјелосављевићи – патроним настао од  антропонима Бјелосав, ијекавске 

варијанте имена  Белосав  у  коме  је  л  нестало  иза  с  из  примарног  синонимног  

лика  Белослав изведеног од словенских основа; 

Боговићи  –  од  имена  Боговић
31 
које  Милица  Грковић  (1977:  39)  

проналази  у Катастарском попису Београда и околине 1476–1566, у коме су, 

како је уочила ауторка, поред података о насељу и пописа феудалних дажбина 

биљежена и лична имена домаћина и одраслих радно способних људи, као и 

удовица које су биле страјешине куће; 

Вражићи – патроним надимачког постања од именице враг – фиг. 

                                                 
31

 Могуће је да је ријеч и о патрониму надимачког постања – Бого < Богоје, Богољуб, Богомир и сл. 
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'несташно немирно и обесно створење' (РСАНУ II: 794); 

Вукосављевићи – комоним од имена Вукослав, сложеног од словенских 

основа у коме је л нестало иза с; 

Космај – В. Михајловић (2002: 582) основу косм- (< придјев космат) 

препознаје у топонимији, у којој представља орониме и шуме, као и у 

антропонимији  гдје је доводи у везу са придјевом космат
32

 у значењу 'бујне, 

дуге косе'. У свјетлу бројних примјера у микротопонимији и презимена која 

проналази наводи да „неће бити исправна хипотеза професора Миливоја 

Павловића да планина Космај у Србији води порекло од келтског композита 

кос (шума) + мај (планина) у општем значењу 'шума богиње Маја'“. Иако поред 

села Космај стоји и истоимена планина, комоним сврставамо у ову семантичку 

групу. Потврду за ову хипотезу проналазимо у Попису житељства из 1895. 

године у коме се село наводи под именом Козмај < Козма < грч. Коσμάτσ – 'свет, 

украс', име хришћанског светитеља (Грковић 1977: 112), као и у патрониму 

Космајац који егзистира на овом подручју. Дакле, највјероватније се ради о 

патрониму насталом од антропонима Козма или од антропонима надимачког 

постања. 

Ми
ј
ошићи – патроним вјероватно настао од личног имена Мијоша

33 
< 

Мијо + ша. Могуће је такође да је патроним творен и од личног имена Милош, 

изведеног од коријена Мил + ош, при чему је л на крају слога прешло у о те 

дошло до сажимања двају истих вокала (Милош > Миоош > Миош = творбена 

основа). Потврду за ову хипотезу проналазимо  у самом  комониму  у коме  је 

изостављено  хијатско  ј. С  друге  стране,  о старини самог насеља свједочи  

Сумарни попис санџака Босна из 1468/69. године у коме је као дио нахије Мокро 

забиљежен наш комоним са само једним домаћинством (Аличић 2008: 36 ), што 

иде у прилог првобитној тези. 

 

                                                 
32

 Придјев космат < праслов. космъ изведен je од именице коса и суфикса -ат, накнадно 

поименичен суфиксом -ај < -ъј > Космај – топоним, како примјећује Скок (II: 161). 
33

 Овај антропоним М. Грковић уочава у Област Бранковића, опширни катастарски попис из 

1455. године, што свједочи о старини овог имена. 
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Неворићи – Иако Милица Грковић (1977: 145) доноси име Неорица
34 
из 

Дечанских хрисовуља, нажалост без икаквог објашњења, настојаћемо да о 

семантици овог патронима антропонимског постања донесемо неколико хипотеза 

о могућем његовом постању. Прва претпоставка полази од становишта да је у 

питању име настало од лексеме (х)ора ('згодна пригода'), која уз негирајући 

префикс не- даје облик нехора, термин који Скок (I: 679) дефинише као 

'незгодно вријеме', у ком би случају семантика претпостављеног антропонима 

*Нехор значила особу рођену у нехори, у невријеме. Друга хипотеза се такође 

ослања на Скоково (I: 679) тумачење лика (х)оро за који између осталог доноси и 

значење 'лудо расположење', усљед чега би негацијски облик такве дефиниције – 

*нехор значио нерасположену и невољну особу и био третиран као заштитно 

име. Осим тога, навешћемо и мишљење да је овај комонимни лик патронимског 

постања могао постати од заштитног имена *Нехорд, мотивисаног негацијом 

апелативне основе хорда 'код скитничких племена заједница од неколико 

породица или фиг. необуздана руља' (Шкаљић 1966: 332), с тим што је ова 

хипотеза понајмање вјероватна, јер остаје нејасно питање због чега би дошло до 

упрошћавања сугласничке групе рд или губљења финалног д у имену. 

Неправдићи – Поред народног предања о постанку овог ојконима (в. 

Регистар), покушаћемо прозријети његову семантику кроз антропоним са 

основом у именици правда. Да је овај апелатив био мотив именовања 

проналазимо у имену Правдан насталим од морфолошке основе именице правда 

и суфикса -ан (Грковић 1977: 159). Наиме, претпоставка је да је овај патронимски 

комоним настао од антропонима *Неправдан, заштитног имена
35 

од негације 

апелатива правда и одбацивањем суфикса -ан; 

Озерковићи – мада у стручној литератури не проналазимо лично име 

Озерко као претпоставку наводимо да је овај облик настао од имена Озрко > 

Озр + ко, насталог од Озрен 
36 
изведеног од коријена првог дијела сложеног 

                                                 
34

 Вјероватно је ријеч о хипокористичном имену изведеном од Неор + ица. С обзиром на то да се 

лик Нехорићи и Неворићи јављају као дублети за исти комоним (први је службени, а други 

забиљежен на терену), могуће је да је у најстаријем потврђеном лику Неор у каснијем периоду 

дошло до разбијања хијата гласом х (у муслиманским говорима) или његовим супституентом в (у 

говору Срба). 
35

 Уп. Немил, Нерад и сл. 
36

 Уп. Озрило, Озрета, Озроје и сл. 
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имена Озрислав (Грковић 1977: 151), при чему је дошло до инверзије ре > ер. 

Не искључујемо могућности ни да се ради о патронимском окрњку 

(*Озренковићи); 

Павичићи – од антропонима Павица изведеног од Пав + ица; 

Примчићи – од хипокористика Примица < Прим(о) (< Примислав) + ица; 

Рогоушићи – антропоним Рогоух као сложено име биљежи Милица 

Грковић (1977) из Дечанских хрисовуља, дакле ријеч је о веома старом имену
37

; 

Ћемановићи – патроним је вјероватно настао од апелативне морфолошке 

основе ћеман > ћемане (< тур. кеман): 'виолина' (Шкаљић 1966: 183), односно 

према занимању. Могуће је да је патроним настао од муслиманског мушког 

имена Ћемал < Кемал – 'савршени' (Шкаљић 1966: 405), при чему је дошло до 

супституције сонаната л и н. Разлог за ову хипотезу проналазимо у 

акценатском лику ове лексеме, као и у томе што се, премда потврде за 

замјену поменутих сонаната не проналазимо у стручној литератури, ипак можемо 

ослонити на схватање Белићевог језичког осјећања.
38

 

3.2.1.2. Nomina gentilia ојконими изражавају племе или породицу 

која је у родбинској вези са родоначелником чији плурални надимак биљежимо у 

сљедећим ојконимима из наше грађе:  

Педише – у основи је хипокористик Педиша изведен од Педо < Петар, 

Предраг итд. (Грковић 1977: 155) и од њега изведен; 

Са
ј
ице – у основи је хипокористик Сајица, изведен од антропонима 

Саја < Сава, Саватије и сл. (Грковић 1977: 175).
39

 

3.2.1.3. Nomina possessiva настала су присвајањем земљишта: 

Добродоли
40

 (*Доброви долови): од имена Добро < Добромир, Доброслав 

(Грковић 1977: 78); 

                                                 
37

 Можда се ради и о патрониму надимачког постања насталог према карактеристичној 

физичкој особини неке личности (нпр. човјека у кога су изражене *веће, шиљате, рогате уши). 
38

 В. А. Белић: Језичко осећање и граматичка анализа, Наш језик, год. V, св. 9 и 10, Београд, 1937, 

стр. 257 –267. 
39

 Мање је вјероватно да  је овај комоним настао од женског имена Саја < Сава, Саздана, мада није 

искључено. 
40 Уп. код Шимуновића (1979: 231) нпр. Грдосело и сл., премда не искључујемо могућност 

настанка назива према придјеву добар који у топонимији има значење и 'велики, простран'. 
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Костреша – ојконимна основа је индентичана антропониму насталом на 

основу презимена Кострешевић које је забиљежено средином четрнаестог вијека, 

те се претпоставља да се ради о доста старом имену (Грковић 1977: 113). В. 

Михајловић у Српском презименику (2002: 583) потврђује православне породице 

Костреш у Прибинићу и Корићанима у Босни 1882. године, као и у неким 

мјестима у Хрватској, те наводи да патроним води поријекло од метафоричног 

значења лексеме костреш – 'онај који је  преке нарави, пргав, лако раздражљив 

човек' (РСАНУ X: 315). Дакле, у овом случају радило би се о комониму 

насталом од патронима надимачког постања, мада је према народној етимологији 

село  добило  овакво  име  по  Костреш  харамбаши  који  је  својевремено 

обитавао на истоименој планини изнад Костреша. Мања је могућност да је име 

села фитонимског постања. Наиме, код Симоновића (1959: 597) проналазимо 

назив костреш (Setaria viridis) – 'кошћан, лажипроха, муарика, оштрика', при 

чему аутор напомиње да се ради о сјеверноамеричкој врсти пренијетој у Европу 

гдје се гаји уз ограде, али и да је има подивљале као нпр. код нас у Босни. Према 

наведеном, могуће да је *Костреша < Костреша въс = Кострешево село или село 

које има оштрику. 

Кад
и
но село – назив комонима настао према занимању, кадија – 

'шеријатски судија' (Шкаљић 1966: 378). 

Присвојним ојконимима додајемо универбизирана имена настала од 

посесивног антропонима и апелатива, настала елиминисањем идентификацијског 

члана у имену: 

Ђедовци (*Ђедови долови) – патроним хипокористичног  постања  

изведен  од Дједослав, Ђедеон и сл;
41

 

Јеловци (*Јелови посједи) – Јело < Јеладије, Јелашин и сл. (Грковић 

1977:105). Не искључујемо могућност ни то да се ради ради о ојкониму 

фитонимском постања (јела > *Јелови пањеви) 

Љубогошта (*Љубогошта долина) – Премда овај ојконим сврставамо у 

наведену семантичку групу, узимајући у обзир и народну етимологију по којој се 

ово село у коме је био Ћеремитли хан некада звало Љебогошта, намеће се 

                                                 
41

 Можда се ради и о комониму патронимског постања по родбинском односу. 
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покушај одгонетања етимолошког и структуралног поријекла овог имена. Наиме, 

јасно се уочава да се ради о сложеном имену изведеном од лексема љеб и гошћа. 

Први дио сложенице могао је настати од словенске ријечи хлҍвъ у значењу  'стан 

за људе и стоку, гостионица',
42

 док је њен други дио настао моцијском творбом 

изведеном са -ја од свесловенске и прасловенске именице гост чије је 

првобитно значење 'туђинац, придошлица' (Скок I: 595). Дакле, према овој 

претпоставци добили бисмо име Хљевогошћа у коме је накнадно дошло до 

губљења иницијалног х (Љевогошћа), па би тако творено име значило друмску 

гостионицу за туђинце и придошлице, чему у прилог иде постојање поменутог 

хана у Љубогошти,  премда  остаје  нејасна  замјена  гласова  в  у  б.  С  друге  

стране,  у  имену Љубогошћа
43

 такође остаје нејасан прелаз вокала е у у,
44

 

иако би се он мога тумачити редукцијом или затвореношћу вокала е
у
. Усљед 

поменутих нејасноћа вјероватнијом сматрамо  хипотезу  да  је  ријеч  о  

ојкониму  антропонимског  постања,  према  имену сложеном од словенских 

основа: Љубогост – сложено име изведено од коријена љуб и антропонима Гост < 

Гостимир, Гостидраг и сл. (Грковић 1977: 67);
45

 

Раковац (*Раков до) –  Рако < Радослав, Ранђел (Грковић 1977: 169). 

3.2.2. Ојконими апелативног постања 

Ојконими апелативног постања у нашој грађи изражавају сљедеће 

специфичности насеља: 

3.2.2.1. Nomina topographica у којој издвајамо сљедеће ојкониме: 

а) географске термине мотивисане хидронимима: Б
и
јела вода; Оточина (< 

оток у значењу 'вода која отиче' (Шиц 1994: 81)); Понор – 'бездан, мјесто гдје се 

речни ток наставља под земљом' (Шиц 1994: 87); 

б) географске ојкониме који означавају изглед терена и површинска 

својства тла: Брњ
и
ца; Прутине, Мокро; 

                                                 
42

 На нашим путевима је морало бити гостионица, али нам њихови апелативи нису познати, јер их 

је потпуно потиснула турска ријеч хан (Скарић 1927: 40). 
43

 В. етнике и ктетик од Љубогошта, у којима се чува архаичнији облик са -шћ. 
44

 Вокал е даје у у ријечима несловенског поријекла (Јахић 2002: 48). 

45
 Уп. код Шимуновића (2009: 218) „Живогошће (*имање)“. 
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в) комоним зоонимског постања: Дикаљи < Дикаљ, име коња у чијој је 

основи старословенски придјев дикъ 'дивљи', кога је у српскохрватском језику 

потиснуо синонимни лик дивљи, а да је некад постојао на српском говорном 

подручју свједоче нам бројна имена биљака и животиња, нпр. дикица (трава), 

дикоња, дикуља и др. (Скок I: 403). Према семантичко-мотивацијској 

класификацији наш ојконим, са словенском основом у његовом коријену, 

директно је мотивисан својством карактера имена које означава.
46

 

г) комоним фитонимског постања: Јасен; 

д) ојконим настао од привредног назива: Стајна (< стаја). 

Семантичком класификацијом називе смо разврстали на Ојкониме са 

антропонимском основом (Nomina patronimica, Nomina gentilia, Nomina 

possessiva) и Ојкониме апелативног постања (Nomina topographica) које смо према 

нашој грађи разврстали у подгрупе – географске термине мотивисане 

хидронимима; географске ојкониме који означавају изглед терена и површинска 

својства тла; комоним зоонимског постања; комоним фитонимског постања; 

комоним настао од привредног назива. Оваква селекција је показала да је као 

најчешћи мотив у процесу именовања, како смо и очекивали, послужила 

антропонимска основа. 

3.3. СТРУКТУРАЛНИ ПРЕГЛЕД ОЈКОНИМА 

У овом дијелу дајемо структурални преглед ојконима који имају један 

лексички морфем као и ојкониме са два или више лексичких морфема, а 

сврставамо их у сљедеће скупине: 

а) једночлане неизведене; 

б) једночлане изведене ојкониме; 

                                                 
46

 Брозовић Рончевић – Чилаш Шимпрага (2008: 40) наводе да су имена животиња често била 

мотивисана још и њиховим тјелесним својствима: бојом длаке (бијела: Ђого, црвена: Риђан, 

смеђа: Мркаљ, са шарама: Чилаш итд.), обиљежјима на глави (коњ Цвјетко с мрљом у облику 

цвијета на челу), дужином репа (нпр. бик Китоња с густим репом, пас Кусо кратког репа  итд.), 

околностима око рођења (нпр. Трзе, кобила која је посљедња ождријебљена), али и да су могућа 

имена мотивисана одређеном сличношћу или упоређивошћу с другом животињом (нпр. коњ 

Соко), као и имена мотивисана антропонимом (нпр. коњ Давор). Додаћемо још на овом мјесту 

Шимуновићев (2009: 329–330) став о настанку презимена и топонима од назива животиња, у коме 

износи да „готово и нема животињског имена које не бих нашао као особно име, надимак или 

презиме“. И у  нашем примјеру не искључујемо такву могућност, јер иако не проналазимо 

потврде за презиме Дикаљ, не можемо са сигурношћу тврдити да га није било. 



 

35 
 

 

 

в) ојконимне сраслице; 

г) ојконимне синтагме. 

3.3.1. Једночлани неизведени топоними 

Ови ојконими настали  су лексичкосемантичким начином творбе, код 

којих њихова основна именица која је послужила као мотив именовања из 

апелативног поља у коме је имала функцију означавања прелази у ономастичко 

поље у коме добија функцију именовања. Лексички садржај се при том, 

директним везивањем за географски објекат преображава у ономастички усљед 

чега створено име идентификује објекат и диференцира га од других сродних 

објеката (Шимуновић 2009: 223). С обзиром на изражавање специфичности датих 

ојконима у нашој се грађи садржајно издвајају ове потскупине: 

а) ојконим мотивисан водом: Понор; 

в) ојконим мотивисан фитонимом: Јасен; 

г) ојконим од личног имена без афиксалног додатка: Космај
47

 

д) ојконим мотивисан зоонимом: Дикаљи; 

ђ) придјевски  ојконими  настали  елиминисањем  идентификацијског  

члана  у имену: Мокро (*Мокро поље) и Костреша (*Костреш(ин)а планина). 

Шимуновић (2009: 226) наводи да је овај топономастички тип „врло индикативан 

јер показује да у комуникацији топоним одбацује мање обиљежени члан (члан 

идентификације), а задржава разликовни“. Даље сматра да је узрок те појаве 

десемантизација имена и његова директна сљубљеност с објектом, „при чему је за 

име лексички садржај небитан, а разликовно обиљежје битно, јер га оно 

индивидуализира и издваја из класе истих десигната на које би се могао 

односити лексички садржај елиминираног члана (редовито географског 

термина)“. Усљед тога, придјевски ојконими овог типа граматички се почињу 

понашати као именице.  

                                                 
47

 Суфикс -ај би према Скоку (I: 15) могао бити истог поријекла као и -ај, свесловенски суфикс 

из прасловенског доба који служи за творење глаголских именица чије апстрактно значење може 

прећи у конкретно (нпр. намјештај, завежљај и др.). Код нас је међутим у питању суфикс са 

кратким а који долази само у топонимима изведеним од придјева, (нпр. Благај, Маглај > мьглъ 

'магловит' и Бјелај). „С обзиром на све те разлике, уколико ова имена уопште сматрамо 

мотивисанима,  на синхронијском плану морали бисмо закључити да је реч о два различита 

суфикса“, наводи Клајн (2003: 25). Међутим, овај лик посматрамо као комоним од властитог 

имена без суфиксалног додатка, односно антропонимску сраслицу. 
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Ојконими ове скупине директно именују објекте и долазе самостално у 

номинативу једнине или множине, при чему такви двојаки ликови немају својство 

броја, већ својство лексичке вриједности посебних јединица. 

3.3.2. Једночлани изведени ојконими 

За ове ојкониме карактеристичан је морфолошки начин творбе којим, за 

разлику од морфолошког поступка у граматичким категоријама, настају нова 

имена. У тако твореном ојкониму уочљиви су продуктивни и непродуктивни 

елементи који носе мјесно значење ако су имена настала од апелатива или 

присвојно значење онда када су имена настала од антропонима, патронима или 

надимака. 

3.3.2.1. Изведени ојконими суфиксалне творбе с мјесним значењем у 

нашим примјерима творе се овим суфиксима: 

-ица: јавља се у функцији за разликовање блиских локалитета чија имена 

имају исту  топономастичку  основу:  Брњ
и
ца  (*Брд(њ)ица)

48
. У нашем примјеру 

овај суфикс долази на именичку основу према творбеном обрасцу О + d; 

-ина: додаје се именичким основама према творбеном обрасцу О + d, а 

даје значење 'мјеста на коме се налази оно што је садржано у топономастичкој 

основи' Оточина. 

3.3.2.2. Изведени ојконими суфиксалне творбе с присвојним 

значењем имају припадничку функцију, а њено изражавање је условљено 

односом према основи у којој је антропоним или апелатив са идејом власности. 

Тај однос у нашем комониму изражава се суфиксима: 

1. -ац: Раковац, према творбеном обрасцу ОА + (d + d); 

 

2. -на: Стајна по творбеном начину Оa + d. 

 

У оба примјера уочљива је универбизација: *Раков посјед; *Стајна 

долина и сл. 

                                                 
48

 Уп. код Шћепановића (2007: 246) Побрњица. 
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3.3.2.3. Врло значајна и најбројнија скупина једночланих изведених 

ојконима означава људе и заједницу, а тек онда мјесто, односно њихово 

пребивалиште. У складу са том чињеницом ови се облици ојконима увијек 

јављају у множини, те су препознатљиви по својој именској структури која је 

задата одређеним суфиксима у множинским ликовима и њиховој основи 

(Шимуновић 1979: 233). Та основа у нашој је грађи топонимна и само у једном 

случају апелативна. 

С обзиром на значење препознајемо их као патронимске и породично-

задружне, а према њиховој структури издвајамо неколико творбених типова. 

3.3.2.4. Ојконими са суфиксима: 

a) -ићи (-овићи / -евићи, -инићи) – у основи ових ојконима је антропоним, 

али с обзиром на њихово топономастичко значење ријеч је о патронимским 

ојконимима чија је патронимичност задата наведеним суфиксом и његовим 

односом према антропониму или заједничкој именици у патронимској функцији. 

Овакви ојконими значе 'људе које потичу од неке особе или су с њом у некој вези' 

(Шимуновић 1979: 233). Њихов творбени образац је ОА  + Спл.: Бјелосављевићи; 

Боговићи; Вражићи; Вукосављевићи; Ми
ј
ошићи; Неворићи; Павичићи; 

Примчићи;
49

 Неправдићи; Озерковићи; Рогоушићи; Ћемановићи;  

б) -ци: ријеч је о ојконимима вјероватно патронимског постања: Ђедовци; 

Јеловци, према творбеном моделу ОА + Спл. 

3.3.2.5. Породично-задружни ојконими творени су плуралним ликом 

антропонима, патронима или надимка са топономастичким значењем 

'насељеници који су у родбинској вези с родоначелником чије име носи ојконим' 

(Шимуновић 1979: 234). Овој скупини припадају ојконими Педише и Са
ј
ице, са 

творбеним моделом А (+ Н. пл.). 

                                                 
49 Мишљења смо да је у овим примјерима дошло до елиминисања индивидуализирајућег 

инфикса - ин *Павич(ин)ићи; *Примч(ин)ићи. 
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3.3.2.6. Ојконим мотивисан зоонимом изведеним српским и 

хрватским именичким суфиксом -аљ који се не налази у другим словенским 

језицима, а служи за извођење имена животиња, посебно коња: Дикаљи.
50

 

Творбени образац је ОЗ + Спл.. 

3.3.3. Вишечлани ојконими 

Вишечлани ојконими су заправо синтагме које су сачињене од члана 

идентификације (апелатива, топонима или антропонима) и члана диференцијације 

као њеног атрибута. Дијелимо их на: 

3.3.3.1. Ојконимне сраслице 

Овај тип је настао срастањем двају коријенских морфема у јединствену 

топономастичку синтагму. У нашим примјерима срастање је спроведено у два 

ојконимна лика: 

Добродоли < Добр + о + доли, према творбеном обрасцу А + к + О 

Љубогошта (*Љубогошта долина) < љуб +о + Гост + -ј (< -јь < ьјь),
51 

према моделу Д + к + А + С 

3.3.3.2. Ојконимне синтагме 

С обзиром на то да је краће име ојконима прикладније за обављање 

ономастичке функције, у романијској комонимији нема много двочланих имена, а 

усљед постојаности и поретка лексичких морфема такви ојконими се у пракси 

јављају као постојане топономастичке синтагме које имају сталан и 

непромијењен ред чланова  који сачињавају придјев и именица: Б
и
јела вода, 

Кад
и
но село, у којима атрибутивни додатак има дескриптивну и функцију 

припадности, док именица има функцију идентификације објекта. 

                                                 
50

 Веома ријетко се овим суфиксом изводе именице за жива бића и предмете и то у сљедећим 

примјерима: богаљ за жива лица, и двије именице за творење имена предмета: четвртаљ од 

четврт и ватраљ од ватра 
51

 Ова ојконимна сраслица настала је, како се из наведеног види, сложеносуфиксалним начином 

творбе. При томе су се усљед додавања суфикса -ј (-јь, -ьјь) догодиле промјене на фонетском 

плану: Љуб-о-Гост-ј > Љуб- о-Госћ > Љубогошћа. Овај суфикс служи за творење присвојних 

придјева од антропонима и апелатива који означавају живо (Скок I: 742). Присвојни придјеви 

творени овим суфиксом продуктивни су у 14. вијеку. Уп. нпр. Бања Лука и ктетик 

љубогошћански. 
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Овој скупини припадају и ужа разликовања појединих антонимних 

комонима: Горњи Вражићи : Доњи Вражићи; Горња Љубогошта : Дољња 

Љубогошта;  Горње Педише : Средње Педише, Горње Са
ј
ице : Доње Са

ј
ице. 

Када је ријеч двочланим ојконимима са саставним дијеловима горњи/доњи, како 

је потврђено на терену, у комуникацији се користи искључиво економичнији, 

за придјевски дио краћи лик, нпр. Горњи Вражићи > Вражићи. 

Све двочлане ојконимне синтагме творене су по обрасцу Д + О. 

3.4. ЕТНИЦИ И КТЕТИЦИ 

3.4.1. Етници 

Етници се најчешће дефинишу као назив за становнике насељеног мјеста, 

краја, континента или државе (Барић и др. 1997: 313), а једино се у 

ономастичким радовима мање или више системски разликују етници као имена 

становника мјеста или предјела, од етнонима као имена одређеног етноса, народа 

или националности (Шимуновић 2009: 76). Премда  се  на  овом  мјесту  нећемо  

бавити  питањем  припадности  етника  групи  nomina propria или   скупини 

nomina appellative, напоменућемо да се етници у српском језику, граматикама  и  

осталим  језичким  приручницима  посматрају  као  имена  иако  се  у 

теоријским радовима њихов онимски статус проблематизује, усљед чега поједини 

аутори сматрају да су етници категорија између имена и опште именице 

(Бјелановић 2007: 31), док други указују на то да су само множински облици 

етника имена (Шимуновић 2002:531). 

На овом мјесту ћемо одређену пажњу посветити забиљеженим етницима и 

ктетицима у оквиру истраживаног топоареала романијске површи у циљу 

цјеловитијег прегледа творбе етника у појединим српским крајевима. 

Напоменућемо да неријетко није било лако добити затражени податак, нарочито 

етник за мушку особу у једнини. Примијетили смо да се појединац испитиваног 

ареала идентификује помоћу службене или неслужбене именске формуле, често 

породичним надимком, а не уз помоћ етника. Када се жели идентификовати 

помоћу заједнице којој припада, првобитно се представља као припадник 
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одређене територије (нпр. Романијац: Романија), а тек након тога као 

становник којега села (нпр. Педишан: Педише).
52

 

3.4.2. Творба етника за мушку особу 

Анализом етника за мушку особу у романијској регији уочили смо да се 

од једночланих и вишечланих ојконима етници творе суфиксалном творбом и 

да постоје свега два примјера изведена сложено-суфиксалном творбом. Поред 

тога, примијетили смо да је број суфикса који учествују у творби етника у 

једнини невелик, а још мањи за творбу множинских  ликова.  Примјетни су и 

одређени примјери синонимних етника, нпр. конструкцијом: из / са + ојконим у 

генитиву једнине или множине, у зависности од облика ојконима, нпр. Дикаљи > 

(човјек/жена) из Дикаља, што потврђују и наша теренска испитивања. Наиме, у 

немалом броју случајева становници појединих насеља идентификовали су се 

управо описном конструкцијом, нпр. из Сајица, из Притуна, са Раковца и сл. У 

настојању да добијемо што потпунији попис етника и ктетика утврдили смо да се 

информација најлакше може добити питањем Како се зову људи из вашег села?. 

Премда су неријетко  одговори били – „Шта ја знам!“, или: „Ко ће знати! Ми 

смо сви с Романије – из Педиша, из Сајица, из Дикаља, с Костреша, из Кадиног 

села“ и сл. успјели смо добити одговоре тражењем податка за етник у множини, 

а тек након тога за етник у једнини. При томе су од помоћи била аналошка 

питања, нпр. Ако у Палама живе Паљани, како зовемо људе који живе у 

Сајицама (одговор: Сајичани), или:  У Мокром живи Мокранин, а у Сајицама... 

(одговор: Сајичан). 

                                                 
52
Маријан Јелић (2007: 460) наводи да становник одређеног насеља може бити означен и 

описном конструкцијом: из / са + ојконим у генитиву једнине или множине, у зависности од 

облика ојконима, нпр. Дикаљи > (човјек / жена) из Дикаља, што потврђују и наша теренска 

испитивања. Наиме, у немалом броју случајева становници појединих насеља идентификовали су 

се управо описном конструкцијом, нпр. из Сајица, из Притуна, са Раковца и сл. У настојању да 

добијемо што потпунији попис етника и ктетика утврдили смо да се информација најлакше може 

добити питањем Како се зову људи из вашег села?. Премда су неријетко  одговори били – „Шта 

ја знам!“, или: „Ко ће знати! Ми смо сви с Романије – из Педиша, из Сајица, из Дикаља, с 

Костреша, из Кадиног села“ и сл. успјели смо добити одговоре тражењем податка за етник у 

множини, а тек након тога за етник у једнини. При томе су од помоћи била аналошка питања, 

нпр. Ако у Палама живе Паљани, како зовемо људе који живе у Сајицама (одговор: Сајичани), 

или:  У Мокром живи Мокранин, а у Сајицама... (одговор: Сајичан). 
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 Добродолац / Добродољанин; Космајац / Космајчан; Понорац / Понорчан, 

као и асиметрија у творби једнинских и множинских облика у неким етницима. 

3.4.2.1. Основе 

На испитиваном подручју етници за мушке особе творе се помоћу 

морфолошких (нпр. Дикаљац, Мокранин) и скраћених или крњих основа (нпр: 

Боговчанин, Оточанин). „Морфолошка је основа својим фонолошким 

инвентаром једнака генитивној форми топонима, односно члана топонима од 

којег се изводи етник, без генитивног наставка, крња основа је у односу на 

генитивну форму топонима краћа за неки сегмент“ (Бјелановића 1978: 48). 

Обличка или морфолошка основа једне постаје творбена основа друге ријечи 

онда када се та ријеч укључи у творбени процес, односно, морфолошка основа 

једне ријечи једнака је творбеној основи творенице (Барић и др. 1997: 289).  

Уз помоћ морфолошке основе изведени су етници: Брњ
и
чан, Вражићанин,  

Дикаљчан, Добродолац / Добродољанин, Ђедовчан, Јеловчан, Космајац / 

Космајчан, Кострешанин, Љубогоштанин, Мокранин, Неправдићанин, 

Новосеочан, Педишан, Понорац / Понорчан, Раковчан, Рогоушићанин, Са
ј
ичан, 

Стајничан, Павичићанин, Подроманијац, Примчићанин, а крњом основом 

етници: Бјелосављевчан (: Бјелосављевићи), Боговчанин (: Боговићи), 

Вукосављевчан (: Вукосављевићи), Миошанин (: Миошићи), Неорчан (: 

Нехорићи), одбацивањем наставка -ићи као и етник Оточанин (: Оточина), 

одбацивањем суфикса -ина. 

 

3.4.2.2. Творба етника за мушке особе од вишечланих ојконима 

Етници од двочланих топонима изводе се на различите начине. Могу се 

изводити од једног члана најчешће именичког, али се творе и 

сложеносуфиксалним начином творбе од двају чланова. У нашој грађи број 

двосложних ојконима је незнатан (свега два), а тросложних нема, усљед чега није 

могуће уочити правила творбе етника од таквих ојконима. 

Етници од вишечланих топонима најчешће се творе од једног члана, у 

првом реду именичког, нарочито онда када је сложени назив настао 

административним путем (нпр: Босанска Крупа > Крупљанин, Кула Атлагића 
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> Куљанин), а рјеђе се етници творе од атрибутивног члана вишечланог 

ојконима (нпр. Медов Долац > Медовљанин),
53

 док су чести и сложени етници, 

нарочито ако су дијелови ојконима краћи (Бабић 1986: 205).  

У нашој грађи примјера за етнике од вишечланих топонима насталих 

суфиксацијом једног ојконимског дијела нема, већ је сваки од њих творен 

сложеносуфиксалном творбом. Ријеч је о сложеничкој творби са спојним вокалом 

-о- чији први дио чини придјевска основа:  

а) Б
и
јела вода > Бјеловођанин – Бијел-о-вод-јанин; 

б) Кад
и
но село > Кад

и
носељанин –  Кадин-о-сел-јанин. 

Као што се из примјера види, у сложеносуфиксалној творби етника од 

двочланих ојконима учествује суфикс -јанин, који је веома плодан у творби 

етника и кога у нашем случају добијају основе на сугласник д у првом случају и 

сонант л у другом, при чему се крајњи сугласник основе и иницијално ј суфикса 

замјењују према јотацијским правилима. 

3.4.2.3. Суфикси 

Иако је ријеч о релативно невеликом броју етника, у нашој грађи је 

примјетан одређени број суфикса који учествују у творби етника за мушке 

особе: -(ј)анин / -(ј)ан, -чан / -чанин, -ичанин, при чему напомињемо да су неки 

од суфикса потврђени као доминантни, док се други јављају у мањем броју 

етника.
54

  

У лингвистичкој литератури примјећујемо различито третирање 

суфикса типа  -(ј)анин. На примјер, Еугенија Барић и др. (1997: 313) доноси само 

суфикс -анин као једини суфикс којим се творе само етници, напомињући да се 
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 Анкица Чилаш Шимпрага (2012: 21) наводи моделе дворјечних ојконима насталих 

суфиксацијом и издваја: а) дворјечне ојкониме са структуром именица + придјев гдје потврђује 

извођење од именичког (Главичанац  <  Кадина Главица), као и од придјевског дијела ојконима 

(Паковчанац  <  Паково село); б) дворјечне ојкониме са структуром именица + именица у којима 

је једна именица антропоним, а друга топономастички апелатив, те примјећује да се етник 

изводи из антропонимског дијела имена (Мирловић Поље   <   Мирловчанац); г) дворјечне 

ојкониме са антонимним придјевским дијелом у којима се етници изводе од именичког члана 

ојконимске синтагме (Виновчанац „становник Доњега или Горњега Винова“). 
54 
Етници изведени  различитим суфиксима нису у једнакој употреби. Неки су веома плодни и у 

општој су употреби, док други долазе у специјалним творбама и веома су ограничени 

одређеним утицајима, усљед чега у творбеном саставу немају сви исто значење. Због карактера 

творбеног састава само мањи број веома плодних суфикса -анин, -јанин и -чанин иду у сами 

центар творбе, док су остали етнички суфикси на творбеном рубу (Бабић 1986: 207). 
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код неких етника најприје јавља окрњена па онда јотирана основа.
55

 Слично 

таквом схватању, Живко Бјелановић (1978: 53) у својој студији Имена 

становника мјеста Буковице такође говори само о суфиксу -анин, али истиче и 

то да на граници морфема долази до прелаза непалаталних у палаталне 

сугласнике на крају основе. С друге стране, Стјепан Бабић (1976: 148–149) 

суфиксе -јанин и -анин одваја као различите, исто као и - анац и -јанац, -ац и -

јац, -ак и -јак и сл. На другом мјесту исти аутор суфиксе -јанин и -анин издваја 

као најплодније у творби етника: „јер су етници с њима најбројнији у великој 

претежности; јер долазе на цијелом језичном подручју и на сваком су 

најбројнији; јер долазе само у творби етника (једнозначни су)“, те овим 

разлозима додаје још и дијахронијски јер су ти суфикси најстарији „и имају 

непрекинуту протежност“ (Бабић1986: 207). 

У нашем раду ћемо суфиксе овог типа посматрати као један суфикс с 

двјема варијантама чија дистрибуција зависи од завршетка основе на коју долазе. 

3.4.2.3.1. Како је већ напоменуто суфикси -(ј)ан и -(ј)анин врло 

су чести у творби етника за мушке особе у једнини, из разлога што нису 

оптерећени различитим значењима већ су искључиво суфикси за етнике, а као 

најплоднији се јављају и у творби етника романијске површи. Према принципима 

стручне литературе која суфикс -(ј)ан (настао скраћивањем индивидуализирајућег 

суфикса -ин), увијек наводи као дијалекатску варијанту суфикса -(ј)анин, и у 

нашем раду их посматрамо као варијанте истог суфикса. 

Према  нашој  грађи  за  мушке  етнике  у  једнини,  суфиксална  

иначица  -анин потврђена је у сљедећим етницима из чијег прегледа уочавамо 

да суфикс -анин долази на морфолошке и крње основе (Миошанин, Оточанин), 

које се завршавају на сугласнике ћ, ш, ч и сонант р: Вражићанин (:Вражићи) – 

Вражић-анин; Кострешанин (: Костреша) – Костреш-анин; Миошанин (: 

Миошићи) – Миош-анин; Мокранин (: Мокро) – Мокр-анин; Неправдићанин 

(:Неправдићи) – Неправдић-анин; Оточанин (: Оточина) – Оточ-анин; 

Павичићанин (: Павичићи) – Павичић-анин; Примчићанин (: Примчићи) – 

Примчић-анин; Рогоушићанин (: Рогоушићи) – Рогоушић-анин. Суфикс -јанин 
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 На истом мјесту такође проналазимо само суфиксе -ац, -анац и -анин. 



 

44 
 

 

 

на нашем терену проналазимо у етнику: Љубогошћанин (: Љубогошта) – 

Љубогошт-јанин, који долази на потпуну морфолошку ојконимску основу са 

крајњим т.  

3.4.2.3.2. У етницима из нашег корпуса суфиксална варијанта -

ан потврђена је у примјеру Педишан (: Педише) – Педиш-ан, гдје се творбена 

основа завршава палаталним сугласником ш, док је варијанта -јан потврђена у 

етницима чије се морфолошке основе завршавају сугласником ц или сонантима л 

и н, при чему се завршни сугласници основе и почетно ј суфикса замјењују 

према правилима јотовања: Брњ
и
чан (: Брњ

и
ца) – Брњ

и
ц-јан; Добродољан 

(:Добродоли) – Добродол-јан
56

; Ђедовчан (:Ђедовци) – Ђедовц-јан; Јеловчан 

(:Јеловци) – Јеловц-јан; Новосеочан (: Новосеоци) – Новосеоц-јан; Раковчан 

(:Раковац) – Раковц-јан; Са
ј
ичан (: Са

ј
ице) – Са

ј
иц-јан. 

3.4.2.3.3. Суфикс -чанин у нашим примјерима такође се јавља 

као врло плодан, а долази  на  скраћене  основе  које  се  завршавају сонантом в: 

Боговчанин (: Боговићи) – Богов-чанин; Ћемановчанин (: Ћемановићи) – 

Ћеманов-чанин. Његова суфиксална варијанта -чан, такође настала скраћивањем 

индивидуализирајућег суфикса -ин, у нашим примјерима долази на цјеловите и 

окрњене ојконимне основе које завршавају сонантима в, ј, и  р, што  проналазимо 

у сљедећим етницима: Вукосављевчан (: Вукосављевићи) – Вукосављев-чан; 

Космајчан (: Космај) – Космај-чан; Неорчан
57

 (: Неворићи) – Неор-чан, 

Озерковчан (: Озерковићи) Озерков-чан; Понорчан (: Понор) – Понор-чан; 

Бјелосављевчан (: Бјелосављевићи) Бјелосављев-чан.
58
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 С обзиром на то да је овај једнорјечни ојконим творен сложеничком творбом, узимамо га као 

полазну ријеч према принципима творбеног процеса, усљед чега морфемску анализу (Добр-о-дол-

јан) на овом мјесту сматрамо мање важном. 
57

 Вјероватно је у овом етнику сонант в који супституира глас х у ојкониму Неворићи 

изостављен аналогијом према нестабилности и губљењу гласа х на српском говорном подручју. 
58

 Потврду за ојконимне основе за наведене гласове у творби етника суфиксом -чанин 

проналазимо код Стјепана Бабића (1986: 211), с тим што се напомиње да се основе на сонант ј 

рјеђе јављају. 



 

45 
 

 

 

3.4.2.3.4. Суфикс -ац слабије је плодан, а у грађи долази на 

двосложне основе које се завршавају сонантима љ, л, ј и р  Дикаљац (: Дикаљи) – 

Дикаљ-ац, Добродолац (: Добродоли) – Добродол-ац; Космајац (: Космај) – 

Космај-ац, Подроманијац (:Подроманија) – Подроманиј-ац; Понорац (: Понор) – 

Понор-ац. 

3.4.2.3.5. Као неплодан и на творбеној периферији у нашој 

грађи забиљежили смо суфикс -ичан, који проналазимо у једином забиљеженом 

етнику Стајничан (:Стајна) – Стајн-ичан, у коме долази на морфолошку основу са 

крајњим сонантом н. 

 

3.4.3. Творба етника за женску особу 

У творби женских, како је то случај код мушких етника, нису потврђени 

случајеви синонимне творбе, као ни асиметрија у творби једнинских и 

множинских облика, нпр. јд. Дикаљка – мн. Дикаљке, тј. једнина и множина 

изводе се истим суфиксом, а само се мијења наставак -а > -е.
59

 

3.4.3.1. Основе 

У рашчлањивању суфиска којима се творе етници за женску особу могућа 

су два полазишта која условљавају и двије различите творбене анализе. Наиме, 

полазишта се разликују у самом дефинисању етника за женску особу, који се с 

једне стране може дефинисати као становница неког мјеста / насеља, па је нпр. 

Јеловчанка „становница Јеловаца“,   док се с друге стране женски етник   може 

одредити као женски становник неког мјеста, па је Јеловчанка „женски 

Јеловчан“. Према првом полазишту Јеловчанка је етник који је настао извођењем 

од ојконимне основе Јеловц- и суфикса -јанка, а према другом полазишту ради се 

о извођењу од етника за мушку особу Јеловчан, односно моцијској творби 

(Чилаш Шимпрага 2012: 24). У досадашњим теоријским приступима потврђена су 

оба полазишта, од којих прво креће од лексичког, а друго од творбеног значења, 

при чему се сматра, како би се избјегао велики број нових суфикса и у вези с тим 
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 Из тог разлога у табели прегледа етника и ктетика не доносимо етнике за женске особе у 

множини, док етнике за мушке особе доносимо у оба броја. 
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повезаних проблема, да треба поћи од творбеног значења, односно од етника 

за мушку особу (Бабић 1976: 176). С друге стране Бјелановић (1979: 75) износи 

став по коме предност треба дати лексичком значењу: „Будући да је у овој 

језичној категорији обавијест потпуна тек кад је потпуна обавијест о називу 

мјеста из основе, треба у моделима језичних описа слиједити језичну нарав и 

етнонимске структуре дијелити на сегменте израза само на мјестима на којима се 

налази граница сегмента значења. Зато је етник Превјешанка погрешно дијелити 

на једнак начин као Билишанка на -ка и оно што се налази испред тог дијела 

структуре“. 

С обзиром на то да је у прикупљеној грађи уочена несиметрија у 

појединим примјерима творбе једнинских и множинских ликова етника за мушку 

особу, а истовремено код таквих ликова за женску особу постоји потпуна 

симетрија, питање је да ли етник за женску особу треба творити из 

једнинских или множинских облика. Ако бисмо прихватили друго полазиште, 

утврђено би било да се женски етници на истраживаном ареалу изводе на 

цјеловите морфолошке ојконимске основе (нпр. Дикаљка), моцијском творбом, а 

никада конверзијом или преобразбом од ктетика. У овом случају дошли  бисмо  

до  већег  броја  врста основа  у творби  женских  него  у грађењу мушких 

етника.  Како  бисмо  поједноставили  приказ  женских  етника  с  обзиром  на  

основе  и суфиксе, опредијелили смо се за кретање од творбеног значења из којег 

произлази да у творби женских етника доминира моцијска творба. Осим тога, 

примјери из наше грађе показују да су готово сви ликови женских етника 

настали моцијском творбом, изузев етника Добродољанка, Дикаљка и  Космајка. 

3.4.3.2. Преглед моцијске творбе етника за женску особу 

Моцијском творбом су су творени етници за женску особу у сљедећим 

примјерима: Бјеловођанка; Бјелосављевчанка; Боговчанка; Брњ
и
чанка; 

Вражићанка; Вукосављевчанка; Ђедовчанка; Јасенчанка; Јеловчанка; 

Кад
и
носељанка; Космајчанка, Кострешанка, Љубогошћанка; Миошанка; 

Мокрањка; Неорчанка; Неправдићанка; Неправдићанка, Новосеочанка; 

Озерковчанка; Оточанка; Педишанка; Павичићанка; Прутињанка; Раковчанка;  
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Примчићанка, Прутињанка; Рогоушићанка; Са
ј
ичанка, Стајничанка, 

Ћемановчанка. 

У моцијској творби етника за женску особу у нашој грађи јавља се само 

суфикс -ка. Тај суфикс је и најплоднији у творби етника за женске особе у 

српском језику, а долази на ојконимске основе те на основе од етника за 

мушку особу: „Суфиксом -ка граде се женсака nomina agentis, nomina attributiva, 

nomina nationalia et regionalia, животињске врсте и друга, ређа образовања. 

Познато је […] да је суфикс -ка најпродуктивнији у творби женских nomina 

nationale et regionalia (етника), где је он основни српскохрватски суфикс“ (Ћорић 

1982: 88). Као нарочито доминантан у моцијској творби наше грађе, суфикс -ка 

долази уз неколико типова етника за мушку особу: 

а) уз основе етника мушког рода на суфиксалне варијанте: 

-анин (након одбацивања завршетка -ин): Вражићанка < Вражићанин; 

Јасењанка < Јасенчан; Кострешанка < Кострешанин; Ми
ј
ошанка < Ми

ј
ошанин; 

Мокрањка < Мокранин; Неправдићанка < Неправдићанин; Оточанка < 

Оточанин; Павичићанка < Павичићанин; Примчићанка < Примчићанин; 

Рогоушићанка < Рогоушићанин;-јанин (након одбацивања -ин): Љубогошћанка < 

Љубогошћанин; 

-јан: Брњ
и
чанка < Брњ

и
чан; Ђедовчанка < Ђедовчан; Јеловчанка < 

Јеловчан; Раковчанка < Раковчан; Са
ј
ичанка < Са

ј
ичан; 

-ан: Педишанка < Педишан. 

б) уз основе етника мушког рода на суфикс: 

-чанин (такође  након  одбацивања  наставка   -ин):  Боговчанка  <  

Боговчанин; Ћемановчанка < Ћемановчанин. 

-чан као суфиксалну варијанту насталу скраћивањем 

индивидуализирајућег суфикса -ин: Вукосављевчанка < Вукосављевчан; Јасенчан 

< Јасенчанка; Космајчанка < Космајчан; Неорчанка < Неорчан; Озерковчанка 

< Озерковчан (:Озерковићи);  Понорчанка < Понорчан; Бјелосављевчанка < 

Бјелосављевчан. 

в) уз основе етника мушког рода на -ац: Дикаљац: Космајка <  Космајац; 
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Понорка < Понорац . 

г) уз једну забиљежену основу етника мушког рода на -ичан: Стајничанка 

< Стајничан. 

3.4.3.3. Етници за женску особу творени од ојконимне основе 

Од морфолошке ојконимне основе у грађи нашег ареала изведена су свега 

четири етника за женску особу у којима учествују суфикс -јанка 

(*Добродољанка) којим је изведен етник за женску особу од ојконимне основе 

која се завршава сонантом л (Добродол-јанка) и суфикс -ка (Дикаљка), додат на 

ојконимну основу која завршава сонантима љ (Дикаљ-ка) и ј (Космај-ка, 

Подроманиј-ка). 

3.4.4. Творба ктетика 

Ктетици проучаваног подручја изводе се помоћу суфикса -ски који је 

доминантан и суфикса -ачки који је забиљежен у мањем броју примјера. У грађи 

је једним примјером потврђена синонимна творба ктетика, изведена помоћу 

ојконима и етника: бјеловодски (:Б
и
јела вода) / бјеловођански (:Бјеловођанин). 

Како ове изведенице имају потпуно исто значење, можемо их сматрати правим 

дублетима. У грађи је потврђен само један двосложни, два шестосложна 

ктетика, док се као доминирајући јављају тросложни и четворосложни ктетици. 

3.4.4.1. Творба ктетика од ојконимне основе 

У творби ктетика романијских ојконима преовладава извођење од 

морфолошких ојконимних основа, а само је у незнатном броју примјера 

забиљежена творба од крње основе: 

а) ктетици изведени од морфолошких и ријетко крњих основа: 

бјеловодски; боговићки; бјелосављевићки; брњ
и
чки; вражићки; вукосављевићки; 

дикаљски; добродолски; кад
и
носелски; космајски; кострешки; љубогошћански; 

миошићки; мокрањски; неворићки; неправдићки; озерковачки; ото
и
чински; 

павичићки; педишки; понорски; примчићки; прутински; раковачки; рогоушићки; 

са
ј
ички; стајнски; ћемановски; а у само једном је примјеру морфолошка основа 

проширена са посесивним -ов-: јасеновачки. 
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Из грађе се јасно види да при творби ктетика од морфолошке ојконимне 

основе преовладава извођење суфиксом -ски, при чему не долази до гласовник 

промјена ако се основа завршава сонантом: дикаљски; добродолски; 

кад
и
носелски; космајски; новоселски; ото

и
чински;  подроманијски;  понорски;  

прутински; стајнски; ћемановски. Уколико се основа завршава неким другим 

сугласником, долази до гласовних алтернација у којима се често затире 

морфонолошки шав: 

-ц + -ски > -чки: брњ
и
чки, са

ј
ички; 

-ћ + -ски > -ћки: боговићки; бјелосављевићки, вражићки; вукосављевићки; 

ми
ј
ошићки; неворићки; неправдићки; павичићки; примчићки; рогоушићки; 

-ш + -ски > -шки: кострешки; педишки. 

б) Ктетике изведене додавањем суфикса -ачки и -ски на крњу основу 

ојконима насталу одбацивањем форманта -ићи у нашим примјерима проналазимо 

у придјевима: озерковачки, ћемановски. 

3.4.4.2. Творба ктетика од етника 

Од етника је у нашем корпусу изведен незнатан број романијских ктетика: 

љубогошћански и бјеловођански. Оба су настала извођењем уз помоћ суфикса -

ски од основа које се завршавају сонантом н и сугласником д, односно од етника 

насталих суфиксом  -јанин,  при  чему  је  у  творби  ктетика  дошло  до  

избацивања индивидуализирајућег -ин. 

3.5. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ 

3.5.1. Ороним Романија и семантичко-структурални преглед 

романијских ојконима 

У границама испитиваног ареала забиљежили смо 33 романијска ојконима, 

који до сада нису били предмет научних ономастичких истраживања. У творбеној 

и етимолошкој јасноћи њихова имена оцртавају дијалекатске и друге језичке 

особине, док с друге стране одражавају и мотиве именовања који су били 

подстицај настанку ојконима. Проучавање мотива именовања и начина 
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придруживања творбених морфема који обликују семантички модел имена, увело 

нас је преко именских структура у семантичку и структуралну класификацију. 

Анализу смо започели семантичко-структуралним приступом орониму 

Романија, ослањајући се на тумачења Владислава Скарића и Петра Скока. 

Спроведена анализа упутила  нас  је  на  хипотезу  да  назив  планине  Романија  

припада  семантичкој  групи оронима антропонимског (етнонимског) постања, а 

вјероватно се ради о румунским досељеницима, чобанима и путницима који су 

насељавали пасивне крајеве ових простора у средњем вијеку, па и Романију. 

Ороним је изведен од основе Роман (Румун = Влах = пастир) и суфикса -ија  

који даје значење 'људи који потјечу од кога, однекуд или се баве нечим' и који са 

собом носи идеју локалитета са значењем 'мјесто гдје такви људи живе' према 

творбеном моделу АЕ + С.  

Семантичку класификацију разврстали смо на двије групе: а) Ојкониме са 

антропонимском основом (Nomina patronimica, Nomina gentilia, Nomina 

possessiva) и б) Ојкониме апелативног постања (Nomina topographica) које смо 

према нашој грађи разврстали у подгрупе – географске термине мотивисане 

хидронимима; географске ојкониме који означавају изглед терена и површинска 

својства тла; комоним зоонимског постања; комоним фитонимског постања; 

комоним настао од привредног назива. Оваква селекција је показала да је као 

најчешћи мотив у процесу именовања, како смо и очекивали, послужила 

антропонимска основа. 

У структуралном прегледу ојконима који имају један лексички морфем 

као и ојконима са два или више лексичких морфема, издвојили смо три скупине: 

једночлане неизведене, једночлане изведене и вишечлане ојкониме (ојконимне 

сраслице и ојконимне синтагме). Тако смо уочили да су ојконими прве скупине 

(Понор, Јасен, Космај, Костреша, Мокро) настали лексичкосемантичким 

начином творбе, код којих је њихова основна именица, која је послужила као 

мотив именовања из апелативног поља у коме је имала функцију означавања, 

прешла у ономастичко поље у коме је добила функцију именовања. Такође је 

примијећено да једночлани неизведени ојконими директно именују објекте и 

долазе самостално у номинативу једнине и множине, при чему такви двојаки 
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ликови немају својство броја, већ својство лексичке вриједности посебних 

јединица. 

За ојкониме друге скупине (Боговићи, Вражићи, Стајна),  

карактеристичан је морфолошки начин творбе којим, за разлику од 

морфолошког поступка у граматичким категоријама, настају нова имена. У 

тако твореном ојкониму уочљиви су продуктивни и непродуктивни елементи 

који носе мјесно значење ако су имена настала од апелатива (Брњ
и
ца), или 

присвојно значење онда када су имена настала од антропонима, патронима или 

надимака (Раковац). У структуралном прегледу једночланих изведених ојконима 

у нашој грађи као најбројније издвајамо оне који означавају људе и заједницу, а 

тек онда мјесто, односно њихово пребивалиште. Анализа је показала да се 

њихови облици увијек јављају у множини те да су препознатљиви по својој 

именској структури која је задата одређеним суфиксима у множинским ликовима 

и њиховој основи, а с обзиром на значење препознајемо их као патронимске и 

породично-задружне. Као најпродуктивнији показали су се суфикси -ићи (-овићи 

/ -евићи, -инићи). 

Вишечлани ојконими су синтагме сачињене од члана идентификације  и 

члана диференцијације као њеног атрибута. Тип ојконимних сраслица настао је 

срастањем двају коријенских морфема у јединствену топономастичку синтагму,   

док се ојконимне синтагме, које имају сталан и непромијењен ред чланова који 

чине придјев и именица, усљед постојаности и поретка лексичких морфема 

јављају као постојане топономастичке синтагме. С обзиром на то да је краће име 

ојконима прикладније за обављање ономастичке функције, у романијској 

комонимији нема много двочланих имена. 

3.5.2. Етници и ктетици 

Грађа за изнесену анализу прикупљана је теренским истраживањима у 

оквиру прикупљања микротопонима Романије. Приликом истраживања је лакше 

било добити одговор  на  питање  за  етник  у  множини јер  је  идентификација  

уз  помоћ етника за заједницу природнија од оне којом се идентификује 

појединац. 
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Спроведена  анализе  прикупљене  грађе  у  творби  етника  и  ктетика  

Романије показала је да се од једночланих и вишечланих ојконима етници и 

ктетици за мушку и женску особу творе суфиксацијом и у свега два примјера 

сложеносуфиксалном творбом, те да примјере за суфиксалну творбу етника од 

двочланих ојконима нисмо забиљежили. У творби етника за мушку особу у 

једнини утврђени су као врло плодни суфикси -(ј)анин / -(ј)ан, -чан / - чанин, 

слабије плодан суфикс -ац, као и неплодни суфикс -ичанин, а уочен је и одређени 

број синонимних етника као и асиметрија једнинских и множинских облика у 

појединим примјерима. У творби етника за женску особу нису потврђени 

случајеви синонимне творбе, као ни асиметрија у творби једнинских и 

множинских облика, а установљена су два начина творбе етника за женску 

особу и то моцијском творбом као најдоминантнијом и врло ријетко извођењем 

од ојконимне основе, што је показало да је овај творбени модел у истраживаном 

подручју непродуктиван. У моцијској творби јавља се само суфикс -ка који 

долази уз неколико типова етника за мушку особу, док се у два примјера творбе 

етника од ојконимске основе јављају суфикси -јанка и -ка. Ктетици се на 

испитиваном подручју творе од ојконимних и ријетко етничких основа 

извођењем суфиксом -ски који је доминантан, те суфиксом -ачки који се у нашој 

грађи показао као слабије продуктиван. У грађи су потврђени примјери 

синонимне творбе ктетика помоћу ојконимске и етничке основе, те да се као 

доминирајући јављају тросложни и четворосложни ктетици. 

3.6. ПОПИС ОЈКОНИМА, ЕТНИКА ЗА МУШКУ И ЖЕНСКУ ОСОБУ ТЕ 

КТЕТИКА  

 

Табела 1: Попис ојконима, етника за мушку и женску особу те ктетика 

ојконим етник 

м. јд 

етник 

ж. јд. 

етник 

м. мн. 

ктетик 

Б
и
јела вода Бјеловођанин Бјеловођанка Бјеловођани 

бјеловодски / 

бјеловођански 

Бјелосављевићи Бјелосављевчан Бјелосављевчанка Бјелосављевчани бјелосављевићки 

Боговићи Боговчанин Боговчанка Боговчани боговићки 
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Брњица Брњичан Брњичанка Брњичани брњички 

Вражићи Вражићанин Вражићанка Вражићани вражићки 

Вукосављевићи Вукосављевчан Вукосављевчанка Вукосављевчани вукосављевићки 

Дикаљи Дикаљац Дикаљка Дикаљчани дикаљски 

Добродоли Добродолац Добродољанка Добродољани добродолски 

Ђедовци Ђедовчан Ђедовчанка Ђедовчани ђедовачки 

Јасен Јасенчан Јасенчанка Јасењани јасеновачки 

Јеловци Јеловчан Јеловчанка Јеловчани јеловачки 

Кадино село Кадиносељанин Кадиносељанка Кадиносељани кадиноселски 

Космај Космајчан / 

Космајац 

Космајчанка / 

Космајка 

Космајчани космајски 

Костреша Кострешанин Кострешанка Кострешани кострешки 

Љубогошта Љубогошћанин Љубогошћанка Љубогошћани љубогошћански 

Ми
ј
ошићи Ми

ј
ошанин Ми

ј
ошанка Ми

ј
ошани ми

ј
ошићки 

Мокро Мокранин Мокрањка Мокрани мокрањски 

Неправдићи Неправдићанин Неправдићанка Неправдићани неправдићки 

Неорићи
60

 Неорчан Неорчанка Неорчани неорићки 

Новосеоци Новоселчан Новоселчанка Новоселчани новоселачки 

Озерковићи Озерковчан Озерковчанка Озерковчани озерковачки 

Оточина
61

 Оточанин Оточанка Оточани оточински 

Павичићи Павичићанин Павичићанка Павичићани павичићки 

Педише Педишан Педишанка Педишани педишки 

Подроманија Подроманијац Подроманијка Подроманијци подроманијски 

Понор Понорац / 

 

Понорчан 

Понорка / 

 

Понорчанка 

Понорчани понорски 

Примчићи Примчићанин Примчићанка Примчићани примчићки 

Прутине Прутињан Прутињанка Прутињани прутински 

Раковац Раковчан Раковчанка Раковчани раковачки 

                                                 
60

 Службено и картографски су Нехорићи. На терену је забиљежен само облик са редукованим х, и 

само једном примјер са супституцијом х у в за име потока – Неворићи. 
61

 Картографски: Хоточина.  Мада се на терену могу чути оба лика, наводимо фреквентнији 

облик без иницијалног х. Ријетко се јавља облик Отичина, у коме је замијењено о вокалом и. 
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Рогоушићи Рогоушићанин Рогоушићанка Рогоушићани рогоушићки 

Сајице Сајичан Сајичанка Сајичани сајички 

Стајна Стајничан Стајничанка Стајничани стајнски 

Ћемановићи Ћемановчанин Ћемановчанка Ћемановчани ћемановски 
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4. МИКРОТОПОНИМИЈА (земљишна имена) 

4.1. ДЕФИНИЦИЈА И ФУНКЦИЈЕ 

Властита имена придружена неживим, непремјестивим и ненасељеним 

географским објектима називамо микротопонимима. Она су мотивисана 

посебностима физиогеографских облика на терену, антропогеографским 

околностима и објектима који су настали људском активношћу, па се таквом 

основном подјелом одражава култура настала људским преображавањем тла, као 

и природа одређеног краја. 

Микротопоними су најмлађа и најбројнија топонимијска врста, често с 

неутралним апелативним значењем: „Тек ако су имена једнозначно 

распознатљива с придруженим географским објектима од скупине људи (не 

мање од села), и на одређеном земљишту (не мањем од сеоске катастарске 

опћине, тада имена имају статус топонима“ (Шимуновић 2009: 265). 

Свако вријеме, свако земљиште и свака скупина људи имају своју 

адекватну микротопонимију, која је друкчија након његове темељне промјене 

изазване од стране људске намјене и намјере, а различита у ратарским 

подручјима, планинским пашњацима, на мочварном или безводном терену. 

Неизоставно је поменути и то да су микротопоними дефинисани и говором 

одређеног ареала, јер је битно имати то на уму желимо ли упознати, описати и 

обрадити изабрано топономастичко подручје. 

Појам схватања језичког идентитета у садашње вријеме постаје један 

од централних проблема у лингвистици. Човјек са свим својим манифестацијама 

у језику, укључујући и ономастичко стваралаштво, од изузетног је значаја за 

модерну лингвистику. У том смислу, од посебног интереса су микротопоними 

јер обухватају означавање објеката који окружују особу у свакодневном животу. 

Избор једног из низа сличних средстава дајући одговарајуће име указује на 

нарочиту важност објекта у свијести говорника. Проучавање микротопонима, 

њихова семантика, структура, функција, односно све што је карактеристично за 

њих као језичке јединице, уско је повезан са проучавањем културе дате 

етничке групе. 
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Тако В. А. Маслова (2001: 208) тврди: „Поскольку каждый носитель языка 

одновременно является и носителем культуры, то языковые знаки приобретают 

способность выполнять функцию знаков культуры и тем самым служат 

средством представления основных установок культуры. Именно поэтому язык 

способен отображать культурно-национальную ментальность его носителей“.
62

 

На тај начин се микротопоними као језички знакови јављају и као знакови 

културе. 

При том је важно примијетити да је микротопонимијски материјал за 

језичка и културна истраживања обиман и супериоран у погледу многих других 

грана ономастике. Како напомиње В. А. Никонов (1967: 6): „необъятная 

микротопонимия, в сотни раз превышая объем собственно топонимии, дает 

несравнимо больше материала, в котором отразились многие явления, слабо 

отраженные в собственно топонимии или совсем не отраженные там“.
63

 

Питање о том шта улази у оквире изучавања микротопонимије, још увијек 

није добило јасан одговор. На микротопониме се традиционално односе 

различита имена географских објеката мале величине која се не могу детектовати 

само на великим картама, специјалним катастарским списковима и појединим 

именицима. А. В. Суперанская (1967: 38) даје сљедећу дефиницију: 

„Микротопонимы – это индивидуальные названия небольших природных и 

искусственно созданных объектов. Обы это первичные непосредственные 

названия, соотносящиеся с видом или свойствами называемого объекта. Такие 

названия лексически понятийны. Таким образом, это наиболее подвижная часть 

топонимии, показывающая процесс ее зарождения и становления. Они известны 

обычно лишь узкому кругу местных жителей“.
64
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 „Зато што је сваки изворни говорник истовремено носилац културе, лингвистички знакови 

стичу способност да послуже и као знакови културе и самим тим као средство представљања 

основних поставки одређене културе. Због тога је језик способан да прикаже културно-

национални менталитет његових носилаца“. 
63„Огромна микротопонимија, стотине пута већа од обима топонимија, даје неупоредиво више 

материјала у којем су се одразили многи феномени који се слабо огледају или уопште не 

одражавају у топонимији“. 
64

 „Микротопоними су појединачни називи мањих природних и вјештачки створених објеката. 

Оба су примарна директна имена, у корелацији са изгледом или својствима именованог 

објекта. Такви називи лексички су концептуални. Дакле, то је најпокретљивији дио топонимије, 

који показује процес свог поријекла и развоја. Они су обично познати само уском кругу 

мјештана“. 
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Сличне дефиниције се дају и у неким дјелима од радова појединих 

научника. Тако В. А. Никонов (1967: 11) каже: „Микротопонимы – названия 

мелких объектов: ручьев, рощ, полей, лугов, оврагов, мостов, колодцев, частей 

населленных пунктов и т.д. вплоть до отдельных деревьев, имеющих 

собственные имена“.
65

 

Н. В. Подольская (1978: 86) пружа овакву дефиницију: „Микротопоним – 

Собственное имя (чаще) природного физико-географического объекта, (реже) 

созданного человеком, имеющее узкую сферу употребления: функционирующее 

в пределах лишь микротерритории, известное узкому кругу людей, живущих 

вблизи именуемого микрообъекта“.
66

 

На  сличан начин микротопониме  одређују  и  други  научници,  а  у  

свим случајевима се додјељивање онима категорији микротопонима изводи на 

два начина: по величини означеног објекта и степену његове познатости (мада се 

друго становиште јавља као релативно, јер чак и мали објекат може бити познат 

ширем кругу људи. Иако о димензијама појма микротопоним постоје дискусије 

међу  истраживачима, на основу нашег анализираног материјала и у складу са 

циљевима студије (дефинисање лингвистичких специфичности овог дијела 

српског националног ономастикона), држаћемо се термина микротопонимија – 

„совокупность микротопонимов“, који користимо у значењу које доноси 

Подольская (1978: 86), и за који у раду користимо неколико еквивалената који се 

препознају из контекста. 

4.2. КЛАСИФИКАЦИЈА ТОПОНИМА 

Системско истраживање и обрађивање микротопонимије није се 

спроводило све до посљедњих деценија. Етимологе су занимали поријекло имена 

или поједини лексички словенски остаци, док су дијалектолози трагали за 

архаичним појавама. Усљед тога П. Шимуновић (2009: 266) уочава да „таква 
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„Микротопоними – имена малих објеката: клисура, дрвећа, поља, ливада, јаруге, мостова, 

бунари, дијелова насељених пунктова итд. до појединачних стабала, која имају своја имена“. 
66

 „Микротопоними – обично властито име природних географских објеката, рјеђе оних 

створених људском дјелатношћу, који имају уску сферу употребе: функционишући у оквиру 

микро простора, познати су уском кругу људи који живе у близини именованог микрообјекта“. 
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језичка архаика на издвојеним примјерима није наметала потребу класификације 

такве или друкчије сабране теренске микротопонимије“. 

У духу свога времена и научног занимања, Петар Скок (1921: 75) је из 

једне већ прикупљене грађе историјске микротопонимије поменуо 

класификацију микротопонима предсловенског и словенског поријекла, као и 

оних који су били резултат контактних прожимања с другим језицима. Тако 

аутор, с обзиром на творбу, разврстава: а) имена адјективног поријекла и имена 

супстантивизираних адјектива, и б) имена од топономастичких апелатива који у 

себи носе идеју локалитета, или су мотивисана биљним покривачем или 

животињским свијетом. Микротопониме даље разврстава на а) оне чији су 

облици потврђени у једнини, као и оне са множинским ликовима, б) сложенице с 

приједлозима и префиксима, в) имена изведена суфиксима и г) придјевско-

именичке сложенице. 

Ова класификација није обухватала многе битне типове именских 

структура и сједињавала је неколико критеријума, па с обзиром на то није имала 

ни сљедбенике те је остала само на нивоу покушаја у времену када су методе 

топономастичких истраживања биле у повоју, како то тумачи П. Шимуновић 

(2009: 266).  

Критички осврт на неколико класификација различитих аутора проналази 

Д. Вујичић (1982: 191) у раду Витолда Ташицког, по чијем схватању прва 

класификација која би могла заслужити пажњу јесте класификација чешких 

топонима Ф. Палацког. По њој су називи подијељени у двије групе: а) називи од 

имена оснивача или владалаца и б) називи дати по природним особеностима. 

Вујичић  даље наводи да је прву научну класификацију дао Миклошић, која је, 

по мишљењу многих, етимолошка и по којој се називи опет дијеле на двије 

групе: а) називи од имена људи и б) називи од обичних ријечи; а даље се обје 

дијеле на подгрупе. Без исцрпнијих осврта на Миклошићеву и одређен број 

других класификација (Мука, Мозињског и Роспонда нпр.) аутор даје мишљење 

Ташицког да Скокова класификација не може удовољити циљевима којима би 

требала да послужи, те у својој класификацији, према друкчијим критеријумима 

дијели називе на четири категорије: а) називи што су увијек били називи 

насељених мјеста, б) називи које су некад именовали људи па касније постали 
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топоними, в) двосмислени називи и г) нејасни називи,
67

 и закључује: „Не чуди 

нас чињеница што се класификације П. Скока и В. Тазицког оволико разликују: 

оне, заправо, задржавају право стање ствари у ономастици у срединама у којима 

су ти научници живјели и радили. Скок је прибјегавао лингвистичким анализама 

без прецизнијих дијахроних омеђавања јер је имао пред собом називе без 

објелодањене  богатије документације  из  историјских  извора, какву је имао на 

располагању Тазицки“. 

Класификација грађе, којој се приступа као организованом именском 

систему који тако структурисан једнозначно идентификује географски објекат, 

нов је и савремен приступ у разврставању географски и језички одређене регије, 

а примијенио ју је П. Шимуновић (1972: 191–263) у Топонимији отока Брача. 

Том класификацијом објашњавају се мотивационе подлоге које су дале разлог 

управо таквој именској структури, а с обзиром на дијалекте у којима имена 

живе, дјелују и учествују у идентификацији објеката одређеног ареала, истражују 

се и језички односи. По тој класификацији, коју на овом мјесту дајемо као 

поједностављени приказ, имена се разврставају на три групе: 

A. Имена условљена морфологијом и саставом тла: 

1. морфологија тла: а) географски термини у микротопонимиј са 

непосредним и именске метафоре  са  индиректним  именовањем  тла;  б)  

површинска  својства  тла;  в)  састав  и особине тла; г) имена мотивисана 

фитонимима; д) имена зоонимског постања; ђ) називи творени према другим 

објектима; г) имена творена од других топонима;  

2. географски називи мотивисани водом: а) хидронимске именице; 

б) својства воде; в) релацијски хидроними; г) удио човјека у водоснабдијевању. 

Б. Имена условљена људском дјелатношћу: а) одраз друштвених прилика; 

б) култура тла и његово искориштавање; в) привредни и други објекти по којима 

су именовани предјели. 
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 У оквиру сваке групе, имајући у виду и хронолошке аспекте, Ташицки уводи лингвистичке и 

етнографско-историјске рубрике, посебну пажњу обраћајући на суфиксе. Образац класификације 

назива Ташицког в. у Д. Вујичић (1982: 192). 
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В. Антропоними у земљишним називима. 

Свака од наведених скупина има различите начине именовања, оне без и 

са афиксалним додацима, именске сраслице, називе с приједлозима, именске 

сложенице итд. Топономастичким методама класификације, семантичком и 

структуралном класификацијом и њиховим класификацијским прожимањима, 

освјетљавају се стварни топономастички садржаји имена, њихови ликови који 

по садржајној и творбеној јасноћи творе систем у коме се огледа локална 

историја, језик и удио човјека на земљишту на коме је вјековао и дјеловао на 

извјестан начин оплемењујући тло и објекте на њему. 

4.3. СЕМАНТИЧКА КЛАСИФИКАЦИЈА МИКРОТОПОНИМА 

Класификацији микротопонима према значењу апелатива у савременим 

ономастичким истраживањима дата је одређена пажња. Те се класификације 

разликују од аутора до аутора, па и ако се сматрају семантичким није их лако 

одвојити од етимолошких разматрања, због тога што је оштрију границу између 

њих тешко повући: „Јер етимолошка класификација подразумијева, поред 

осталог, и ваљано идентификовање основних значења лексема, односно назива 

(уосталом, етимон = основно значење ријечи), а без истог тог елемента, тј. без 

познавања  основног значења назива, не може се правити никаква семантичка 

класификација“ (Вујичић 1982: 191). Многи апелативи искључени из живог 

говора једино се на тај начин могу открити, те тако извучени из прошлости 

наново служе како лингвистичким тако и ванлингвистички истраживањима.  

„Према лутањима Лингвистике кроз синхронију, и одвајању језика од 

говора и од дијахроније“, како то наводи М. Павловић (1973/74: 179), „развој 

ономастике значио је враћање равнотеже у науку о језику, јер је језиковна 

функција, преко индивидуалних феномена у синхронији, нераскидиво везана са 

човечанством у његовој ритмици напретка кроз дијахронију“. Тако се у 

дијахроној и синхроној перспективи ономастичке грађе показује материјална и 

духовна култура човјечанства, чије трагове можемо пратити нарочито у 

микротопонимији коју карактерише њена стабилност, усљед које је она веома 

захвалан језички материјал  за  сагледавање  како  на  дијахроном,  тако и а 
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синхроном плану. Како оцјењује Ј. Хаџимејлић (1983: 63): „Овакво својство 

топонима произилази из непромјенљиве и статичке природе денотата и везаности 

назива за номинаторе кроз покољења, тј. из потребе за континуираним 

распознавањем именованог објекта.“  Као што читав језички систем човјек 

добија од друштва, тако од друштва добија и језичке знакове, насљеђује их и 

прихвата као конвенцију, како примјећује Путанец (1976: VII) „код инкодирања 

и декодирања етимизира их као идиониме“. На истом мјесту аутор додаје: 

„Велик су дио тих језичких знакова 'окамењени' језични знакови у функцији 

идионима, нарочито они које је језични систем наслиједио као супстратни или 

адстратски материјал језичних знакова – идионима“. Пренос стационираних 

добара, како наводи Симић (1976: 574), могућ је једино „инфилтритањем 

етничких маса које наслеђују објекте на станишта дотадашњих власника 

њихових. У језичком трансферу ту је битно одржање континуитета старијих, тј. 

супстратских слојева становништва – бар за извесно време, јер њихово 

ишчезавање пре остварених језичких интерференција нужно повлачи за собом 

потпуно ишчезавање супстратских топонима. Стационирани лексички фонд је, 

према томе, везан за предео  где је настао. У случају масовнијих етничких 

померања може, додуше, и овај слој језичког блага пулзирати метанастазичким 

токовима, али по правилу тада морамо претпоставити премештање већих 

монолитних ентичких маса, на 'испражњене' локалитете. У случају преслојавања 

пак, супстратски слој по правилу има пресудну улогу у креирању топонимске 

панораме предела. А кад архаична реч замукне на уснама новостворене 

заједнице, њене клице нису ни сасвим ишчезле већ се предају поколењима као 

грађа за језичко стваралаштво нових генерација“. 

Све наведено усложњава могућност сигурног закључивања онда када је 

ријеч о мотивационој подлози топонима. То се нарочито односи на области без 

значајних историјских података, чиме је свако праћење топонима на дијахроном 

плану онемогућено, изузимајући општесловенски контекст онолико колико за то 

пружа могућност реконструкција на основу компаративне морфонолошке анализе 

(Шћепановић 1997: 63). 

С друге стране, када је о топонимима ријеч, Шимуновић (1985: 152) 

истиче да није занемарљива ни „етиологија имена (узрок постања дотичног 
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имена, узрочна веза имена и именованог објекта), коју је могуће истражити на 

рецентним именима“, мада и ту остаје отворено питање приступа мотивацији 

именовања без присуства етимологије. При томе не мислимо да је свако име 

могуће етимолошки ријешити, али је неопходно да свако име буде пропраћено 

информацијама дескриптивног типа, историјским потврдама и изоглосама као 

аналошким паралелама. 

Семантичка анализа и класификација проширују могућност праћења 

лингвистичких и ванлингвистичких информација које чува одређени топоним. 

Семантичка класификација важна је и због прегледности појединих 

топонимијских скупина, чији је број условљен обимом прикупљене грађе, а она 

опет одликама географске средине и разним друштвеним чиниоцима који прате 

и карактеришу развој одређеног подручја (Шимуновић 1972: 193). 

По семантичкој класификацији микротопонимије Романије, а према већ 

усвојеном методолошком обрасцу,
68 
у нашем ономастичком материјалу издвајају 

се сљедеће групе: 

A. Географски називи условљени физиогеографским својствима тла;  

Б. Географски називи од других топонима; 

В. Хидроними;  

Г. Човјек и називи; 

Д. Антропонимске и сличне категорије у микротопонимији; 

Ђ. Називи тамног постања. 

 

A. Географски називи условљени физиогеографским својствима тла 

Ову групу топонима чине називи који означавају неке карактеристичне 

особине тла, односно његов облик, положај, састав и садржај, биљни покривач и 

животињски свијет, па као такви одају слику морфолошког пејзажа датог 

ареала. Понекад су удаљени од основног значења које се једино сачувало у 

вези са географским објектом, а понекад истом том везом постају 

топономастичке метафоре. Због чувања карактеристичних језичких црта ови 
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 Основни методолошки приступ материјалу из микротопонимије Романије рађен је према 

методолошком обрасцу којим се користе Шимуновић (1972), Вујичић (1982), Шћепановић (2007) и 

други. 
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називи представљају важне податке за проучавање историје и историје језика, 

као и етнографије и етнологије. 

Уз сагледавање својстава денотата, покушаћемо да одредимо значење 

имена према значењу основне ријечи у њему, због чега све називе из наведене 

групе дијелимо на сљедеће цјелине: 

1. Географски термини у микротопонимији; 

2. Називи условљени размјештајем, обликом и изгледом терена; 

3. Називи који означавају површинска својства тла; 

4. Називи који означавају састав и особине тла; 

5. Фитоними у топонимима; 

6. Зооними у топонимима; 

7. Називи одређени односом према другим онимима; 

8. Посебни географски називи 

 

A.1. Географски термини у микротопонимији 

Овом скупу назива припадају једночлани апелативи који се углавном 

употребљавају у мјесном говору, уз одређени број апелатива који су остали 

окамењени за дати објекат. На овом ћемо мјесту дати њихов преглед, односно 

навести апелативе који су преузели функцију географских термина. Уз 

апелативе наводимо топониме у којима се они јављају оним редом који 

претпоставља Толстој (1969: 15): „у свим случајевима морамо поћи од 

савременог дијалекатског географског термина ка историјском, од географског 

термина ка топониму, а не обрнуто“. 
69

 Локализација апелатива дата је у регистру 

земљишних имена (Прилог 2 овога рада) преко одговарајућих дескриптивних 

одредница ареала. Све географске термине упоредили смо са подацима из 

литературе која се бавила или се бави овим дијелом лексике, усљед чега смо дали 

преглед значења одређеног географског термина и на дијахроном плану. 

Географске термине испитиваног ареала упоредили смо са подацима које смо 

пронашли код Ј. Цвијића (1923), Ј. Шица (1994), Н. И. Толстоја (1969), В. 

Михајловића (1970), П. Шимуновића (1972), Д. Вујичића (1976), М. Пижурице 
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 „Во всех случаях нам приходится идти от современного диалектного географического термина 

к историческому, от географического термина к топониму, а не на оборот.“ 
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(1980), Д. Петровића (1987), А. Пеца (1990), М. Шћепановића (2007). 

ада Ада, атрибут + ада 

Пижурица (1980: 250) код Ровинског проналази овај темрин у групи 

назива за густу шуму, као и то да му претпоставља страно поријекло упућујући 

на податак да се у Србији на ријеци Сави неколицина острва прекривених 

шумом називају адама. Даље се наводи да је прекривеност шумом примарна 

семантичка одлика чију основаност значења аутор уочава у потврдама Јована 

Ердељановића („хада (алуга), крупна велика гора“), те примјећује уопштавање 

које је „отишло још и даље у ширим зонама Црне Горе па данас ада означава 

бујну вегетацију“. 

алуга Алуга, Алуге 

Код Шица (1994: 70) проналазимо термин халуга у значењу „густа шума, 

шипраг; провалија“, од стсл. halǫga „ограда око врта, живица“, као и да је 

етимологија ријечи тамна. Михајловић (1970: 284) за термин са иницијалним х 

– халуга, упућује на значење апелатива ада. 

брдо Брдо, Брда,  атрибут + брдо 

Термин биљежи Шиц (1994: 24) у називима за уздигнуте облике „брдо, 

брег“ од стсрп. brьdo „mons“ – 'планина'. Шћепановић (2007: 127) према 

Мурзаеву наводи да је термин брдо из ткачке терминологије постао дио 

географске номенклатуре у свим словенским језицима. Према Скоку (I: 204) 

ријеч је балтичкословенска, од лит. birde – „кросна, стан, разбој“, у ком 

значењу се налази у свим словенским језицима, а као географски термин само у 

јужнословенским и то као апелатив, у чешком и пољском као топоним, у руском 

и литавском никако. 

бријег Бр
и
јег, атрибут + бр

и
јег, Брегови 

Чест географски термин у словенској топонимији од стсл. brěgъ „обала, 

обронак“, прасродан са нвнем. Berg – „брдо“ (Шиц 1994: 29). 

вала Валa 

Термин у значењу „до, усек“ према итал. valle „до“ доноси Шиц (1994: 
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49). Код Велимира Михајловића (1970: 157) проналазимо дијалекатски лик 

основног термина – валуга, у значењу „место улегло, утолеглица у земљи, јама, 

рупа“, који аутор упућује на етимологију од рум. Valea, „вјероватно због 

локализације примера, из Тимока“, како примјећује Шћепановић (2007: 127). 

Овај термин код Ровинског проналази и Мато Пижурица (1980: 254) и даје 

детљнији опис – „мала удољица или цела нижа област међу планинским 

хрбатима“, напомињући да се вала често разбија на мноштво удубљења званих 

рупе, као и да се за терен који има много таквих удубљења каже да је валовит. 

вис Вис 

У групи назива за врхове овај апелатив у значењу „врх брда“ од стсрп. 

vysь проналазимо код Шица (1994: 35). В. Михајловић (1970: 157) биљежи 

изведеницу Висуљак за означавање малог виса  у селу Слапница у Босни, 

упућујући на књижевни лик брежуљак. Термин вис у значењу врх, а понекад и 

централно узвишење од кога иду огранци заступљен је и код Ровинског 

(Пижурица 1980: 255). 

влака Влака 

У значењу равног дола или голе стране брда термин биљежи  Шиц 

(1994: 49), а у значењу „уско земљиште у долини, највећим делом под шумом“ 

заступљен је и код Пижурице (1980: 255). Као издужену травнату или шумовиту 

удолину назив влака доноси и Шћепановић (2007: 127). 

вртача атрибут + вртаче 

Шиц (1994: 53) наводи да је вртача „левкасто удубљене у красу“ и 

указује на погрешну претпоставку Петра Скока да је ријеч о изведеници 

романским суфиксом -aceus од лат. hortus, закључујући да „продуктивност 

глаголске основе вртети се [...] са којом се сусрећемо управо у овом појмовном 

домену, противи се помисли на позајмицу“. 

врх атрибут + вр
х
, Вр

х
ови 

Од стсрп. vrьhь и стсл. vьrchъ овај назив доноси Шиц (1994: 35), док је код 

Ровинског  према  Пижурици  (1980:  256)  врх  општи  назив  за  „вершины  
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горы“,  што потврђује дајући низ топонимијских паралела. 

гај Гај, атрибут + гај, Гајеви 

У значењу „гај, шумица, шума“ од стсрп. gajь „nemus“ – луг, термин 

биљежи Шиц (1994: 72), а Пижурица (1980: 257) га проналази код Ровинског као 

„издвојени шумарак“. Скок (I: 544) код Фасмера уочава везу са глаголом гојити – 

„његовати, чувати“, те наводи да је гај „веома раширен топоним, сам или с 

различитим топономастичким придјевима“, а значи  „мала шума“. 

гомиле Громиле 

Термин је потврђен код Шица (1994: 46) „хрпа камења“ од стсрп. gomila 

„colis“, потврђено у 14. вијеку.  

греда Греда, Гредица 

Шиц (1994: 91) овај термин сврстава у групу Пјешчаних спрудова, док 

Пижурица (1980: 258) код Ровинског, који додаје и неколико топонимијских 

паралела, примјећује да је греда „издвојена стена“. Шћепановић (2007: 128) код 

Мурзајева проналази да је овај термин у већини словенских језика преузет из 

грађевинске терминологије па сматра да га „у географској терминологији можемо 

сматрати топономастичком метфором“. 

грохот Грот 

Шиц (1994: 46) наводи да је значење „каменито место“ без сумње старо, те 

да је као апелатив посвједочено у 14. вијеку, док Пижурица (1980: 258) даје 

шире објашњење – „расути камен на падинама брда или у било каквој јами или 

удољици, који се одроњава одозго“. 

до До, атрибут + до, Дола, Доле, атрибут + дола, Дол
и
на, атрибут + 

Дол
и
на, Долић, Долови, Дочић 

Као назив за улегнуте облике термин доноси Шиц (1994: 47) – „низина, 

улегнуће тла, удолина“, од стсл. dolъ, наводећи да су изведенице од њега бројне. 

Према Пижурици (1980:  258–259) Ровинском је било неочекивано широко 

значење овог географског термина у општем значењу „низа“, при чему 
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примјећује да је термин дољача који доноси Цвијић (1923: 73) изостао Шицу а да 

га не помиње ни Ровински. Све наведено указује на развијеност овог термина са 

основом дол- у склопу српских географских термина. 

долац Долац 

Термин долац Шиц (1994: 47) наводи поред до, истичући да овај стари 

деминутив данас стоји одвојено у значењу „земља или скуп земаља добре 

врсте, која је наплављена од брегова са свих страна деловањем воде“. Пижурица 

(1980: 259) примјећује да је и код Ровинског дати термин наведен поред до и то 

„без посебног дефинисања, осим констатације да се може односити и на 

вештачке терасе (као синоним за позид: ластва, ластвица)“. 

думача атрибут + думаче 

Ријеч је о термину из крашке морфологије у значењу „дубодолина“, 

како наводи Шиц (1994: 50–51), упућујући на поређење са истим суфиксом у 

називу вртача и потврде из 18. вијека, те прасродност са лет. důmis „пећина, 

понор“. Пижурица (1980: 260) наводи да „думача означава пространство сасвим 

прекривено папрати“, као и да је термин код Ровинског наведен у дијелу у коме 

је ријеч о јамама и увалама. Петар Шимуновић (1972:199) у Топонимији отока 

Брача доноси назив Думански долац, дефинишући атрибутску основу думан као 

„дубодолину“. Ослањајући се на Скока аутор наводи да је „топоним предримског 

постања у вези са балма „дубока долина“ с промјеном почетног б → д због 

довођења у везу са хрв. дубок и промјеном ал → у“, истичући да Шиц сумња у 

такву везу. 

ждријело Ждр
и
јело, атрибут  + ждр

и
јело 

Према Цвијићу (1923: 82) „кланац, теснац, сутеска“, стсрп. топоним Ždrělo 

документован у 13. вијеку (Шиц 1994: 56). Код Ровинског се, како примјећује 

Пижурица (1980: 261) ждријело јавља „у групи термина: седло, превија, превала, 

превој, пренка, пресло, пресловина, прелаз, шкрбина, трубјела – за означавање 

улегнућа на планинском хрбату кроз које води пут“. Према нашим примјерима, 

термин ждријело јавља се у већини истраживаних пунктова за означавање пута 

или пролаза кроз стјеновите косе Романије (Петровић 1988: 28). Шћепановић 
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(2007: 129) овај лик одређује као „обични камени усјек на вису преко кога води 

пут“, наводећи да се у Дробњаку овај географски термин јавља на свим 

пунктовима, те једино уз термин превија као микротопоним, а само на једном 

пункту и апелативно пренека. 

загон Загоне 

Овај термин Ровински доноси за означавање сњежне лавине у Кучима, 

наводећи као паралелу усов у Васојевићима. Пижурица (1980: 262) даље наводи: 

„Провидна је веза са загнати се „залетети се, појурити“, упућујући на 

примјер у Ровцима „ући на загон 'одједном, без чекања, не оклевајући'“. У 

Дробњаку су загони „ластве међу гредама“, како биљежи  Шћепановић (2007: 

129), које значење  проналазимо и у нашем, само једном забиљеженом примјеру. 

засјека Зас'ека 

Термин проналази Пижурица (1980: 262) код Ровинског у значењу 

„запречен пут сечењем шуме“, износећи став да је Ровински готово сигурно био 

мотивисан значењем ријечи „прѣсека“ из старих докумената. 

камен атрибут + камен, Каменице 

Термин доноси Шиц (1994: 46) објашњавајући га као честог у топонимији. 

Пижурица (1980: 264) примјећује код Ровинског да је камен „назив за цели вис“, 

наводећи топонимијске потврде и одговарајуће паралеле на Уралу. Наши 

примјери означавају стијене или стећак, а само у изведеници Каменице имамо 

значење које нуди Ровински. 

клис Клис 

Апелатив и топонимијске паралеле проналазимо у РЈАЗУ (V: 80), док 

код Шица овај термин није заступљен. Биљежи га Ровински у значењу „камен 

који стрчи на узвишењу“ (Пижурица 1980: 264), које одговара и нашем 
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коса Коса, атрибут + Коса, Косица, Косуљ
и
ца, 

Шиц (1994: 41) доноси значење „брдска коса, падина“, док Пижурица 

(1980: 266) код Ровинског проналази нешто ширу дефиницију: „пространство од 

главног виса, падина мање или више нагнута с долинама с обе стране“, 

напомињући да се у истом значењу јавља и у руском језику. Код Шћепановића 

(2007: 132), који истиче да је значење овог термина у Дробњаку сужено и да се 

односи само на дио падине, то је „хрбат, бок, ивица бријега“. 

криж Криж 

Према Пижурици и његовом опису из Роваца „камен који се лако цепа“ 

овај термин доноси Михајловић (1970: 162) износећи низ топонимијских 

паралела: „Етимологија ове речи би се могла повезати са једним ретким 

значењем глагола крижати – резати (дуњу, јабуку, сир, итд. на кришке, АРј, V, 

590), па на тај начин апелатив криж сврставамо у исти ред са географским 

термином типа окрумак, цепац, лисник“. 

крш Крш, атрибут + Крш, Кршић, Кршељ 

Према Шицу (1994: 44) „стење, шљунак“ од стсрп. krьšь „saxum“, данас у 

крашким областима синонимно са крас. Пижурица (1980: 267) код Ровинског 

налази да је крш „општи назив за издвојену стену (синоним је чукар, а може да 

значи исто што и обруч)“ и упућује на испоређенице кам, камен. Нашим 

примјерима одговара дефиниција коју даје Шћепановић (2007: 132) „каменита 

површ, стјењак“. Суфикс -ић у имену Кршић упућује на деминутивност облика, 

док форма Кршељ, која као изведеница није потврђена у радовима који се баве 

географском терминологијом, упућује на збирно значење (Бабић 1986). 

 

                                                 
70 Као топоним нејасног постања и мотивисаности Шимуновић (1972: 238) на Брачу биљежи 

облик Кис у значењу „дио насеља“, а према легенди то је мјесто на коме је био самостан. 

Занимљив је у том случају рад Топоним Клиса у нашим областима Радослава Грујића (1935: 

227) у коме се наводи „да се под именом клиса [...] разумевала свака црквина или црквиште 

старе напуштене, разорене или до темеља оборене цркве“ и упућује на грчко поријекло ове 

ријечи. 
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лаз Лазина 

Значење „просек, крчевина, искрчено место; њива у шуми“ или „мала 

њива у каменитом пределу“, од стсрп. lazь „ager novalis“ проналазимо код Шица 

(1994: 73). Као синониме, лаз и лазина доноси их Ровински у значењу „место где 

је просечена шума „ако је посечени део шуме у виду просека, траке“, при чему 

цитира Даничићев превод ager novalis и износи неколико топонимијских 

паралела (Пижурица 1980: 267). 

ластва Ластва, атрибут + ластва 

Термин је заступљен код Шица (1994: 66) у значењу „планински пашњак, 

рудина“, с напоменом преузетом од Вука да се тако „зову многа мјеста у 

Црној Гори“. Велимир Михајловић (1970: 163) доноси наведени термин и нуди 

етимолошко рјешење упућујући на  руски  апелатив ласта „у значењу 

плоскость, низменность, равнина“, те износи хипотезу о влашком поријеклу овог 

географског термина. Овај назив помиње и Пижурица (1980: 268) према 

Ровинском са општим значењем „равнина или тераса на избочини планине (брда) 

под којом се пружа падина, ако не стеновита, оно врло окомита“. Најисцрпнији 

преглед досадашњих радова који се баве етимологијом овог термина у могућој 

„динарској“ локализацији даје Јасна Хаџимејлић (1987: 143–148), закључујући 

да је „ријеч ластва још увијек етимолошки спорна“ или „тамног постања“, 

како је записао још и Ђура Даничић (РЈАЗУ). 

Уз семантички опис „скача, заскок, мјесто међу ратовима (ртима, 

пунтама), гдје што расте“, етимолошко исходиште овог апелатива које даје Скок 

(II: 274) према коријену словенског глагола лаз-ити, са суфиксом -тва као 

љестве, чини се као најприхватљивије. „Ако је глагол лазити са значењем 

'свеслав. и праслав. 1. kriechen  2. gehen' у основи ове ријечи, а суфикс -тва 

образује именице у којима се задржала садржина глаголске радње, ластва би 

према томе могла бити оно што се савладава пузањем, односно примјереније 

речено, падина 'која је врло стрма када се иде уз њу', или пак мјесто на које се 

дође након стрме стране, тј. зараван“ (Хаџимејлић 1987: 146–147). 

Наведене диференцијације значења Хаџимејлићеве и Скокове 

Шћепановић (2007: 133) сматра преоштрим, јер оне само заједно дају семантички 
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прецизан и творбено јасан слијед. Аутор даље наводи да: „У топономизацији 

апелатива преко посесивне форме антропонима (Марина ластва и сл.), посредно 

сазнајемо да је то топоним који припада групи коју чине називи за тзв. врлетна, 

опасна мјеста. [...] Да се значење могло пренијети и на цијелу падину или ближе 

окружење, ластве – у топонимији није риједак случај. [...] Што се тиче слиједа 

топономизације, претпостављамо да је ластва < лазити, првобитно назив за 

тешко приступачну, травом обраслу површ, и то површ обраслу бујном и густом 

травом што је и био повод да се прилази пузећи=лазећи таквом мјесту, а даље, и 

друга мјеста бујне вегетације су на тај начин (преносом значења) могла бити 

именована (исп. бара „ливада која добро рађа као да је подбарљива“ и сл. 

примјери) – што је све укупно разлог више да микротопониму ластва не 

одричемо, олако, словенско поријекло“. 

ледина Ледина, атрибут + Ледина, Леда 

Шиц (1994: 64) поред ледина „необрађена земља, угар, утрина“ од 

стрсрп. ledina, доноси и буг. leda, ledina „лука, планинска ливада“, слвнч. ledina 

„нова ораница“, рус. l`аdina, l`ada „нова ораница, крчевина“. Пижурица (1980: 

268) проналази овај термин код Ровинског у значењу „место чисто од камена и 

сасвим покривено травом“, што одговара опису  наших  примјера.  Облик  

Леда  упућује  на  деминутивно  или  хипокористично значење. 

ливада Ливаде, атрибут + ливада, Ливадица 

Термин доноси Шиц (1994: 66) у значењу „пашњак, лука“. У нашим 

примјерима овај апелатив јавља се у облику плурала и са суфиксом -ица који му 

даје деминутивно значење. 

лисник Лисник 

Као доста чест топономастички апелатив, Михајловић биљежи овај 

термин према Пижуричином примјеру из Роваца „парцела под шумом у личном 

власништву“ и нуди етимологију – listьnikъ. Наш примјер потврђује овакав став. 

литица Литица 

Уз опис „стеновита падина, врлет, крш, стеновито брдско платно“ термин 
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проналазимо  код  Шица  (1994:  44).  Према  Ровинском  Пижурица  (1980:  269)  

литицу описује као камену плочу из једног комада, глатку камену површину, 

упућујући на синониме: плоча, лелија, литна плоча. Према нашем топонимијском 

материјалу и забиљешкама са терена, литица је „висока стрма стијена“ како је 

описује РСАНУ. 

лоза Лозник 

Према В. Михајловићу (1970: 163) који нуди опис „шума“ према 

Брабецовим и Скоковим примјерима, апелатив лоза у примјерима из српског 

ономастичког система не долази самостално, за шта потврде налази у именима 

„Лозни до и Лозници у Херцеговини, Лозовик – топоним и микротопоним у 

Србији, Лозовита коса, такође у Србији, итд.“ 

луг Лугови 

Термин биљежи Шиц (1994: 72) у значењу „гај“ од стсл. lǫgъ, те наводи 

да је у српскохрватском ријеч потврђена од 14. вијека. Наши примјери нуде само 

један лик овог термина и то у форми плурала. 

лука Лука, атрибут + лука, Лучица, атрибут + Лучица 

Заравњено земљиште поред воде које обично даје добар род, или назив за 

њиву и ливаду уопште. У истом значењу овај термин биљежи и Шиц (1994: 

66). Суфикс -ица у нашим примјерима носи деминутивно или хипокористично 

значење. 

мера Мера, атрибут + мера 

Шиц (1994: 68) доноси значење „заједничка земља, поље“. Термин је 

вјероватно настао од турског mera < ар. mȁra – „мјесто гдје се пасе стока“ 

(Шкаљић 1966: 458). 

муша Муша 

Према Шицу (1994: 67) „земљa за пашу, пашњак; међа између два села 

или двије опћине“. Од тур. műᶊa < арап. muša „утрина, пашњак; земља пуста, 

необрађена“ (Шкаљић 1966: 478), у ком значењу га проналазимо у нашем 

примјеру и испитиваном ареалу. Пижурица (1980: 271) дати термин проналази 
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код Ровинског у значењу „заједничка испаша“, напомињући да се „чини турско“. 

пећина атрибут + пећ
и
на, Пећ

и
не 

Према Скоку (II: 628–629) „Суфиксом -ина уклоњена је хомонимија“ 

између термина за покућство и географског лика пећ. 

палучак Палучак/Палочак, Палучци, Палочке 

Термин не биљеже Шиц и Ровински, док га В. Михајловић (1970: 168) 

наводи као чест микротопоним у српском ономастичком систему уз опис „мала 

неправилна ливада, а може значити и сваку ливаду близу какве воде“, и 

упућује на могућу етимологију од *palǫcьkъ. О на мјесто у у нашим 

примјерима можемо тумачити отвореношћу вокала у, која  је  довела  до  

потпуне  супституције  ових  вокала,  док  у називу  Палочке  уочавамо трагове 

двојине (в. Прилог 1). 

плоча Плоча 

Овај термин не биљежи Шиц (1994), а Цвијић (1923: 70) га наводи као 

синоним за плећ па га уз упућивање на термин литица, оставља без објашњења и 

узгредно га помиње описујући географски термин кик: „ако на брду има 

пољаница или заравањак, и ако су му падине благе и положите зову га плећ или 

плоча“. Иако Пижурица према Ровинском апелатив плоча види као синониман за 

литицу, како смо већ раније навели, према нашем материјалу и забиљешкама са 

терена ријеч је о два термина са јасно издиференцираном семантиком. Скок (II: 

687) наводи да је плоча < плока (првобитни облик плака), те да је сугласник ч 

умјесто к дошао аналогијом од изведеница са суфиксима на i или ь: ьn > -an,  - iti, 

-ьka, као и да „стцслав. плока упућује на грчко подријетло, на ак. синг“. 

под Под 

Овај термин не проналазимо код Шица (1994). Биљежи га В. 

Михајловић (1970: 169) с напоменом да му је основно значење „заравњено тло“. 

Према наводима Ровинског Пижурица (1970: 276) додаје да је под „место у 

подножју брда одакле се пружају веће или мање равне површине“. 

Посматрајући апелатив под у значењу патос са синонимом таван који се 
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такође јавља као географски термин, Шћепановић (2007: 136) примјећује „да су 

и овдје занимљиви односи апелатива према ониму и евентуалној 

топономастичкој метафори (под/таван)“. 

поље Поље, атрибут + поље, Пољија, Пољице 

Шиц (1994: 69) да је поље „отворен предео, равница, степа; ораница“, са 

низом изведеница  –  пољана,  пољчина,  пољице,  пољина,  те  да  је  као  топоним  

овај  термин потврђен почетком 14. вијека. Фонетски занимљив облик поле 

проналази Пижурица (1980: 276) код Ровинског, дајући потпуније објашњење: 

„поле је много већа, са свих страна затворена равница, са прекинутим речним 

коритом, у којој се у кишно време сабира вода која се слива с брда и у виду 

потока устремљује се у нижи део где ишчезава у понорима“. Даље аутор додаје 

да појављивање л умјесто љ није грешка нити штампарска омашка, што према 

Шћепановићу (2007: 137) може користити у сагледавању међујезичких контаката 

на топонимијском плану. Као издвојен, Пижурица (1980: 277) код Ровинског 

проналази и термин пољица са описом „прилично широка и ниска равница 

посред које се налазе њиве и ливаде“. У имену Пољија суфикс -ија упућује на 

значење „мјеста на коме се ради“ (Бабић 1986: 183). 

рупа Рупе 

Значење „рупа у земљи, чатрња“ доноси Шиц (1994: 58), док га Ровински 

даје као синоним за вала „удубљење, мала удољица или цела нижа област међу 

планинским хрбатима“ уз напомену да се вала често разбија на мноштво 

удубљења, рупа (Пижурица 1980: 254). Шћепановић (2007: 139) примјећује да се 

аугментативни облик овог термина јавља чешће него основни апелатив, што 

не проналазимо у нашој прикупљеној грађи. Скок (173) наводи: „рупа би била 

поствербал од глагола који се у славинама очувао само у пољском  rupić,  rypać  

'scindere,  friare'  (према  Rozwadowskomu),  чеш.  rypati  'fouiller, enfoncer', oд 

ие. базе *ereu-: пријевој перфектума *erou- раширене формантом п. Међутим 

варијанте рапа, ропа, гропа, група кажу да су се с балтослав. ријечи унакрстиле 

на Балкану још и илиротрачки облици, којима можда (преко Месапијаца) 

припадају и јужноиталијански“. 
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стијена Ст
и
јена, атрибут + ст

и
јена, Стјенчица 

Стсрп. stěna – „литица, стена“ проналазимо код Шица (1994: 45) који још 

наводи да је деминутив овог апелатива потврђен од 1000. године. 

страна Страна, атрибут + страна 

Према Цвијићу (1923: 69) страна је „део врха или грбина па до падине, 

ако је положитији, зове се страна или падина, а ако је врлетан и стрменит или 

ако се окомито спушта: врла страна, литица“. У значењу „бок планине,падина 

брда“, термин биљеже Шиц (1994: 32) и Пижурица (1980: 281). Према Скоку (III: 

341) слог стра- добијен је према законима ликвидне метатезе од основе стор- 

која је превој од коријена *ster- „ширити“. 

таван Таванак 

Михајловић (1970: 175) доноси овај термин описујућу га као „зараван 

на низбрдици“ према Станићевом опису из Ускока. Исти аутор као етимологију 

наводи турцизам таван у значењу „поткровље, плафон“. Шкаљић (1996: 603) за 

дату одредницу доноси и значење „под, даске на поду“, упућујући на изведеницу 

таванити – „подити, постављати  под“, у ком значењу га биљежи Шћепановић 

(2007: 143) у Дробњаку, наводећи да се осим под/таван јављају и ликови 

подница/таваница, поподити/потаванити и закључује да се то значење 

„метафорички везало и за заравњено земљиште“. 

тепа Тепица 

Забиљежено код Шица (1994: 34) као „брег, брдо“. Ријеч је турског 

поријекла која према Шкаљићу (1966: 610) означава „брежуљак, брдашце, 

узвисину“ (< tepe, depe –„брежуљак; врх; тјеме“), што одговара нашем примјеру. 

точило Точ
и
ла 

Иако га је забиљежио Цвијић (1923) термин је изостао код Шица 

(1994). Опис „стрмина низ коју се одроњава камење, у Ровцима“ проналазимо 

код Михајловића (1970:175)  који  примјећује да је основа овог термина веома 

фреквентна. Наведени опис углавном се поклапа са нашим ономастичким 

материјалом (в. Прилог 1). 
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чајир Ча
ј
ир, атрибут + ча

ј
ир, Ча

ј
ирак 

Термин је турског поријекла и значи „ливада, сјенокос, пашњак“ 

(Шкаљић 1966:159), а према Шицу (1994: 66) налазимо га још у бугарском, 

румунском и грчком језику. 

чечар Чечари 

Према описима примјера из Никшићког поља и Роваца, према Д. 

Петровићу и М. Пижурици, Михајловић (1970: 177) даје опис „каменито 

земљиште обрасло ситним жбуњем“ или само „жбун“, напомињући да основа 

чеч- није непозната нашем ономастичком систему. 

чука Чукурица 

Шиц (1994: 32) наводи значење „брег; врх брда“ при чему примјећује да 

су бројне потврде овог термина као оронима. Слично одређење проналазимо и 

код Скока (I: 340) који сматра да је ријеч о балканском термину „можда  

медитеранског подријетла“. Суфикс -урица (Бабић 1986: 192) у нашем примјеру 

указује на деминутивност, што се поклапа са описом забиљеженим на терену. 

шума атрибут + шума, Шумица 

Према Шицу (1994: 71) старословенско и старосрпско шума „силва“, 

при чему се наводи да се данашња обична ријеч за шуму у српскохрватском 

језику односила првобитно на лиснату шуму, а у Гласнику друштва српске 

словесности аутор примјећује да је шума „оно што шуми“, уочавајући да опаске 

о географској распрострањености ријечи тамо не стоје. 

 

У односу на укупност микротопонимије Романије, структура назива из 

дате скупине једноставна је, те као модел лако препознатљива. Ријеч је о 

географским апелативима који су топонимизирани или директно (нпр. литица > 

Литица, или преко граматичких наставака (ливада > Ливаде, пећина > Пећ
и
не), 

или преко афикса (стијена > Стјенчица). Одрђени број географских термина 

препознатих у микротопонимима Романије и данас се јављају као апелативи у 

живом говору, док се, с друге стране, неки од њих могу сматрати као дио 

потиснутог лексичког фонда, очуваног само у вези са топонимом у свом 
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примарном значењу, нпр. Валa,  Грот, Зас'ека, Мера, Муша, Палучак и сл. 

А.2. Називи условљени размјештајем, обликом и изгледом тла 

Називи ове скупине углавном су топономастичке метафоре, чији је 

настанак случајан, усљед чега је мотив њиховог именовања, као и семантичко 

рјешење, веома често тешко или немогуће одгонетнути (Шимуновић 1972: 197). 

Називе ове групе разврставамо на сљедеће подгрупе: 

А.2.1. Називи настали с обзиром на облик тла у односу на објекте из 

говорног окружења: 

Бисаге, Близанац, Богаз, Борова глава, Брк, Вагани, В
и
јенац, Врања глава 

Глав
и
ца, Главучице, Дужице (< дуга – „једна од најкривљенијех дашчица од 

којијех се бачве граде, тал. doga“ (РЈАЗУ II: 861). В. Михајловић (1970: 159) 

сматра да етимологија овог термина, који је вјероватна метафора, не одговара 

ареалу његове топонимијске основе, напомињући да се она јавља и на 

територијама на којима не можемо очекивати италијански утицај.)
71

,  Зуб,  Јасле, 

Језеро, Казани, Кик (Према РЈАЗУ IV: 949 „име мјестима, најчешће брдима“ при 

чему се упућује на испоређеницу кук. Термин доноси Цвијић (1923: 70) уз опис 

– „кик је испупчење на брду [...] али је јаче извучен, изнесен изван остале 

масе и оштрљастији од чота и главице“. С друге стране, Шиц (1994: 17) овај 

термин сврстава „у значењско поље које алудира на телесне деформације“, те 

полазећи од прасродног лет. kukumus – „гука, грба“, долази до стпољ. kika – 

„богаљ“, и укр. kykit – „закржљали прст, патрљак“ закључујe да „метафора 

лежи у основи значења испупчен“), Кикаве, Кобиља глава, Котлић, Котлишта, 

Крст, Кукор (< кук, којег Шиц (1994: 44) дефинише као „стена“, што се и 

поклапа са нашим ономастичким материјалом
72

, прије него Кукор – „мушко 

име“ према РЈАЗУ (V: 761)), Кутлача, Локвице, Лица, Мотка, Орепак, Оштра 

глава, Ракове ноге (Овај термин из анатомске лексике проналазимо код 

Михајловића (1970: 39) који на плану географске терминологије прије свега 
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 За етимологију видјети дуга
2
, Скок I: 454. 

72
 С. Бабић (1986: 272)  суфикс -ор дефинише као неплодан и примјећује да долази уз основе 

страног поријекла, а уз домаће само изнимно. 
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издваја географски лик подножје уз опис да нам поријекло овог термина 

постаје јасно тек онда када га упоредимо са терминима глава, „врх брда“. Аутор 

даље наводи да је апелатив нога могао послужити и као хидронимијска, а не само 

оронимијска основа, о чему нам свједочи и наш истоимени назив за поток.), 

Растова глав
и
ца, Сабља, Савина стол

и
ца, Самар, Сач, Седло, Сиљева глава, 

Стубл
и
ћ, Ступ, Ступал

и
це, Ступине, Трч

и
нога, Чардак, Чолопек, Шарчева 

ћуприја, Шкипови, Штаке. 

Овако издвојени у подгрупу наведеног поднаслова, ови називи како је 

већ наведено, представљају топономастичке метафоре, код којих је мотивација 

тренутна и случајна, брже губи значење и у том смислу је лексичкосемантички 

мање обавјештајна, али је, како примјећује Шимуновић (1972: 242), ономастички 

сврсисходнија. За разлику од географских термина код којих имамо готово 

неутралан процес номинације, гдје се називи везују упућивањем на именовани 

објекат па им је семантика различита иако су са апелативом хомонимни бар у 

почетном стадијуму именовања – њива = Њива, док касније долази до значењске 

диференцијације топонима па Њива постаје ливада, пашњак, зараван и сл., док је 

врело > Врело (Шћепановић 2007: 237), за настанак и опстанак метафорично 

образованих  топонима, код којих директног прелаза типа  врело > Врело 

нема, већ се метафорском номинацијом од мноштва обиљежја географског 

објекта у имену издвајају само она најбитнија
73

,
 
потребна су два услова: први је 

довољно јака и јасна мотивација и асоцијацијска увјереност именоватеља да 

настане прелаз из апелатива у топоним према сличности, изгледу или својству, и 

други – воља околине да такво име прихвати и употребљава. 

Неметафоричку лексему преузимајући њено значење мијења метафоричка 

лексема, а разлика између њих је првенствено у томе што се структура 

метафоричне ријечи усложњава конотативним, док структуру неметафоричне 

ријечи чине само денотативне семантичке компоненте. М. Ковачевић (2000: 30) 

наводи да у тренутку „када конотативна семантичка компонента уђе у 

денотативни  садржај лексеме – метафора губи статус поетске метафоре и 
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 О томе на основу којих се препознатљивих и реконструисаних сема апелативно значење 

преноси на номинацију неког објекта више видјети у Nomina metaphorika и ексметафора у 

микротопонимији (Кнежевић 2011: 301–310). 
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постаје ексметафора, односно језичка метафора“ и закључује да је језичка 

метафора „лексикализована метафора, то је лексема која је некад била метафора, 

али је током историјског развоја изгубила своју сингуларност. При 

лексикализацији метафора губи своју метафоричност и прелази у полисемију“. 

У српској лексиколошкој терминологији, као што је познато, термин 

полисемија подразумијева вишезначност, односно способност лексеме да има 

више значења, али и означава механизме којима се та вишезначност остварује 

(Драгићевић 2007: 130)
74

. Тако је метафора један од лексичких механизама 

којима се полисемија остварује, односно језички механизам који настаје из 

потребе за номинацијом, а активира се сваки пут када не знамо име неког 

предмета. Таква метафора је лексичка метафора под којом се подразумијева 

преношење номинације с једног појма на други на основу сличности, при чему 

сличност између изворног и циљног појма никада није потпуна, него је заснована 

на неком од сегмената који посједују обје појаве, као што су нпр. Функција, 

облик, боја, поријекло, положај и  слично (Драгићевић 2007: 148). Дакле,  оно 

што на плану реалности перцепирамо као сличност, на плану значења 

манифестује се као повезивањем истих семантичких компонената – сема, према 

којима се издвајају различити типови лексичких метафора. 

Компоненцијалном анализом, као погодном за истраживање конкретне 

лексике, на микротопониму Глава описаћемо дјеловање лексичке метафоре, јер 

поступак у анализи чак само једног примјера показује да се разлагањем на мање 

значењске компоненте и подударност макар у једној од њих с предметом 

поређења, може се примијенити и на све наведене примјере. 

Микротопоним Глава (Врања глава Кобиља глава, Оштра глава, Сиљева 

глава) којим се означава врх брда, веома је фреквентан у скоро свим 

ономастиконима, у двочланим називима биљежимо и на нашем ареалу. У 

рјечнику САНУ (III: 272), који доноси чак деветнаест дефиниција ове лексеме, 

као примарно значење проналазимо сљедећи опис – 1. а. горњи део човечијег, 
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 Узроци полисемије могу се сагледати и у чињеници да је око нас знатно више предмета и 

појава него што има лексема за њих, при чему се недостатак лексике може тумачити когнитивним 

способностима корисника језика. Тако се у лексикологији о метафори говори као о једном 

од механизама којима се полисемија остварује. 
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односно предњи део животињског тела у коме се налази мозак и главна чула; 

под 7. врх, вршак на горњем делу нечега. Разлагањем на компоненте: 

– полазног значења: глава (човјека) = дио људског тијела + округао + 

горњи + у којем се налазе мозак и главна чула и 

– циљног значења: Глава (брда) = дио рељефа + заобљен + горњи, 

уочавамо да су  архисеме главе човјека и врха брда различите (дио људског 

тијела : дио рељефа). Сема нижег ранга такође им је различита. Међутим, ова 

два семантичка садржаја повезује иста сема – сема положаја (горњи). Глава као 

дио човјековог тијела и врх брда слични су само по положају и ни по чему 

другом, што је, међутим, била довољна сличност да се врх назове главом. 

Микротопоним Главица (Глав
и
ца, Главучице, Растова глав

и
ца) у 

рјечнику САНУ (III: 290) има седам значења, а примарно је 1. дем. од глава 

(понекад са избледелим или изгубљеним деминутивним значењем), и 2. а. 

издвојено и заобљено брдо, брег у каквој равници; врх брда, брега планине. 

Како из наведених примјера можемо примијетити, дијелови човјечијег 

тијела, глава и главица постали су топономастичке метафоре. В. Михајловић 

(1970: 16) уочава да асоцијација на поједине дијелове човјечијег тијела није 

пресудно утицала на свеукупни број географских термина, него само на један али 

значајан дио. Аутор сматра да се географски појмови из ове тематске категорије 

могу третирати као производ полисемије ријечи појединих дијелова људског 

тијела, тј. да је човјек прво морао бити свјестан сопствене или сусједове главе, па 

тек касније исту ријеч асоцијативно везао за географски термин глава, главица у 

значењу рељефа или неког истакнутог објекта. Стога је процес 

терминологизације изведен хронолошки касније, узором на најстарији лексички 

слој, односно ријечи везана за анатомску лексику. Наши примјери иду у прилог 

мишљењу да већина ових географских термина не стоји самостално, већ да су 

то углавном синтагме. Паралелно  постојање  термина глава  и главица, са 

знатно широм употребом другог термина, како је то случај у сусједним 

ономастиконима, не проналазимо у нашим примјерима, што је супротно ставу да 

је у једном моменту термин главица превагнуо над првобитним термином 
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глава.
75

 Дијелови човјечијег тијела који постају дијелом топономастичке 

метафоре у овој групи су још и Кук, Лица, и нога у имену Ракове ноге и 

Трч
и
нога. 

Велимир Михајловић (1970: 20), проналазећи знатан број топонимијских 

паралела, даје опис географског термина лице у микротопонимији, сврставајући 

га уз географски термин челопек „с том разликом што је код апелатива лице 

немогуће одредити ситуације које су утицале да једно брдо или планина буде 

лице, а друго наличје“. Аутор даље наводи да су овакви називи у директној вези 

са положајем географског облика, односно да се дио неког бријега могао назвати 

лице једино у односу на одређене објекте поред њега и закључује да је ипак јасно 

– „лице је због тога што гледа лицем (челом) на неки објекат“. Наш опис са 

терена дат уз овај географски лик поклапа се са значењем истог назива који 

биљежи Станић (1969: 57) у ускочкој топономастици – „нагнуто земљиште, 

обично травно, под ливадом без камена“, што потврђује став „да се апелатив лице 

доста често среће и као микротопоним и на терену где је његова апелативна 

функција давно изгубљена“ (Михајловић 1970: 20). 

Апелатив нога Михајловић (1970: 39) објашњава преко географског 

термина подножје наводећи да његово поријекло постаје јасно само онда када га 

упоредимо са терминима глава и главица у значењу „врх брда или планине“, 

усљед чега се чини логично да се тачка неког рељефа назове у складу са 

односима глава – ноге.  

Поступак преношења номинације референта с неког негеографског појма 

чест је у топономастици,  што  потврђују и  топономастичке  метафоре
76 
нашег  

ареала.  Пошто  су микротопоними властита имена, они су првенствено лексичка 

а мање граматичка категорија, а с обзиром на друкчије, тј. ономастичко а не 

лексичко значење, имају специфичну функцију. Као примарну препознајемо 

номинацијску функцију, односно чин именовања. Када се у комуникативном 
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 Доказ да тај процес још увијек траје и да се не ради о деминутиву именица женског на -ица, 

представљају примјери из Црне Горе и Херцеговине које проналази В. Михајловић (1970: 19) и 

биљежи да се у микротопонимији Бјелопавлића термин главица појављује 21 пут, а географски 

термин глава само три пута. Сличну ситуацију аутор биљежи и у околини Билеће. 
76

 То су заправо лексикализоване метафоре: „Те лексикализоване (мртве) метафоре заправо су 

катахрезе, тј. изрази из нужде због недостатка језичког термина којим би се дате појаве 

именовале“ (Ковачевић 2000: 35). 
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акту јави потреба за номинацијом неког објекта, а особа која шаље поруку не зна 

лексему која би имала ту вриједност, или не може да је се сјети, у језичкој 

свијести адресанта, како проналазимо код Гортан-Премк (2004: 86), почињу се 

сукцесивно одвијати сљедећи процеси: 1. значењска декомпозиција садржаја који 

треба именовати (нпр. уздужан + служи за пролаз итд.); 2. претрага лексичког 

фонда у  меморији  са  сличним  компонентама  (тако  се  долази  до  лексеме  

ждријело);  3. повезивање сема пролаза кроз стјеновити предио и сема 

ждријела; 4. синтеза елемената циљног садржаја око елемената који их повезује 

(тј. око семе положаја – уздужан и семе функције – служи за пролаз). Чин 

именовања у себи садржи елементе именотворности, односно структуру имена и 

ономастички садржај, тј. придруженост створеног имена објекту које тај назив 

именује. Даље се чин именовања остварује чином саопштавања које се увијек 

исказује денотативом, који у процесу именовања мора бити јасан, јер су 

различита обиљежја денотата потакла именоватеља да изврши избор њему 

најкарактеристичнијег обиљежја и да га уобличи у име (Шимуновић 2009: 30). 

Ову скупину, како смо и видјели, чине лексичке, тј. језичке метафоре, 

односно лексеме које су некада биле метафоре, али су при лексикализацији 

изгубиле своју сингуларност и прешле у полисемијући, постајући на тај начин 

ексметафоре. Настале су из потребе за номинацијом и диференцирањем објекта 

од мноштва других, тако што су се од различитих обиљежја географског објекта 

у имену издвојила само она најбитнија, па су као такве објективне и системског 

карактера (Кнежевић 2011: 308). Предмети са којих је име прешло на одређени 

географски објекат су дијелови људског тијела, артефакти из свакодневног 

живота и др., при чему сличност између изворног и циљног појма није потпуна, 

већ је заснована на неком од сегмената који посједују обје појаве, а то су семе 

изгледа, облика, положаја, боје или неког другог својства. Пошто су постали 

властита имена, метафорично  образовани  микротопоними, неутрализовали  су 

основно  лексичко значење и упућивањем на објекат истакли његов 

топономастички садржај. 

А.2.2. Називи који означавају изглед терена:  

Биљег, Височник, Двостручарица, Кресано брдо, Криваче, Криводоли, 
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Овлагија, Округла орн
и
ца, Округљача, Крачипоље, Крачице, Крачуле, Кресано 

брдо, Крнијевац, Лаживо брдо, Полежац, Положица, Опаљено брдо, Остјенак, 

Прифатак, Ц
и
јепац; 

 

А.2.3. Називи настали према положају и изложености терена: 

Вијарац, Ви
ј
ор, Вражја коса, Друга паљ

и
чица, Ледена пећина, Ледењача, 

Међубрда, Међутесте, Мргињ, Огријање, Осоје, Осојце, Остружнице, Орепак, 

Пакленик, Планчица, Прва ограда, Прва паљ
и
чица, Пу

о
овац/Поовац, Приплећ, 

Присоје, Равна ластва, Скрајник, Скривена вртача, Средње Педише, Средњи 

бр
и
јег, Средњи пут, Трећа паљ

и
чица, Чолопек. 

A.3. Називи који означавају површинска својства тла  

Ову групу назива чине изведена и сложена имена. Када су у питању 

површинска својства тла углавном преовлађују двочлани називи од придјева и 

именице, при чему се именицом дају укупна својства објекта, док придјев истиче 

његове површинске одлике: го, дивљи, дуг, каловит, оштар, питом, раван, рупни, 

слијеп, широк, шупаљ: 

Алуга, Голе косе, Голи гај, Голо брдо, Грдиврат, Дивља башча, Диљка, Дуга 

њива, Дуге вртаче, Дужице, Ибишовo
77 
ждр

и
јело, Извале, Јалова њива, Каловита 

брда, Килавице, Љута страна, Мекота/ Мекоте, Мравиљци, Мрвићи, Мргињ, 

Оштра глава, Питома вртача, Питома њива, Плијеш, Пустопоље/Пу
о
стопоље, 

Равна њива, Равна Романија, Равна стијена, Равна њива/Равне њиве, Равне, 

Равни пут, Равине, Равнине, Расолина, Рупавци, Рупни до, Сл
и
јепо трње, Сушике, 

Травњак, Разбојни до, Трновача, Трњаци, Трње, Урвине, Широка лука, Шупља 

буква, Шупља ст
и
јена. 

Ови називи настали су према просторном односу који заузимају у односу 

на окружење, па тако имена која у себи садрже нпр. придјев широк или дуг нису 

опозити називима са придјевом узак или кратак, као што Средњи пут не стоји 

између *Горњег и *Доњег пута, већ у средини стране брда. У овој семантичкој 
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 Вјероватно према иблис/иблиз < тур. iblis < ар. iblis, „ђаво“ (Шкаљић 1966: 38). 



 

84 
 

 

 

категорији назива, именица и придјев описују географски објекат на који се 

односе и нису у опозитном односу према називима из окружења. 

А.4. Називи који означавају састав и особине тла 

Барит, Б
и
јела, Б

и
јела вода, Б

и
јела пећ

и
на, Б

и
јела ст

и
јена, Бијели бор, Бјели 

поток, Бјелутак, Вранозуб, Врања глава, Врањак, Гладнице, Гниле баре, Гуљев
и
не, 

Деб
е
ла међ, Деб

е
ло брдо, Дебељ, Жутице, Зелена вода, Зелени до, Зелени поток, 

Зелено брдо, Зеленика, Иловаче, Каменице, Камењар, Камењача/Камењаче, 

Камење, Кржуљ, Ку
о
собор, Љута страна, Љутик, Модри камен, Посранац, 

Седра, Сирово ждр
и
јело, Ситница, Слана бара, Танка коса, Тињци, Бегина креша, 

Црвена земља, Црвена лука, Црвена стијена, Црна ст
и
јена, Црни врх, Црниоци, 

Црно брдо. 

Мотивисаност ове скупине назива везана је за боју тла или камена 

(бијел, вран, жут, зелен, црвен, црн), састав земље и камена (гњио, сиров, слан, 

седра), или неко друго својство (дебео, кус, љут, посран, танак), а с обзиром на 

структуру, микротопоними дате подгрупе су изведени и сложени називи. У 

хидрониму Б
и
јела зпажамо тип крње синтагме, или топономастичке елипсе у којој 

је апелатив нестао „јер је временом постао сувишан с обзиром на топономастичку 

функцију“ (Шимуновић 1972: 201).
78

 

А.5. Фитоними 

За именовање географских објеката биљке често служе као мотив 

именовања. На овом мјесту ћемо указати на важност и удио који ботанички 

термини и сам фитоним
79 
могу имати као дио посебних језичких знакова – 

микротопонима. У ову групу сврстали смо све називе биља, изузев оних који 

су постали од културних биљака, које смо према усвојеној класификацији 

сврстали у другу групу, а све у циљу упознавања некадашње струкутуре 

биљног покривача који је током вијекова могао промијенити своја вегетацијска 

обиљежја. Односно, у микротопонимима фитонимијског постања забиљежених 

на испитиваном ареалу, можемо пронаћи потврде о постојању различитих 
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 О називу хидронима и ојконима Бијела шире у: Шћепановић 2003: 557–565. 
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 sensu lato и sensu stricto, према Вајс (1980: 47). 
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биљних врста и њихове распрострањености, па ће нам топонимија, управо 

због тога што микротопоними снажније од саме реалије, у овом случају 

биљке, боље одолијевају зубу времана. „Фитотопоним настаје када фитоним 

уз н необавезних допуна (префикси, суфикси и остали творбени елементи) 

преузме функцију топонима, односно кад се од фитонима, који је апелатив и 

има значење, преузме само израз, те знак губи старо значење али добија нову 

функцију, тј. идентификацију насеља у простору, а допуне изразу врше 

диференцијацију између топонима с истом основом“ (Вајс 1980: 48). 

У микротопонимији Романије биљежимо сљедећа имена за која потврде 

проналазимо у Ботаничком речнику (Симоновић 1959):  

Батурице (< батурица – Typha) 

Бор, Бијели бор, Борјан
и
це, Борје, Борова глава, Боровац, Борови, Борово 

врело  (< бор – Pinus silvеstris); 

Боровињак (< боровница – Juniperus komunis); 

Бреза, Брезик, Брежђе, Брезјак, Брезњива, Брезова њива, Брезовачка коса, 

Брезовина, Брезовице, Бр
и
јежђа (< бреза – Betula); 

Буђ (< буђ – Мucor); 

Бујеч (< бујач – Juniperus oxycedrus); 

Букве, Букова шума, Буковац, Буковик, Буковина (< буква – Fagus silvatica); 

Бун (< бун – Atropa belladonna); 

Буч
и
је (< буча – lagenaria vulgaris); 

Велеш (< велештика – Levisticum officinale); 

Витањ (< витина – Clematis); 

Вишњица (< вишњица – Phaseolus coccineus); 

Граб, Грабовик (< граб – Carpinus); 

Грожђе (< грожђе медвјеђе – Artctostaphylos uva ursi); 

Дивље (< дивљак – Pirus piraster); 

Дурева раван (< дура – Sorghum cernuum); 

Под зуквом (< зуква – Heleocharis); 

Ива, Иве, Ивовац (< ива – Ajuga skamaepitus); 

Јаб
у
ка, Јабуч

и
ца, Мала јаб

у
ка (< јабука – Malus pumila); 
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Јавор, Јaворови, Јаворак, Јаворје, Јаворов до, Јаворово, Под јаворјем (< 

јавор –Acer); 

Јагодње брдо (< јагода – Fragaria); 

Јасен, Под јасеном, Јасење (< јасен – Fraxinus ornus); 

Јасик,  Јасике (< јасика – Populus tremula); 

Јела, Јелава, Јелах, Јеле, Јелови, Јеловци  (< јела – Abies alba); 

Јелик Јел
и
ке, Сува јел

и
ка (< јелика – Abies alba); 

Под јербацмом, (јербацма < јерибасма – Код Симоновића (1959) не 

проналазимо овај термин. Доноси га РЈАЗУ (IV: 599) и дефинише као „врсту 

крушке“, позивајући се на Вукову дефиницију: „т.ј. крушка ,art birne' ,piri 

genus'“.); 

Јовици Дебела јова, (< јова – Alnus); 

Кал
у
ђер (< калуђер – Iris); 

Крушчање, Крушчица (< крушка – Pirus); 

Кукања, (< кукиња – Prunus spinosa); 

Лијеска, Лијешћа, Љесковац (< лијеска – Corulus); 

Липа, Липе, Липов до, Липов поток, Липово ждр
и
јело (< липа – Talia); 

Лучеви, Лучевник (луч – Pinus nigra) 

Љутик (< љутик – Aconitum anthora); 

Мацин до, Мацина стаза (< маца – Antirhinum majus); 

Мељена (< меље – Viscum album); 

Мукиња (< мукиња – Sorbus aria); 

Омарак, Омаре, Омари, Омарић, Суви омар (омара – Picea excelsa): Према 

РЈАЗУ (VIII: 906) дата одредница је „ситна гора, шума“. Даље се наводи: „Биће у 

свези с ријечју омарика и управо ће значити ситну гору (шуму) оморикову, а онда 

и друкчију. Наводећи низ топонимијских паралела, нпр. „ситну гору, шуму“ у 

Дробњацима, „шуму“ у Ровцима према Пижурици и др., В. Михајловић (1970: 

167) закључује да се у топонимији „овај географски термин појављује као 

искључиви дримоним [...] јер свуда представља шуму“. 

Орах, Орахов до (< орах – Juglans regia); 

Паоци (< *палчац – Boletus rufus); 
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Папратни до (< папрат – Aspidium dryopteris); 

Код петроваче (< петровача – Lilium martagon); 

Јарчишта (јарац – Fetusa)
80 

Печуре (< печурве – Pseliota arvensis);  

Пирала, Пирале, (< *пир – Agropyrum);  

Потрешње (< трешња – Phaseolus coccinues) 

Ракита (< ракита – Evonymus euroapeus), а код Скока (III:102) „врба“;  

Растик, Растовац, Растовци, Орлов храст (< храст – Quercus);  

Редушњак (< редуша – Tricholoma gambosum); 

Репух, Репушина, Репца (< репух – Lappa); 

Рижа (< рижа – Leersia oryzoides); 

Росуље (< росуља – Agrostis); 

Сијерак, Сијерковина (< сијерак – Sorghum cernuum); 

Сиљев крш, Сиљева глава, Сиљево поље (< сиљевина – Avena sativa); 

Стрижев гај
81 

(< стрж – Apera spici venti) 

Сушике (< сушак – Sonchus asper); 

Тиса (< тиса – Taxus baccata); 

Троваче (< тров – Anamirta cocculus) 

Трешн
и
ца (< трешна – Blysmus compressus); 

Трновача, Трњаци, Трње (< трновац – Asperula odorata; трнак – 

Centaurea; трн – Palirus aculeatrus); 

Тушњевица (< тушањ – Portulaca olerace); 

Церовац (< цер – Quercus domestica); 

Цмиље, Цмиљева ст
и
јена, Цмиљево поље (< цмиље – Antennaria dioica); 

Чапуља (< чапуљка – Erodiu); 

Шиповача, Шипов
и
це (< шип – Rosa canina) 

Штитарице (< штитаре – Umbelliferae) 

                                                 
80

 М. Шћепановић (2007: 154) наводи: „Ливада на којој расте трава јарац добија идентичан назив 

јер се на тај начин ближе разликује од осталих ливада на којима расте граорина, чађавац и сл., јер 

је јарац тежак за кошење, што је опет довољан мотив именовања и снажна подлога метафоре, ако 

се прихвати да трава својом величином и жилавошћу асоцира на кострет“. 
81

 Не искључујемо ни могућност настанка овог имена као назива антропонимског постања по 

занимању – онај који стриже овце или козе у вријеме стрижења (РМС VI: 27), мада нам се 

фитонимско постање имена овог топонима чини прихватљивијим. 
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Фитонимске називе чине једночлане просте неизведене ријечи типа Бор, 

Ива, Репух и сл., затим изведенице Боровац, Ивовац, Репушина, као и двочлане 

ријечи. У двочланим називима разликујемо три типа. Први је тип, нпр. Орахов 

до у коме је придјев од фитонима на првом мјесту и врши оријентацијску 

функцију у процесу номинације, у односу на остале по биљу обиљежене 

просторе: Липов, Мацин, Папратни. Други тип чине имена Дебела јова, Сува 

јел
и
ка у којима је фитонимски дио назива на другом мјесту, те заједно са 

придјевом прије свега имају улогу идентификатора и, трећи тип чине 

фитонимски називи у којима је просторни однос изражен приједлогом: Код 

петроваче, Под зуквом, Под јасеном и сл. 

Шимуновић (1972: 26) наводи да је погрешно мишљење да називи 

представљају распрострањеност биљке која је у називу, што је био чест случај у 

старијој ономастичкој литертаури, те налази да су фитоними семантички и 

функционално ријечи без икаквог информативног садржаја. У складу са тим је и 

мишљење Н. Вајс (1980: 49) која наводи: „Све док се нпр. у топониму 

Трешњевка буде осјећао апелатив трешња 'плод или стабло Prunus avium' тај ће 

топоним бити конотиран садржајем 'трешња'. Наравно, због различите нарави и 

другачије функције топонима, која је искључиво идентификацијска као и у 

сваког другог властитог имена, а не семантичко означавање предмета (одн. 

Реалија), веза с конотативом се брзо губи“. С друге стране, М. Шћепановић (2007 

153) сматра да се попут назива ни биљке нису јављале одједном, нити су 

одједном нестајале са одређеног микроареала, те претпоставља да је код настанка 

имена дата биљка, која је служила као оријентир, већ била у ишчезавању и 

наводи: „да није тако вјероватно данас буков браник не би носио назив Смрчје, 

јер у њему данас 'нема смрче ни за лијека', па је реално претпоставити да је у 

вријеме настанка назива тај браник био незнатно 'прошаран' смрчевим стаблима“. 

Све наведено, уз опис са терена, навело нас је да закључимо да када би  

нпр. по броју фитонима изведених од основе бреза закључивали о 

распрострањености тог дрвета на нашем ареалу, чинило би се да је у 

вегетацијском систему оно највише заступљно. Међутим, ријеч је само о великој 

заступљености стабала или мањих шумарака брезе у храстовим, грабовим и 
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другим шумама, при чему не треба заборавити изглед стабла брезе које је готово 

једино стабло бијеле коре које својим истицањем може нарочито послужити као 

оријентир, усљед чега апелативом бреза творен микротопоним бива 

идентификатор одређеног микроареала, што не може постићи неко друго 

дрвеће, којим је прекривен читав терен. Скоро је идентична ситуација при 

именовању шума по присуству одређене биљке на њој, нпр. Artctostaphylos uva 

ursi – медвјеђе грожђе), Рижа (Leersia oryzoides – дивља пшеница), Чапуља 

(Erodiu – жива трава) и сл. Исто тако на Јагодњем брду има доста јагода, у 

Сиљевом пољу сиљевине, као у Папратном долу папрати. И још, ако 

осмотримо опис једночланих фитонимских назива и апелативне дијелове 

двочланих, примијетићемо да су у питању обично географски термини који су 

преименовањем преко фитонима добијали оријентацијску улогу за већ 

идентификовани географски апелатив. Осим тога, из фитонима у 

микротопонимији се могу извући информације о размјештају биљака у 

прошлости, те на тај начин и приближној старости појединих назива, те о 

несталом и преовлађујућем биљу на одређеном простору (Шћепановић 2007: 

154). Такав став потврђују и наши примјери, јер је према подацима са терена 

знатан број фитонима у микротопонимима ишчезао као апелатив у лексичком 

фонду испитиваног подручју и живи још једино као окамина уз именовани 

географски објекат. 

Можемо закључити да су поједини објекти лако и прецизно одређивани  

помоћу усамљеног или на том мјесту ријетког дрвета, односно за дати потес 

неког карактеристичног растиња, што нас упућује на став да су фитоними веома 

захвалан материјал за убикацију и идентификацију неког земљишта. 

А.6. Зооними 

Као што је биљни покривач врло рано постао мотив у именовању, тако су 

и топоними мотивисани именима животиња веома рано потврђени (Шимуновић 

1982–1983: 241): „Човјеково прво занимање је био лов. Дивље животиње, птице, 

звијери уопће, о којима је овисио, домаће животиње које је узгајао као благо и 

теглећу марву постајале су древне и важне побуде у именовању локалитета у 

вези са дотичним животињама“. Овакви топоними указују на то са којим је 
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животињама човјек долазио у дотицај, те какву су улогу имале животиње у 

временима када су настајали њима мотивисани називи. На нашем ареалу имена 

зоонимског постања по бројности су мање заступљена у односу на оне настале 

од фитонима, „што је и разумљиво ако се упореди број животиња према броју 

биљних врста и уз то узме и чињеница да је веза биља са поднебљем далеко 

чвршћа у односу на везу између животиња и поднебља“ (Шћепановић 2007: 154). 

У микротопонимији Романије свега неколико назива припада овој групи: 

 

во  –  Волујска    бара;
82

 

врана – Врања глава, Врањак, Комљенов Врањак;
83 

вук – Вучи бр
и
јег, Вучи до 

гавран – Гавранка; 

голуб – Голубац, Голубињак; 

жаба – Жабино брдо; 

зец – Зечева ледењача; 

јастреб – Ј
а
стребњак/Јастребњак; 

јазавац – Јазовци 

јелен – Љељенбрдо (< јелен > јељен > љељен); 

кобила – Кобиља глава; 

коза – Козји до, Кози
о
је; 

коњ – Коњска њива, Коњско ждр
и
јело; 

крме – Крмеће локве; 

медвјед – Међедово ждр
и
јело; 

миш – Мишија ст
и
јена; 

овца – Овчине; 

орао – Орлов храст, Орловача, Орлово грло; птица – Птич
и
је врело, 

Птичи
ј
и поток, Тич

и
јак; соко – Соколина. 

Издвојићемо на крају још два микротопонима са хипотезом да су 

                                                 
82

 Прасл. *volujь „воловски‟ + *dolъ (Лома 2013: 48) 
83

 Прасл. *vornьjь, adj. poss. од *vorna „врана‟, f. -ьjа + *golva (Лома 2013: 49) 
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мотивисани именом домаће животиње. То су имена: Баљачe
84 

< Баљен – име 

волу „са флеком, баљом на глави спреда“ (Пижурица 1971: 182; Шћепановић 

2003: 601–602) и Кратово < Крат – коњ зеленко. М. Шћепановић (2007: 161) у 

Дробњаку проналази назив Кратовац с напоменом да је према легенди на том 

мјесту закопан Крат, коњ војводе Абазовића. 

На некадашње простирање појединих животињских врста указује нам 

осврт на зоонимские термине у топонимији, које, уз напомену да је због 

профилаксе и различитих одлика појединих животиња прастара и заједничка 

особина свих словенских народа да дјеци надијевају лична имена Голуб, Гавран, 

Соко, Вук, Зец и слично, па је у том смислу тешко одредити када су топоними 

мотивисани именом животиње, а када антропонимом, нпр. Голубац, Соколина 

(Шимуновић 1982–1983: 241), можемо разврстати на: топониме од назива за 

дивље животиње: Вучи бр
и
јег, Вучи до, Врања глава, Врањак, Комљенов Врањак, 

Жабино брдо, Зечева ледењача, Јазовци, Крмеће локве, Љељенбрдо, Мишија 

ст
и
јена, Међедово ждр

и
јело; О

у
сињак; топониме од општих или појединачних 

назива за птице: Гавранка; Голубац, Голубињак; Ј
а
стребњак/Јастребњак; Орлов 

храст, Орловача, Орлово грло, Птич
и
је врело, Птичи

ј
и поток, Тич

и
јак; 

Соколина; и  топониме од назива за домаће животиње:  Волујска  бара,  Кобиља  

глава,  Козји  до,  Кози
о
је,  Коњска  њива,  Коњско ждр

и
јело, Овчине. 

Као што се из наведених примјера види, ако изузмемо директну 

онимизацију типа врана  > Врана, коју у прикупљеном материјалу са терена 

нисмо забиљежили нити  у једном примјеру, уочавају се уобичајени типови у 

процесу топономизације: 

а) модификовани  двочлани  зооним  афиксалном  творбом  прелази  у  

топоним: Орловача < *Орлова вода; 

б) топономастичка сраслица у улози топонима са зоонимом у првом 

дијелу: Љељенбрдо; 

в) у двочланим именима зооним је као посесив и/или квалификатив на 

првом мјесту у називу, те врши диференцијацију номинованог објекта 

                                                 
84

 Не искључујемо ни могућност настанка имена од антропонима Баља < Балислав, Братислав 

и сл. Или Баљен < Баљ(а) + ен (Грковић 1977: 33) 
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идентификованог уобичајеним географским термином, док је његова 

информативност мање важна: Вучи до, Међедово ждр
и
јело, Птич

и
је врело и др. 

Веза човјека са животињом постојала је кроз цијелокупну људску 

историју, усљед чега су зооними извршили велику улогу при формирању имена 

топонима и антропонима. Имена животиња била су под великим уицајем 

локалитета на коме је човјек живио па је „богатство зоонимних креација за 

поједине врсте животиња адекватно важности тих врста животиња у одређеном 

крају и одређеној језичкој заједници“ (Шимуновић 2009: ). Као што је то случај 

у микротопонимима насталим по називима биљака, тако и на овом мјесту и у 

овој групи назива не значи да је животиња чији су називи послужили као мотив 

у именовању било доста на датом подручју. Имена нису настала по ономе чега 

има у изобиљу, како смо већ напоменули, већ по ономе што је за дати ареал 

карактеристично, типично и што га издваја од других локалитета у околини. 

А.7. Топоними одређени односом према топонимима из окружења 

Географски термини из ове групе одређени су односом према ближем 

просторном окружењу, који је најчешће изражен: 1. преко приједлога и 2. 

опречним придјевима горњи и доњи. 

 

А.7.1. Називи у којима је просторни однос изражен приједлогом 

 Ради лакшег прегледа, нарочито у развијеним морфолошким пејзажима, 

потребно је ради лакшег прегледа обиљежити сваки географски објекат, и за 

очекивати је извијесну бројност назива овог типа. 

Микротопоними  ове  групе  за  ономастику  су  јако  важни,  јер  

упоређивањем  и увидом у опозите можемо реконструисати бројне ишчезле 

топониме који су још сачувани једино у вези са приједлогом или у односу на 

опречни придјев. 

Виш бунара, Врело у башчици,  Добој, За брдом, За великом њивом, За 

млином, За Заврш,  Загај, Загајница, Заглавица, Загоне, Заграђе, Загуње, 

Задрушко  поље,  Задубље, Заклопача, Закршће, Залоквенице, Замуштен, 

Заомар, Засело, Иза Деб
е
лог брда,  Извор у Чаирку, Испод брда, Испод Злокоса, 
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Испот гробља, Испо
т 
Кукора, Испо

т 
Скрајника, Испо

т 
Скрајника, Испот Црног 

врха, Испо
т  
штале, Код брезе, Код гробља, Код Ерова гроба, Код крушке, Код 

ледењаче, Код петроваче, Код Ранкове крушке, Код старе куће, Међубрда, 

Међутесте, На брду, На бр
и
јегу, На вр шуме, На вр

х 
села, На Дедића брду, На 

кривини, На међи, На скретању, На Тепици, На Црној ст
и
јени, Награнак, 

Надбашча, Надомар, Натку
о
њица, Низ борје, Орепак, По стара кућа, Побрдаљ, 

Побрдаље, Побрњача, Под брдом, Под бр
и
јегом, Под бунаром, Под великом 

крушком, Под гредом, Под Дивљаном, Под Друм
и
нама, Под зуквом, Под 

јаворјем, Под јасеном, Под језерским брдом, Под јербацмом, Под косом, Под 

кршом, Под међом, Под Црним вр
х
ом, Подалуга, Подбашча, Подб

и
јели крш, 

Подвода, Подгај, Подгајеви, Подголубац, Подградац, Подждр
и
јело, Подива, 

Подлозник, Подмеђ, Подмједеник, Подомар, Подосоје, Подосојце, Подраковац, 

Подрижа, Подсумљен, Пост
и
јене, По

т 
ст

и
јену, Поткамење, Поткик, 

Поткра
ј
еви, Поткрачице, Поткуњица /Потку

о
њ

и
ца/ Поткућница, Потплијеш, 

Потрешње, Потсоколина, Потцареве воде, Пошћенпоље, Према Глу
х
овића 

кућама, Према Кукору, Приплећ, У Барама, У пољу, У потоку, У страни, У шуми. 

А.7.2. Називи у којима је просторни однос изражен опречним 

придјевима: 

Вел
и
ка ада, Вел

и
ка вода, Вел

и
ка градина, Вел

и
ка јаб

у
ка, Вел

и
ка ластва,  

Вел
и
ка њива, Вел

и
ка положица, Вел

и
ка продола, Вел

и
ка ст

и
јена, Вел

и
ка страна, 

Вел
и
ка Трла, Вел

и
ка ча

ј
ира, Вел

и
ке букве, Вел

и
ки Боровац, Вел

и
ки бунар, Вел

и
ки 

добој, Вел
и
ки мајдан, Вел

и
ки орах, Вел

и
ки Растовци, Велики Стругоник, Вел

и
ки 

ча
ј
ир, Горња ограда, Горња пилана, Горње поље, Горњи пут, Горњо врело, Дојна 

ограда, Дољња поља, Доња пилана, Доњо врело, Мала вода, Мала Госињица, Мала 

градина, Мала јаб
у
ка, Мала Миљацка, Мала Миоша, Мала ограда, Мала 

положица, Мала продола, Мала раван, Мала ст
и
јена, Мала трла, Мала шума, 

Мали Боровац, Мали до, Мали добој, Мали мајдан, Мали орах, Мали Растовци,  

Мало  ждр
и
јело,  Мало  лијешће,  Нова  цеста,  Стара  калдрма,  Стара  кућа, 

Стара цеста, Стари пут. 
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Називи с приједлогом носе јасну локализацијску ознаку, па је и без 

детаљније анализе јасно да су најфреквентнији називи у којима је просторни 

однос изражен приједлозима за и под, што је и разумљиво због тога што се уз 

помоћ њих врши ближа просторна ознака у односу на окружење. Ако се прати 

еволуција приједлога према префиксу, као нпр. у односима Под бунаром – 

Подгајеви, може се пратити и старост назива. На тај начин се микротопоними, 

као нпр. Заврш, Заграђе, Залоквенице, Побрдаље, Подгајеви, Поткрачице и 

слично, скоро и не осјећају као називи с приједлозима, јер је „у процесу 

топонимизације, која је сада завршена, дошло до модификације апелативног 

дијела суфиксацијом и упрошћавања сугласничких група које су настајале у 

срастању приједлошког  и  апелативног  дијела  назива,  а  облик  је  сведен  на  

неутрални  члан парадигме“ (Шћепановић 2007: 158). 

С обзиром на структуру, сви називи претходно наведене групе су углавном 

двочлани микротопоними у којима су односи означени величином (велики – 

мали) и положајем (доњи – горњи), или су од њих постале топономастичке 

сраслице типа Поткрачице < под+Крак +ице. 

 

А.8. Посебни географски називи    

У  ову  групу  назива  сврстали  смо  имена  која  нису  ушла  у  претходне  

скупине онима, прије свега због недовољно јасне мотивације, семантичке 

непрозирности и на први поглед нејасне читљивости. У питању су називи којима 

се показује неки однос и својство који је често изражен апстрактумима, због 

чега се ствара проблем при њиховој јаснијој значењској идентификацији, што је 

и основни разлог за разматрање у засебној групи. 

То су, на први поглед једночлане ријечи, топономастичке изведенице и 

сраслице, као и топономастичке синтагме. 

Астар
и
на 

Код Скока (I: 67) „постава, платно за, поставу, памучно платно у коме се 

обично мртви Турци завијају“. У готово истом значењу проналазимо га и у 

РСАНУ (I: 189). Мотивација у имену овог назива према датом значењу остаје нам 
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нејасна, мада са доста опреза претпостављамо да се можда ради о називу 

метафоричног постања (типа Гаће). 

Могуће је, с друге стране, да је наш назив настао од глагола остарити 

„учинити нешто старим, постарати“ (РСАНУ VIII: 454), што би значило остарјелу 

шуму или стабла која су усљед неке болести дрвећа осушила, *Остарјела шума < 

Остарина. Опет, назив је мога настати путем директне метафоричке онимизације 

од апелатива остарина, „људи, нараштај у старијим, зрелим годинама“, или 

„земља остављена за старост, домаћину након диобе имања“. Данас овај термин 

означава шуму са здравим и овећим стаблима, што бисмо могли тумачити 

пошумљавањем које је било веома заступљнео на цијелој Романији из времена 

СФРЈ. 

Батал 

Индеклинабилни  придјев  „напуштена  воденица,  џамија“  (Скок  I:  122),  

или  адј. покварен, неуредан,  неваљаст, неупотребљив, запуштен“ (Шкаљић 

1966: 125). Дакле, Батал – запуштена и за обраду неупотребљива земља. 

 

Бачкала 

При тумачењу овога микротопонима као назива за локву, полазимо од 

апелатива бач који Скок (I: 85) одређује као „станар, планинар, главар пастирског 

стана у планини“. Изведена суфиксом -ило ова лексема означава „обор, стан, 

мјесто гдје се музе и прави сир у планини“, што би одговарало привредним и 

терминима везаним за сточарство забиљеженим на нашем ареалу. У групу назива 

изведених од дате основе исти аутор уврштава и топоним Бачка. Тако би наш 

микротопоним значио мјесто на планини гдје су некада били обори или станови 

и на коме је сасвим природно била и локва за напајање стоке. 

Како је ријеч о називу за локву и с обзиром на то да фонетски лик упућује 

на глагол бачкати (РСАНУ I: 350) са примарним покрајинским значењем 

„прљати“ и другим значењем у повратном обликом описаним примјером: „Цеца 

се бачкала по блато, па се сва убачкала“. Даље се упућије на глагол брчкати 

који РЈАЗУ (I: 616–617), дефинише као „разметати воду да се чује“, или 
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рефлексивно „разметати око себе воду да се чује купајући се“. Тако не 

искључујемо могућност ни да је сама локва добила назив по томе што су се нпр. 

дивље свиње или стока „брчакале“ или „бачкале“ у њој, те је стога била блатна и 

прљава. 

Бубање 

Ономатопејски  коријен  bob  индоевропског  је  поријекла  и  од  њега  је  

изведено бубањ, а налази се још у бубати, „јако ударати“ (Скок I: 223). РЈАЗУ 

(I:  699–700) даје овећи опис значења овог глагола: „бубати може тко чељаде или 

што друго“ или „лупати тако да се чује“ или „буба тко или што у што, по чему, 

чим, чим у што“. Све то нас наводи на закључак да је могуће да се ради о шуми 

у којој су се сјекла (бубала) стабла, при чему се све јасно чуло. Поимениченом 

на -ње, глагол бубати је дао значење шуме у којој су се стабла ударала, сјекла, 

бубала. С друге стране, не можемо занемарити и могућност антропонимског 

постања нашег назива, од патронима Бубањ, Бубања насталих од надимка Бубо < 

Будимир, Љубомир и сл. (Грковић 1977: 47), према Бубан, Бубана, Бубац, Бубић и 

сл. Међутим, за ову хипотезу недостају нам атропонимске и патронимске 

потврде са датог ареала, због чега дајемо предност првој хипотези о настанку 

овог имена преко глагола бубати. 

Вараге 

Према Скоку (III: 566) могуће је да је овај назив мађарског поријекла 

настао од глагола вараговати, опанчарског термина који значи „стругати 

излужену кожу“, што би у нашем примјеру значило мјесто гдје се наведена 

радња вршила.  С друге стране, РСАНУ (II: 394) даје апелатив вараге са 

значењем „коритасто дрво што се ставља испод кола на вољарици да вода боље 

тече“ те упућује на испоређеницу бадањ. Нажалост, ово тумачење не одговара 

опису терена. Међутим, исти извор  (II: 394) доноси и лексему верига са 

једним од значења „дужа веначна планина, низ брегова“, што увелико одговара 

слици наших, овим апелативом именованих, географских објеката, због чега нам 

посљедња хипотеза изгледа као најприхватљивија. 
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Гос(п)ињица 

Назив је вјероватно настао од апелатива гос(п)а као хипокористика од 

госпођа или господарева жена (РЈАЗУ III: 297), преко посесивног суфикса -јь: 

*Гос(п)ин-јь ливада < Гос(п)ињица. 

Гуљевци 

Уз дати микротопоним имамо и опис „коси ц
и
јели дан, гули, гули, а мало 

с
и
јена накоси“. Међутим, како „свако одређење према предањима захтијева 

подробан и пажљив приступ“, не тежи се „затварању ових ових питања већ, 

једино, њиховом претресу“ (Шћепановић 203: 552). За прву претпоставку о 

постанку овог назива поћићемо од Скоковог (1: 633) апелатив гуља, који 

проналази у Србији  уз значење „кука дрвена што се подмеће  под  пласт  кад  се  

хоће  да  вуче“.  Коријен  ове  одреднице  са  проширеним посесивним 

суфиксом -евац могао би дати значење ливаде препознатљиве по гуљама које су 

се одметале под пластове када их је требало вући, због чега су оне и биле 

*Гуљеве ливаде. Међутим, ако пођемо од народне етимологије упућени смо на 

глагол гулити, за који РЈАЗУ (III: 498) даје активно „силом ођељивати од чега 

оно што на ономе доста чврсто стоји и оно покрива“, и пасивно значење уз 

примјер „Није гуљена (трава)“. Чини нам се да је овакво значење довољан и 

убједљив разлог да одбацимо тумачење преко апелатива гуља. Као 

најприхватљивија хипотеза нам се чини да је ријеч о микротопониму 

антропонимског постања, према надимку Гуља (тврдица). 

Гуњ 

Овај микротопоним указује на постање директном онимизацијом од 

апелатива гуњ (гуњ, „ћебе“, придјев „гуњаст“; Скок 1971: 634), од кога је 

метафорично изведен наш термин. О трави која је некада а вјероватно расте и 

данас расла на овом пашњаку, наш говорник је рекао: „Овце се рано пусте, оне то 

опасу и то израсте брзо, и оно је тврдо и остану чуме. Не пасе то ни коњ, ни 
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говече неће, овце понешта чупају. Ми зовемо то брко, чуп“.
85

 

Топоним сличне мотивације у облику Руњава главица, Рутавци, забиљежен 

је у Дробњаку (Шћепановић 2007: 149). Могуће је, међутим, направити и 

паралелу са термином КУЊ (коса у Кучима), који Михајловић (1970: 162) 

проналази код Ровинског нудећи албанску етимологију са значењем „узвишење, 

вис“. С обзиром на изглед терена, обје нам претпоставке изгледају као могуће. 

Грачан брдо 

Назив је можда настао према облику Градац + јан, при чему је дошло до 

губљења интервокалног д и сажимања двају истих вокала. 

Дивљан 

РЈАЗУ (II: 242–244) доноси ову одредницу изведену од основе адјектива 

дивљи суфиксом -anъ у значењу „дивљи човјек“, и упућујући на придјев дивљи 

даје и значење пусте и необрађене земље или мјеста, које одговара опису нашег 

денотата. 

Запушци 

Могуће је да је с обзиром на положај терена дат у Регистру овог рада oво 

име мотивисано глаголом пухати, „терати струју ваздуха, (о ветру)“ (РСАНУ V: 

308), у ком би термин значио мјесто заклоњено (запушено) од вјетра, од онога 

гдје пуше. Но, не искључујемо могућност ни то да је само име мотивисано 

глаголом пушити, „слабо горети испуштајући много дима“ или „испуштати из 

себе пару, испаравати се“ (РСАНУ V: 311), усљед чега би могли говорити о 

мјесту које је горело ради паљења у сврху култивисања земљиша или о мјесту са 

кога се испаравала вода и дизала магла и које се звало пушак : пушци (не 

биљежимо га на нашем ареалу), иза кога је стајала ливада и пашњак Запушци. 

Игришта 

Назив је вјероватно настао од коријена игра, „што ради чељаде без 

озбиљне намјере, само да се забави, да прође вријеме“ (РЈАЗУ  III: 773) и 

суфикса -иште. 

                                                 
85

 Симоновић (1959: 318-319) доноси назив Nigella damascena у значењу „мачков брк, чупавац“. 
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Јапага 

Према Скоку (I: 755)   јапага је „у шуми дубока јама међу шкрипима“ 

коју аутор потврђује низом паралела од којих је једна село Јапаге у Босни у 

округу Доње Тузле. У истом значењу термин доноси и РЈАЗУ (IV: 462) уз 

додатни опис „дубоке јаме уз пут, дубоке долине уз високе брдине, ну неплодне, 

пусте“ и напомену да ријеч потиче из 18. вијека. 

Кашан 

Назив је, чини се, изведен од апелатива каша, који   Скок (II: 59) описује 

као балтословенску и прасловенску ријечи са значењем „јело које се добија од 

јечма, итд., очишћена у млиновима“, додајући да је овај прасловенски 

апстрактум добивен од суфикса -iа са првобитним значењем „остатак који се 

добива при цијеђењу“. Адјектив на -ьn се односи на онога „који припада каши“ 

(РЈАЗУ IV: 884 – 885), при чему се истиче и метафорично значење дате ријечи, 

„замућен“. После свега наведеног можемо извести хипотезу о према својству 

метафорички насталом називу од именице каша. Дакле Кашан (< Кашањ) = 

мутан поток. 

Кипар 

Поријекло овог имена повезујемо са апелативом кип коју РЈАЗУ (IV: 957– 

961) описује у преко 15 описа. На овом мјесту издвојићемо само она значења  

која нам могу помоћи у разрешењу мотивационе подлоге нашег имена. Тако ова 

ријеч води поријекло од мађ. kеp, „слика, облик, лице“; „тијело најчешће људско“ 

код чега се истичу три значења која се међусобно не дају лако раздвајати , а то су 

„оно што се дијели на труп и уда; што је супротно души“, „тијело с обзиром на 

величину, висину, раст“, „тијело какво је видјети, лице, струк“, затим „било која 

ствар с обзиром на облик“ и на крају „форма, фигура, облик, прилика (и у 

пренесеном и у метафоричком смислу)“. У свим истакнутим значењима лако је 

препознати анатомску лексику, која се у топономастици неријетко користи у 

образовању метафоричких имена. Прије свих су на овом мјесту лице, труп, ноге, с 

тим што не смијемо занемарити ни објашњења која се односе на облик, и 

висину. Тако бисмо наш микротопоним могли посматрати као метафорично 
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образован топономастички лик према особини висине. Међутим, суфикс -ар 

упућује на занимање, онај који прави кип, слика и слично, или стоји као кип – „без 

покрета, укочено, мирно“.  

Кицељ 

Могуће је да је име изведено преко апелатива кик, посесивним суфиксом -

јь: *Кикјь брдо < Киц брдо < Кицељ. Међутим, такво тумачење нам се не чини 

убједљивим, јер остаје отворено питање промјене к > ц. Због тога нам се чини 

вјероватнијим став да је ријеч о лексичком окрњку (*Китсел). 

Кланчарица 

Вјероватно је овај назив настао од апелатива кланац са значењем „тијесни 

пут између два брда“ (Скок II: 88), *Кланчева пећина < *Кланчар пећина < 

Кланчарица. Ипак, и на овом мјесту суфикс -ар затамњује значење. 

Клупци 

У РЈАЗУ (V: 91–92) проналазимо апелатив клуп са описом „у прољетно 

вријеме, кад је снијег и со откравило, само на пртини, на путу је уледена још 

блата по којем се добро  возити  даде,  то  блато  зове  се  клуп.  Исти  извор  

износи  и  двије  топонимијске паралеле забиљежене у Србији и Хрватској. 

Дакле, име нашег микротопонима могло би се везати за апелатив клуп, настао 

супстантивизацијом адјектива помоћу суфикса -ац. 'Мање је вјероватно да је 

поријекло овог назива мотивисано именицом клупко, „оно областо што постаје 

кад се око чега намота пређа“, у секундарном и метафоричком значењу „у 

чему што је налик на право клупко“, јер нам изглед терена не указује на такву 

могућност. 

Коњиц 

Мишљења смо да је овај назив настао према апелативу коњ, који у једном 

од значења „ороним, планина“ нуди Скок (II: 142–143). Исти аутор доноси бројне 

топонимијеке паралеле изведене од овог термина, па тако и деминутив на -ic, 

коњиц, као топоним потврђен у петнаестом вијеку. Даље се наводи да је 

прасловенски придјев на -ј од апелатива кобила врло чест у везама са 

топономастичким терминима до и глава (уп. наш примјер Кобиља глава), те уз 
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етимолошко разрјешење закључује: „Будући да се моција изразује на сасвим 

неуобичајен начин у ие. језицима, а с обзиром на то да је потврђена и у једном 

старом не-ие. језику Мале Азије, мора се узети да коњ и кобила припадају пред-

ие. супстрату“. Додаћемо још да РСАНУ (XX: 192–193) за апелатива коњиц, 

након примарног деминутивног  значења  даје  и  дефиницију „митолошко биће,  

пола човек  а пола коњ“, усљед чега именима насталих од коњ и кобила не 

одричемо митолошку подлогу. 

Кулипчине 

Име је можда метафоричног постања према апелативу клип са 

секундарним значењем, „дугуљаст предмет који изгледом подсјећа на клип 

(облица, ократка дебља батина и сл.), комад, парче“, и фигуративним „сметња, 

препрека“, уз примјер: „Треба да си особите среће, ако хоћеш да се протураш у 

множини тих силних клипова, који ти се стављају пред ноге у облику лажи“ 

(РСАНУ IX: 605–606). Оваква одређења, као и изглед терена који их потврђује, 

могу бити мотивациона подлога у именовању овог микротопонима. Већа је 

могућност да је настанак овог имена везан за именицу колиба, при чему је о 

алтернирало у у (< *Kолипчине). 

Куљавице < *Куљаве ливаде 

Апелатив куљ синониман је назив за цистерну која се налази на имањима у 

дубини од два до три метра, окружен је каменом и служи да се на њивама у њима 

сакупља вода (Скок II: 231), што одговара опису са нашег терена. Како мјесни 

говор не познаје овај апелатив, овакво објашњење нам се чини мање вјероватним. 

Није искључено ни да је к < г (*Гуљавице). Уп. Гуљевци стр. 98. 

Мар
и
ни ломови 

Према РЈАЗУ (VI: 142–143) лом је између осталог и „бујно 

испрекрижано младо дрвеће“ потврђено примјером: „Не иди у тај лом, јер 

нећеш моћи изаћи“. С друге стране, не одричемо ни тумачење семантике овог 

топонима преко глагола ломити се, кад је ријеч о брдовитом мјесту по коме је 

тешко ићи „јер је кршно, кршевито, каменито“. Међутим, изглед терена 

прикладнији је првој хипотези. 
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Мегара 

Пећина је добила назив према апелативу мегарон (мн. мегара), од 

старогрчке ријечи μέγαρον
 
mégaron ≃ mega-), са примарним значењем „у 

хомерско доба репрезентативна дворана грчке кнежевске палате“, а у 

секундарном и за нас јаснијем значењу „античка настамба у облику мегарона; 

пачетворина која на једној, ужој страни има тријем“. Посљедње значење нам 

указује на то да је овај простор био настањен од прадавних времена.86 

Мједеник 

Апелатив мјед проналазимо код Скока (II: 396) као свесловенску и 

расловенску ријеч са примарним значењем „руда уопће“, а затим „бакар“ и 

„бронза“. Придјев на -ьn > мједен поименичен суфиксом -ик у нашем примјеру 

дао би значење *рудовита стијена. С друге стране, народна етимологија о постању 

овог имена упућује нас и на именицу мед, која према Скоку (II: 436) значи и 

метафору за љепљиву материју на биљу, из чега можемо извести хипотезу да 

наш микротопоним означава стијену на којој се налазила или се налази 

љепљива материја из маховине која је на њој расла. 

Минђуве 

Назив је можда метафоричног постања у случају да је настао од апелатива 

менђуха, „ободац, ушњак, т.ј. накит од сребра или злата или од другог чега 

драгоцјеног што се носи у ушима“ (РЈАЗУ VI: 601), те би имао значење ливаде 

или њиве која драгоцјено рађа. Не искључујемо ни могућност настанка овог 

микротопонима и према апелативу менђеле, коју дати извор проналази код Вука, 

тијесак, „Presse, prelum“. Даље се наводи да ова ријеч долази  из  турског  језика  

од  грчке  ријечи  која  значи  „машине  (справе)  за  различне послове“. У том би 

случају овај назив означавао њиве и ливаде на којима се радило различитим 

машинама, нпр. дрвеним справама за стезање и пресовање (Шкаљић 1966: 

457). Иако нам за другу хипотезу недостају фонетске потврде подсјећамо да су 

многи од топонима веома стари језички споменици, који везом уз географски 

                                                 
86

 Бројне су топонимијске паралеле пећина под овим именом: на Бјелашници у  Бих, у  Црној 

Гори код Подгорице у Толошима, сјеверно од Височке бање у Србији, Мегара у Хрватској итд 
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објекат одржавају значење које је у апелативима подложно промјенама. Сваки 

топоним је заправо средиште одређеног односа па и на њега, као и на сваку 

другу ријеч утичу асоцијативни планови који се односе на сличност значења, 

просту фонетску сличност или и на једно и друго (Шимуновић 1972: 192). 

Паратак 

Наизглед нејасне мотивације, мада уз податке забиљежене на терену –  

„има ливада једна и на њој вако одвојен мали дио и ми смо га звали паратак“, и 

Скоково (II: 607) тумачење термина парат,  „дио“ – нудимо, чини нам се, јасно 

објашњење. 

Петњик 

Вјероватно се ради о термину из анатомске лексике   према петњак 

„петна кост“ (РМС IV: 402), што је могуће јер се извор налази у подножју 

окомите падине а својим суфиксом -ик даје значење припадности ономе што је 

означено апелативом. Није искључена ни могућност постанка овог имена од 

географског термина пећ према значењу „бокасте стијене“ коју Шћепановић 

(2007: 135) биљежи у Дробњаку, у каквом га значењу не дефинишу ни Шиц ни 

Ровински, јер наш овако именовани објекат окружује стјеновит потес. Оба нам 

се тумачења чине могућим. С друге стране, као највјероватнијом нам се чини 

претпоставка да је име настало директном онимизацијом петњик (камен у 

пећини ) < Петњик (извор из тог камена). 

Позаница < *Позна ливада (ливада која се касније коси) 

Можда је у основи назива придјев позан, „који ће се збити, који ће доћи 

појавити се после онога што је сада“ или у вјероватнијем значењу „који је у 

времену поодмакао, касан“ (РМС IV: 598). 

Пуре, Пуришта 

Иако нисмо забиљежили довољно података на терену, уз уобичајени 

одговор „ко зна по чем се тако прозвало“, као могућност наводимо да је име 

мотивисано значењем апелатива пура, „камара дрвља која се спаљује и претвара 

у угаљ“ (Скок III: 80), у ком случају би овај назив могао значити земљиште 
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препознатљиво по пурама, а у прилог томе иде суфикс -иште, као у примјерима 

Витлишта, Гувништа и сл.  

Село, Сеоце 

У овом примјеру апелатив село носи своје старије значење, из времена 

када је значило „имање“, а не новије значење „насеље“, што потврђује став да 

је у неким топонимима „полисемија кудикамо богатија него у свакодневном 

говору“ (Шимуновић 1972: 172), који се очитује и у нашем примјеру. 

Тињци 

За постанак овог микротопонима износимо два тумачења. Наиме, или се 

ради о настанку овог имена директном онимизацијом од апелатива тињац, 

„лискун“ (РМС IV: 211), минерала који се налази у саставу многих стијена и 

који се користи при изолацији, а кога је на датом простору можда било, или је 

назив настао супстантивизацијом адјектива од лексеме тињ, „сено, папрат или 

слама који се стављају између два плота, којима се нешто тињи, преграђује“, 

*Тинјь пашњак. 

Тонице 

У овом имену могуће је јасно уочити коријен глагола тонути, „спуштати 

се, пропадати под утицајем сопствене тежине ка дну“ (РМС VI: 235), што нам 

потврђује и опис терена, страна брда која се спушта у Тоничко поље. Због тога 

нам се чини да је ријеч о метафоричном постанку овог назива. 

Тр
и
јешањ 

Назив je можда настао преко апелатива тријесак, свесловенске и 

прасловенске ријечи trěskъ (Скок III: 502). Деноминал на -ати даје тријескати 

„ударати, лупати“, у чији оквир према истом аутору иде и тријеска, „ивер, 

окресина“, те збирна именица на -је – тријешће, „иверје“. Могуће је дакле, да 

су мотив у именовању овог онима била стабла која су се ударањем кресала од 

чега је настало тријешће које је послужило као номинација овог географског 

објекта (*Тријешћево брдо < Тријешањ). 
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Тру
o
ндебела, 

Овај топоним представља интересантан сложени назив са фитонимом у 

првом дијелу, и адјективом дебела који у топономастици значи плодну и за 

обраду захвалну земљу. Како примарно распознајемо ријеч је о фитониму трн 

(Palirus aculeatrus), чије присуство никако није прилагођено плодној, дебелој 

земљи, нарочито због тога што ово име означава брдо обрасло шумом. 

Настављајући истим путем,  у потрази за дебелим трњем по којем би овај 

простор могао добити назив, код Д. Симоновића (1959: 169) проналазимо 

фитоним дебела тров (Digitalis purpurea), усљед чега износимо претпоставку о 

фитонимском постању овог имена, у коме је дошло до метатезе синтагматског 

назива ове биљке а затим и њеног слагања. 

Трч
и
нога 

Овај назив указује на однос и својство метафоричне и ономатопејске везе 

са денотатом, тако да је мотивацијски тешко одредити подлогу именовања.  

Ако је први дио глагол трчати и други апелатив нога, што није ријеткост 

у географској терминологији (Михајловић 1970а: 38–41), тада се са нивоа 

особености и о глаголском дијелу може говорити уз опрез да ли се ради о 

глаголском или императивном дијелу сложенице. Како увјерљиво наглашава Е. 

Барић (1985: 263) битно је посматрати семантичку вриједност саставних дијелова, 

а никако говорити о значењу топонима. Тако нам се чини да је у глаголском 

дијелу топонима Трч
и
нога облик презента, *нога која трчи, усљед чега ову 

сложеницу са глаголом у првом дијелу не посматрамо као императивну.
87

 

С друге стране, уз низ различитих имена, Шћепановић (2007: 162) 

уврштава и име топонима Трч
и
нога, наводећи да се за овај назив може рећи да 

припада моделу широке апликативности и када је у питању сама сложеница која 

се јавља као презиме, хидроним, ороним. Тако нам остаје да овом називу 

претпоставимо надимачко постање, како га уосталом посматра и В. Михајловић 

(1986: 192). 

                                                 
87

 О типовима ове врсте сложеница шире код М. Стевановића (1956: 6–18) , Е. Барић (1980: 20–30) 

и других. 
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Тук, Марића тукови 

Могуће да је овај термин настао директном онимизацијом према 

апелативу тук кога проналазимо у Вуковом (1987: 836) рјечнику из 1918. 

године у значењу кут. Као једно од значења ове лексеме доноси и РМС (VI: 

331) уз једнак опис „кут, угао“. Термин нуга биљежи и В. Михајловић (1970: 165–

166) уз опис Д. Петровића: „У осам села угао је најчешће ливада или њива која се 

увлачи међу брежуљке и само је на својој основи отворена“, с напоменом да се 

овај географски лик јавља већ почетком шеснаестог вијека и етимологијом < угао 

(Ecke, angulus). Термин нугао у форми Нуга биљежи и Шћепановић (2007: 134) у 

Дробњаку као „земљиште које се угласто увлачи у подножју висова или шума“, 

који је опис сличан нашим називима. 

Ћеремитлија 

Име настало од апелатива грчког поријекла ћеремит, „полукружни 

жљебасти кровни цријеп“ (Шкаљић 1966: 190). Суфикс -лија упућује на мјесно 

значење дато у Регистру овог рада. 

Ц
и
јепац 

Термин у Ровцима код Пижурице проналази Михајловић (1970: 177)  у 

значењу „уздужна увала, долина између брда или шуме“, што одговара и нашем 

опису денотата. 

Црт 

Сам назив упућује нас на апелатив црта који РМС (VI: 826–827) 

дефинише и као граничну, међашну линију која одваја нешто од нечега. Све то, с 

обзиром на положај терена, упућује на ливаду у заравни као границу, црту која је 

одваја од стијена.  

Није искључено ни то да се ради о географском термину черт (>čertъ) 

„мочварна шума; тресава“ (Шиц 1994: 61), у словеначком čret „мочварно 

мјесто, рит“; у рус. Čeret „тршчак“. 
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Б. ГЕОГРАФСКИ НАЗИВИ ОД ДРУГИХ ТОПОНИМА 

Овој групи припадају термини који су настали према називима из 

најближег окружења, а према нашој грађи издвајамо сљедеће микротопониме: 

Богов
и
ћка чаира, Богов

и
ћке ст

и
јене, Богов

и
ћко брдо, Боровчански бунар, 

Боровчанско брдо, Брњ
и
чко брдо, Дробњачка вода, Волујска бара, Грчко гробље, 

Дјевојачка ст
и
јена, Дјевојачки вир, Дјевојачки извор, Зечићко врело, Јасичко 

врело, Језерско брдо, Каљинско раскршће, Каурско гробље, Коњска њива, Коњско 

ждр
и
јело, Копривачко Љељенбрдо, Копривичка локва, Корански пут, Коранско 

врело, Крмеће локве, Кусмучка ограда, Кусмучки Градац, Лиздечко поље, 

Лоловићко брдо, Неправдићки пут, Отичко ждр
и
јело, Отичко поље, Педишко 

брдо, Пивчићко врело, Понорско поље, Ракићка ластва, Ракићки ча
ј
ир, Ршумско 

поље, Са
ј
ичка окука, Сватовско гробље, Скробанске куће, Стајнички ча

ј
ир, 

Стајничко ждр
и
јело, Тоничко поље, Трч

и
новски  бријег, Херцеговачки пут, 

Џандарске јелике, Шарска лука, Шарске вараге, Шиљска ча
ј
ира. 

Преглед овако издвојених назива показује нам да је ријеч о двочланим 

називима у којима је адјективни дио изведен од значајнијег, познатијег или 

старијег топонима, док је идентификацијски члан  углавном  географски  термин  

(Шимуновић  1972:  213).  Да ову групу у ономастичкој литератури одликује 

уопштавање топономастичког садржаја као и недовољна прецизност на 

оријентацијском плану топонима (Шћепановић 2007: 166–167), бројност назива у 

нашем ареалу потврђује такав став. 

В. ХИДРОНИМИ У ТОПОНИМИЈИ 

Наше истраживано подручје, Романија, обилује изворима, мањим или 

већим потоцима, и мочварним земљиштем, а ријека, изузев Миљацке, уопште 

нема. И док се из претходних група већ могла стећи слика о морфолошкој 

разуђености терена, она је изостала када је ријеч о њеном хидронимском 

богатству. Планински крај са богатим пашњацима захтијевао је појила, па су 

колибе и станови обично стварани на просторима гдје има шуме, али и воде. 

Усљед разлике у надморској висини код појединих села, различит је број извора 
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и потока, што је логична претпоставка која се може потврдити 

микрохидронимима или примијетити на јаснијим топографским картама. 

За ову семантичку групу назива, са подручја које је предмет нашег 

истраживања, доносимо имена која су мотивисани водом. 

В.1. Географски термини у хидронимији 

В.1.1.а. Називи који означавају изворишта и њихове дијелове: Вода, 

Врела, Врело, Врелце, Пискавац, Пискав
и
це (ако се називи схвати као елиптични 

облици од нпр. Пискавац < *Пискави извор, или Пискав
и
це < *Пискаве ливаде, 

ливаде или долине на којима вода пишти),
88

 Сопот, Стубањ, Стубл
и
на, Стубл

и
ћ; 

В.1.1.б. Називи који означавају проточне воде и њихове дијелове: 

Поток, Потоци, Поточић, Потоће, Речца, Р
и
јека (= поток, в. Регистар). 

В.1.2.а. Називи мотивисани мокрином земљишта: Бара, атрибут + 

бара, Баре, Баретине, Бар
и
ца, Бар

и
це, Блатине, Моч

и
ла, Пер

и
ла; 

В.1.2.б. Називи који означавају природна збиралишта воде: Језеро, 

Каменице, Камењача, Локва, Локвице. 

В.2. Називи према својствима морфонима: 

В.2.1. Дјеломична присутност или недостатак воде: Сува чесма, 

Капов
и
на. 

 

В.2.2. Својство и изглед воде и објекта обухваћених називом: 

Б
и
јела, Б

и
јела вода, Бјели поток, Близанац, Вел

и
ка вода, Добра вода, Дубић, 

Дубоки поток, Дубоко врело, Жива вода, Звекиња, Здравњак, Зелени поток, Зелена 

вода, Каљ
и
на, Кисељак, Кржуљ (< кржа, назив из пастирске терминологије; за 

етимологију в. Скок II: 218), Ледена вода, Мала вода, Медница, Понор, 

Посранац, Прдизвек, Студенац, Студено врело, Топлик, Шећерка. 

                                                 
88

 Уп. Шћепановић (2007: 167). 
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В.2.3. Називи настали у односу према другим хидронимима и 

топонимима: Горњо врело и Доњо врело у Мокром, Ајногачко врело, Боровчански 

бунар, Брњ
и
чка р

и
јека, Гуљевинско врело, Зечићко врело, Јасичко врело, Кал

у
ђерски 

поток, Коранско врело, Мједен
и
чко врело, Мокрањска Миљацка, Ото

и
чка ријека, 

Пивчићко врело, Раковачки поток, Са
ј
ичко врело, Селишки поток, Стајнска 

р
и
јека, Страњска вода. 

В.2.4. Називи настали људском дјелатношћу: Бавор, Бадањ, Бунар, 

Бунари/Бунари, Бунарић, Кор
и
то, Терезија, Чесма, Чесмица, Чатрња. 

В.2.5.  Хидроними  антропонимијског  постања:  Ајдучки извор, 

Аш
и
мово врело, Бож

и
на  чесмица,Бож

и
ћа  врело,  Бојанића  вода,  Бор

и
но  кор

и
то,  

Војково  врело, Данова локва, Димитрина чесма, Дјевојачки вир, Дјевојачки извор, 

Дробњачка вода, Ђевитњак, Ђур
и
но врело, Ђур

и
но кор

и
то, Јевт

и
но кор

и
то, 

Јованкино врело, Каришика извор, Клачарева чесма, Љубина чесма, Манојлова 

стубл
и
на, Милкина вода, Миљацка, Мусино врело, Мустафирова чесма, Новаково 

врело, Остојин бунар, Оџино врело, Пир
и
на чесма, Подинића   локва,   Попов  

бунар,   Радаков  поток,   Радов
и
ћа   чесма, Станарева  вода, Стеванова  локва,  

Стојаново  врело,  Табакова  чесма,  Том
и
ћа  чесма,  Тошића  чесма, Хајдучко 

врело, Хаџин бунар, Цареве воде, Швабовац. 

В.2.6. Називи фитонимског и зоонимског постања: Жит
и
на, 

Ја
е
сенава/Јесенава, Орлово грло, Птичи

ј
и поток. 

Наведени преглед потврђује уводну напомену о присуству потока и извора 

на испитиваном ареалу, те да је најчешћи мотив у именовању хидронимијске 

групе назива антропонимијског постања, као и оних имена насталих у односу 

према   другим топонимима. 

Г. ЧОВЈЕК И НАЗИВИ 

Културноисторијски и привредни називи 

Ову групу назива сврставамо оне микротопониме који одражавају 

друштвене, привредне и културне прилике на подручју Романије у мунулим 
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вијековима. На нашој планини се одувијек тешко живјело, због чега се човјек 

стољећима борио за опстанак на тој људима несклоној планини, чији су водећи 

елементи у рељефу високи, безводни дијелови карсне површи, остаци старе 

долине покривени глином, долови и обиље вртача и пећина. Иако оскудни, 

историјски извори и археолошки налази, оставили су нам различита 

свједочанства о човјековом раду и развијеном животу у прошлости. Тако 

историјски подаци указују на то да се становништво нашег предјела од давнина 

бавило земљорадњом, мада је та земљорадња врло ограничена, како у погледу 

биљних култура тако и у погледу на принос. О сточарству говоре локве, торови 

и путеви саграђени још у римско доба. У готово цијелом подручју данашњих 

романијских насеља очуване су средњовјековне некрополе, или се зна да их је 

било, и то обично на мјестима гдје има и преисторијских громила, а служе као 

испаша за стоку. Старе неприступачне утврде и гробља на многим прадавним 

громилама и градинама, умјетнички саркофази, археолошки проналасци новца 

различитих држава, пољски станови и свједочанства трговине и размјене, указују 

нам на развијеност и свеприсутност живота у свој својој пуноћи. 

Одрази тог живота сачувани су и у топонимији, усљед чега називе тим 

мотивисане сврставамо под наслов Човјек и називи, а грађу распоређујему у три 

скупине: 

1. Трагови друштвеног живота у топонимији, 

2. Културе, тло и његово искориштавање, 

3. Трагови духовног живота у топонимији. 

Г.1. Трагови друштвеног живота у топонимији 

Овдје убрајамо три подскупине назива и то: 

Г.1.1. Називи везани за пребивалишта: Кол
и
бе, Кол

и
бине, Кућетине, 

атрибут + кула, Кулина, Оџак, Селишта, Чардак, Чардачина, Чатори, 

Че
а
ргашица. 

Г.1.2.  Називи  везани за утврђења, путеве и пролазе: ан (хан), 

Бандијера, Басамке, Баса
и
млија, Возник, Возници, Градац, Градина, Друм, 
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Друм
и
не, Калдрма, Караула, Ме

и
териз, Окука, Падалишта, Почивала, Раскршћ, 

Шабески град, Штација, 

Г.1.3. Називи у вези са вјерском организацијом: Гробље, Грчко гробље, 

Каурско гробље, Кал
у
ђер, Крст, Нишани, Нишети, Оџин до, Попов бунар, Попова 

вртача, Попова кула, Црквена авлија, Црквина, Џамијски до. 

Г.2. Културе, тло и његово искориштавање 

Г.2.1. Пољопривредни термини у топонимији: А
о
влињак, Башча, Башче, 

Башча, Башчица, Врт, Гувништа, Гувно, Гувна, Гумно, Малинов до, 

Малинова раван,
89  

Међа, атрибут + млин, Млини, Њива, атрибут + њива, 

Њивица, Њивице, Ограда, атрибут + ограда,  Оградице,  Окућиште,  Оран
и
ца,  

Орн
и
ца,  Преграда,  Расадник,  Садике,  Ча

ј
ир, Ча

ј
ира, Ча

ј
ирак. 

Г.2.2. Називи везани за култивисање тла: Горев
и
на, Камаре, Кладе, 

Кромпирова паљ
и
ка, Крчев

и
не, Лазе, Лазина, Паљев

и
не, Паљ

и
ка, Паљ

и
чице, 

Пањеви, Пожар,  Плужнице (< плужити), Потркуша. 

 

Г.2.3. Називи мотивисани власничким односом без посредства 

антропонима: Заједница, Десеци, Добровољевина, Култура, Молба, Нумере, 

Читлук. 

Г.2.4. Називи који се односе на пољопривредне културе: Воће, 

Граовиште, Зобништа, Кромпјеришта Кумпјериште, Купусни до, Купушњак, 

Ланишта, Ражишта, Репиште, Репишта, Ћетениште, Пљевљача. 

                                                 
89

 На основу топонимског окружења, овај назив у себи вјероватно крије ријеч малин=млин < 

mъlinъ, као позајмљеницу из балканског латинитета (Скок   II: 362). Иако не искључујемо 

могућност настанка топонима према антропониму Малин – изведено од од придјева мал(и) + ин, 

а може бити и мушки облик према женском имену Малина (Грковић 1977: 126), низ 

топонимијских паралела из дурмиторког ономастикона које проналазимо код М. Шћепановића 

(2003: 561–563), указује нам на то да овај микротопоним са посесивом у првом дијелу значи 

долину или раван на којој се налазио млин. 
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Г.2.5. Називи у вези са сточарством: Бајте, Буљуковина, Киш
и
но

90 

брдо, Кол
и
бе, Кол

и
бине, Косаница, Котар, Котарови, Мандрићи,

91
 Метало, 

Метаљка, Мрвићи, Обарци,
92

 Обор,
93

 Отавиште, Пландиште, Пландишта, 

Сјенокос, Солдрма,
94 
Сол

и
ла, Тарабишта, Текнета,

95
 Телећар, Тор

и
не, Трла. 

Г.2.7. Називи у вези са занатством: Балваниште, Вигњишта, 

Економија, Ковачице, Кречана, Кречане, Мајдан, Пилана. 

Г.3. Трагови духовног живота у топонимији 

Г.3.1. Историја и легенда у топонимији: Груј
и
не рупе, Дјевојачки вир, 

Дјевојачка ст
и
јена,

96
 
 Ђева/Ђевитњак, Мраморје,

97 Мраморови,
 
Савина стол

и
ца, 

Сватовско гробље, Стражиште.  

 

 

 

 

 

                                                 
90 С обзиром да у доступној литератури не проналазимо потврде о антропонимском постању 

овог имена, његов коријенски морфем доводимо у везу са лексемом кишлак < тур. kiş, зима, 

„мјесто за зимовање; подручје гдје се стока с планина згони на зимску пашу“ (Шкаљић 1966: 

410). Превасходно усљед на терену забиљеженог акценатског лика и без довођења имена у везу са 

кишом, ово име не сврставамо у семантичку групу имена А.3. Називи настали према положају и 

изложености терена, мада не искључујемо ни ту могућност. 
91 Од грчког мандра у значењу „пастирско љетиште, мјесто на планини гдје се налазе торови 

за стоку и пастирске колибе“ (Шкаљић 1966: 445). 
92

 Термин обарак проналазимо код В. Михајловића (1970: 166) уз опис дат на основу низа 

топонимијских паралела у Никшићком пољу и Ровцима: „Обарци су ниско, подводно земљиште 

поред текућих или стајаћих вода“, али и ограђено и одређено земљиште за испашу стоке. 
93

 Према В. Михајловићу обор је „простор испред куће“ у Дубровнику, уз напомену да се ова 

осново често среће у српском ономастикону. Аутор даље, усљед ријешене етимологије овог 

апелатива у чланку М. Мајзнера (Орање-оборовање), закључује да „обор значи прво оборено 

место намењено боравишту било за стоку, било за људе“. 
94

 Солдрма је „просторија надограђена у кућу или уз стају и наткривена обично продужењем 

крова куће односно стаје. Ту се држи тежачки алат, а понекад се и ту стока затвара“ (Шкаљић 

1966: 573). 
95

 текне – „корито“ (Шкаљић 1966: 607). В. Прилог 1. 
96

 Уп. Дјевич-стијене (Вуковић 1980: 63). 
97

 Д. Петровић (1966: 134) износи да је мрамор „белег на месту нечије погибије. То је 

најчешће обичан камен мало издуженог облика, а поставља се на месту на коме се погинулом 

нађе глава“. В. Михајловић (1970:  164)  биљежи  овај  термин  упућујући  на  његово  грчко  

поријекло  у  значењу  „споменик“.  Наши примјери, осим наведеног, упућују и на значење 

кршевите области. 
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Д. ТОПОНИМИ АНТРОПОНИМСКОГ ПОСТАЊА 

У односу на укупан број микротопонима Романије, овако извдојен скуп 

назива обиман је и разноврсан, што је наметнуло потребу да буду наглашеније 

сагледани. С друге стране, бројност и семантичка издиференцираност њихових 

апелатива, упућујући на претходно наведене скупине, тражи сагледавање њихове 

фреквентности.  

На обимност назива ове групе посебно су утицали различити видови 

власништва, чији су трагови сачувани у микротопонимима. Иситњеност 

земљишта и недостатак обрадиве површине условили су стварање личне 

идентификације, усљед чега се као најчешћи мотив у именовању јављало 

управо власништво. Из новије номинације јасније се види опстајање имена 

према претходном власнику, што је и разумљиво ако имамо на уму основну 

оријентацијску функцију топонима. 

Да су имена „постојани међаши нашег језичног и етничког протега у 

прошлости [...] чувари старијих језичних појава, покладе обличних и 

семантичких обиљежја, свједоци некадашњег свјетоназора“, и стога 

„вјеродостојни споменици материјалне и духовне културе народа који их је 

створио и који их чува као изразе непрекинута памћења“ (Шимуновић 1985: 10), 

може се видјети и из наше семантичке скупине. Најстарији слој антропонима у 

топонимији представљају супстратни и двочлани словенски називи, док је затим 

услиједо нанос календарских имена, деминутива, хипокористика и пејоратива 

који су ширили обим и богатили фонд антропонима (Шћепановић 2007: 172). 

У неслужбеној комуникацији народ није користио презимена, због тога   

што се дато презиме односило на неколико породица у насељу па је 

идентификација и оријентација објекта била слаба, а тиме и захватала већи 

простор (Шимуновић1972: 231; Шћепановић 2007: 173), чиме објашњавамо 

слабију, али не и непримјетну заступљеност патронима у овој семантичкој 

скупини назива. 

Из  дијахроне  перспективе,  за  претпоставити  је  да  су  прво  настајали  

двочлани називи од антропонима и географског термина или неког другог 

својства апелатива који се односи на својство и искориштавање тла, па су 
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касније двочлани називи упрошћавани, најчешће супстантивизацијом и аналогно 

њима, афиксалном творбом настајали нови називи. 

Издвојене и видно истакнуте антропониме у топонимима, упоредили смо 

са именима из рјечника антропонима (Босанац 1984; Грковић 1977; Шимундић 

1988; Шимуновић 1985; Шкаљић 1966), а на мјестима гдје је то било 

неопходно и са подацима из доступне стручне литературе. Структура 

антропонима, иако се у њима често није ишло даље од рашчлањивања имена на 

коријен и завршетак, усљед чега је уже бављење антропонимским суфиксима на 

дијахроном плану изостало,
98

 дата је према рјечницима М. Грковић (1977), М. 

Босанац (1984) и М. Шимундића. 

Усљед свега наведеног, у обради ове групе топонима доносимо: 1. 

преглед антропонима и сличних категорија у топонимији и 2. преглед 

апелатива у двочланим и суфикса у једночланим називима. 

Д.1. Антропонимске и сличне категорије у топонимији Романије 

Д.1.1. Мушка лична имена (и презимена) у двочланим називима 

АБАЗ Абазовића мера, Абазовића ограда 

 Муслиманско мушко име < ар. 'Аbbas, лично име, „лав“ (Шкаљић 1966: 

66). 

АБИД Абидова оград  

Муслиманско мушко име <  ар. 'Аbbid, лично име, „побожни“ (Шкаљић 

1966: 68). 

АВДО Авдов до 

Хипокористик од муслиманског мушког личног имена Абдулах  „божји 

роб, божји слуга” < ар. 'Abdu-llah; ар. 'abd „роб“ и 'Allah „Бог“ (Шкаљић 1966: 67). 

АГА Агин гај 

Муслиманско мушко име од тур. аğa са првобитним значењем „велики, 

старији, а касније „господин, старјешина, заповједник, првак и званична цивилна 

и војна титула“ (Шкаљић 1966: 72). 
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 Уже бављење антропонимским суфиксима на дијахроном плану изостало је прије 

свега због тематске условљеноси овог рада 
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АЛАЈБЕГ Алајбегова раван, Алајбегове вртаче 

Муслиманско мушко име < тур. alaybeyi (alay-beyi), у првобитном значењу 

„бег алаја“, а касније „заповједник у санџаку“ (Шкаљић 1966: 84) 

АЛИЈА Ал
и
бегово поље, Али

ј
ина бајта, Алино брдо 

Према Шкаљићу (1966: 89), муслиманско мушко име < ар.'Alyy ('Ali), 

„узвишени, моћни, отмјени“, при чему се напомиње: „Ако уз ово име дође 

титула бег, ага, паша, итд. онда се не каже Алија-бег, Алија-ага, Алија-паша, итд., 

него (према турском начину): Али- бег (Алибег)“. 

АНДРИЈА Андрића гувно  

Према Андреј, „храбар, мужеван“ (Грковић 1977: 29). 

АРАП Арапова бара 

Етник је узет за лично име, надимак или као заштитно име. Према 

РЈАЗУ (I: 99–100) „турско мушко име“ са примјерима од Вука и Даничића 

АРСО Арсова башча 

Од Арсен, Арсеније и слично (Грковић 1977: 30). 

АСМО Асмово Кратово  

Вјероватно је ријеч о хипокористику насталом од муслиманског  

мушког имена Асим < ар. 'Aᶊim, „сачувани, заштићени“ (Шкаљић 1966: 101). 

АХМЕТАШ Ахметашова пилана 

Хипокористик од муслиманског мушког имена Ахмед < ар. Ahhmäd „одвећ 

похваљен“ (Шкаљић 1966: 75). 

АЏО Аџ
и
но брдо 

Наш скраћени облик од амиџа или хаџија које има оба наведена значења, 

а настао је према узору на турске скраћенице аce, есе (Шкаљић 1966: 71). Наш 

акценатски лик упућује на значење лексеме амиџа – „старац, стрико“. 

АШИМ Аш
и
мово врело 

Код  Шкаљића (1966: 319) проналазимо само  облик  Хашим < тур.  

Hașim  < ар. Hašim, при чему претпостављамо да је у нашем примјеру дошло до 

губљења иницијалног х. 
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БАЈАГА Бајагића ливада 

Вјероватно  је  ријеч  о  надимку  изведеном  од  Баја/о  <  Братислав,  

Братољуб (Грковић 1977: 32) + ага. 

БАЈЕЗИД Бајезидова лука 

Према Шкаљићу (1966: 113) муслиманско мушко име < тур. Bayezid < ар. 

Ǎba-Yäzid. „Отац Језидов“, при чему аутор упућује на облик језид у значењу 

„пргав човјек који ружи и терорише; љуто, срдито дијете“ и даје шире 

објашњење: „тур. yezit, „окрутан, суров“ < ар. Yäzid, име владара из династије 

Умејевића (сина Муавије, оснивача династије) (680–683). Због Језидове 

окрутности и поступка према Мухамедову унуку Хусејину, његово је име добило 

горе наведено значење“ (Шкаљић 1966: 371). 

БАЈРО Бајрово гробље 

Опис денотата указује нам да је назив настао према хипокористику бајро 

од бајрактар < тур. bayraktar, „онај који носи бајрак“, прије него од идентичног 

хипокористика изведеног од муслиманског мушког имена Бајрам, које се надијева 

дјетету рођеном на бајрам < тур. bayram „вјерски празник; празник уопште, 

славље, весеље“ (Шкаљић 1966: 114). 

БАЛИЈА Балина њива 

Према тумачењу М. Грковић (1977: 33), која ово име проналази у 

Дечанским хрисовуљама, ово име може бити изведено од Бал(а) + ија. С друге 

стране, А. Шкаљић (1966: 118) доноси муслиманско мушко име Балија < тур. 

Bali, личног имена које значи „старинац“, уз објашњење да су Балије „једна 

муслиманска етничка група у Херцеговини (око Подвележа и Габеле, те по 

Дубравама и око Стоца)“. Даље аутор упућује да апелатив балија, „назив за 

сирова, неотесана, силовита човјека уопште“). Мјесни говор познаје овај апелатив 

као пејоративни назив за босанско-херцеговачке муслимане. 

БАЛТА Балтина раван 

Код Вука (1972: 13) балта је „сјекира, војничка или убојна, а у истом 

значење је проналазимо и код Шкаљића (1966: 118) < тур. balta, док Скок (I: 

102) додаје да је овај турцизам  османлијског, вјероватно војничког поријекла 

раширен у свим словенским језицима осим у чешком и лужичкосрпском, а да 

код католика служи и за упоређивање „пијан је кај балта“. Из наведеног је 
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могуће закључити да је ријеч о патрониму, можда и надимачког постања, за које 

Шимуновић (1985: 18) наводи да могу носити „поспрдни, иронични призвук“. 

Наиме, патроним може бити или мотивисан занимањем у случају да је 

првоносилац  био  занатлија  који  је  правио  сјекире,  или  је  добио  надимак  

због  својих личних карактеристика или свога карактера (нпр. био је пијанац или 

бахат, нагао, љутит). 

Међутим, вјероватнијим се чини да назив није настао од апелатива, већ да 

је лично име Балта, које М. Грковић (1977: 33) проналази у околини Бара настало 

од Балтазар < хебр. Belšasar < Bel-šar-ussur, „нека Бел помогне цару, библијско 

име вавилонског цара“, како га биљежи и Шимундић (1988: 28). Апелатив балта 

не егзистира у мјесном говору, што иде у прилог другом тумачењу. 

*БАСАР Басарин до, Басар
и
на кула 

У доступним рјечницима личних имена не проналазимо овај лик, и у 

складу с тим ни његову етимологију. РЈАЗУ (I: 192) доноси одредницу Басар и 

дефинише је као презиме,
99

 без додатног описа, па је могуће да се ради о 

патрониму надимачког постања према значењу глагола басати „ићи не 

гледајући куда, лутати; јако ударати, мучити се, трудити се“ (Скок I: 115). Није 

искључено ни то да је ријеч о антропонимском окрњку од етнонима Арбанас на 

тај начин што је након скраћивања посљедњег слога нас < с, слог из средине 

ријечи метатезом постао коријенски морфем. За наведену хипотезу користимо 

Шимуновићев (1988: XXII) став да је мало личних имена која остају у свом 

основном облику, јер ако се од њих суфиксацијом не изводи друго име, онда се 

најчешће скраћују из разлога економичности или стезања и испадања појединих 

гласова. 

БАТИН Батинића ан 

Изведено од Бат(а) (< Братислав, Братослав и сл.) + ин (Грковић 1977: 

33). 

 

 

                                                 
99

 Патроним Басара се јавља код Срба и Хрвата: „Басаре су претежито Срби, већим дијелом из 

околице Дуге Ресе, али су често и Хрвати (из Карловца). Размјерно највише Басара у протеклих 

сто година рођено је у Слуњским Моравцима крај Карловца, гдје се сваки четврти становник 

презивао Басара“ (http://imehrvatsko.net/namepages/view/family_name/prezime-Basara). 

http://imehrvatsko.net/namepages/view/family_name/prezime-Basara)


 

118 
 

 

 

БАША Башине куће, Ан Башића 

Од турског binbaᶊi (bin-baᶊi) „мајор“, а буквално „старјешина, заповједник 

хиљаде“ (Шкаљић 1966: 143). 

БОБАН Бобаново брдо 

Изведено од коријена боб + ан, а у новије вријеме хипокористик од 

Слободан, Богдан и слично (Грковић 1977: 37). 

БОЖО Бож
и
ћа врело, Божића млини, Бож

и
на чесмица 

Од Божидар, Богољуб, Борислав код М. Грковић (1977: 39), а  према 

Шимундићу (1988: 401) изведеница и од Богомир, Богоје, Божидар итд. Дакле, 

ријеч је о хипокористику у имену твореном са почетним Бог-. 

БОЈАН Бојанића вода 

Од Бој(а) + ан (Грковић 1977: 40). 

БОЈО Бојова ограда 

Од Богослав, Борислав и слично. 

БОРО Бор
и
на лука, Бор

и
но кор

и
то 

Од Боривоје, Борислав и слично. 

БОРОВАЦ Боровчански бунар, Боровчанско брдо 

Изведено од коријена бор + овац (Грковић 1977: 43). Шимундић (1988) не 

доноси овај антропоним. 

БУКОР Букерин брезик 

Румунско име Bucur < bucuros „радостан“ (Грковић 1977: 48). Фонетски 

лик Букер у називу тумачимо супституцијом полуотворених вокала е и о (уп. 

Шимундић 1988: XV, О> е). 

БУТКО Буткова стијена 

Изведено од Буд(а) + ко, или Бут(а) + ко (Грковић 1977: 48). 

ВАСИЉ Васиљево брдо. Варијанта грчког имена Васил < Василије, 

„царски“ (Грковић: 1977: 49–50) 

ВЛАДО Владов камен, Владова лука 

Од Владимир, Владислав и сл. 
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ВЛАЈКО Влајкина њива 

Изведено од Влаја(а) + ко (Грковић 1977: 55). Код Шимундића (1988: 370) 

хипокористик изведен од имена: Влаисав (од Влајислав губљењем гласова ј и и), 

Влајислав (од Владислав губитком гласа д и уметањем ј), Власије (грч. „који је 

тепав, муцав“). 

ВОЈКО Војков до, Војково врело 

Изведено од коријена прасловенског vojь, „војник“ + ко (Грковић 1977: 57; 

Шимуновић 1988: 372). 

ВРАГ
100

 
Вражин до 

У основи је овог имена, највјероватније надимачког постања, апелатив 

враг, према значењу „несташно, немирно или обесно створење“ (РСАНУ II: 793–

794). Није немогуће ни то да име у себи крије митолошку подлогу, ако узмемо у 

обзир примарно значење именице враг, „по народном веровању натприродно 

биће које живи обично у паклу, замишљено као оличење зла“. Није искључена 

могућност метафоричног настанка имена према географским својствима терена, 

односно дола на коме је тврда трава или је каменит за косидбу. 

ВУЈИЦА Вујичића ограда. Према Грковић (1977: 58) име је изведено од 

Вуј(а) + ица. 

ВУКИЋ Вучићевића њиве, Вучићевићи 

Изведено од Вук + ић (Грковић 1977: 59). 

ГАВРО Гаврова мера 

Хипокористик од Гавран, Гаврило (Грковић 1977: 62), од грч. Gebher, 

„човјек“ и El „Бог“ < Gabriel, при чему је глас е > и, затим је ии > и, те б > 

в, према старогрчком изговору (Шимундић 1988: 128). 

ГЛАТКО Глатково поље 

Могуће је да је име надимачког постања, настало од глад + ко, према 

Влатко < влад + ко (Грковић 1977: 56), или је ријеч о супституцији гласова в и г. 

Мање је вјероватно да је име настало од придјева гладак. 

ГЛУХОВИЋ Глу
х
овића куће 

Патроним надимачког постања, изведен према тјелесном недостатку 

                                                 
100

 Изузев што М. Грковић (1977: 57) у Дечанским хрисовуљама биљежи име Врагоча, као 

сложено од словенских основа, овај антропоним није потврђен. 
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чула слуха (уп. Глухак, Шимуновић 1985: 30). 

ГРАЈО Грајића ограда 

Од Градимир, Градислав (Грковић 1977: 67). 

ГРОШО Грошин до 

Хипокористик  од  Гроздан,  Гроздомир  < од  именице  грозд,  или  грозд  

+ мир  у другом примјеру (Шимундић 1988: 134). 

ГРУЈО Груј
и
на паљ

и
ка, Груј

и
не рупе, Грујова кућа, Грујова ограда 

Од Грубан, Грубаш, са придјевом груб у коријену (Грковић 1977: 69; 

(Шимундић 1988: 135). 

ГРК Грчића брдо, Грчко гробље 

Етноним узет за лично име < лат. Graecus, „Грк“ (Грковић 1977: 68), 

док су у другом примјеру његови трагови. 

ГУГО Гугића бара 

Од Гргур < грч. „будан, пажљив“, Драгутин и слично (Грковић 1977: 70). 

*ГУРДА Гурдино брдо 

Можда се ради о антропонимском окрњку имена Грг(о) + урда, на тај 

начи што је пенултима постао коријенски морфем. 

ДАНЕ Данова локва, Данова ограда  

Од Богдан, Данило (Грковић 1977: 73). 

ДАНИЛО Дан
и
лова мера 

Варијанта имена Данил < Данијел, хебрејског имена у значењу „бог је мој 

судија“ и „име библијског пророка“. Грковић (1977: 72) наводи да се име Данило 

везује за словенску ријеч дан па „обично ово име надијевају дјетету које се дању 

роди“, при чему се дају испоређенице Ноћило, Зорило и сл. 

ДЕДО Дедића брдо, Дедића до 

Према М. Грковић (1977: 73) лично име настало од Дедомир, Дедислав, 

Дедош и сл. С друге стране РЈАЗУ (II: 331) дефинише овај термин као турски 

хипокористик од именице дјед, уз навод да се тако зове „од штовања дервиш а и 

старац Турчин“, али му даје и значење турског   мушког имена које се јавља у 

шеснаестом вијеку као име дервишу. У сличном значењу доноси га и Шкаљић 

(1966: 208), те нам се оно чини као највјероватније. 
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ДЕРВИШ Дервишев до 

Муслиманско мушко име < тур. derviş, „сиромах“ (Шкаљић 1966: 214). 

 

ДИМИТРИЈЕ Димитрина чесма 

Име је добијено из грчког језика у значењу „род земљин, име светитеља“, 

које је постало од имена Деметре, богиње земљорадње и плодноси (Грковић 1977: 

76). 

ДРАГАН Драганића поље. Настало од коријена драг + ан (Грковић 1977: 

80). 

ДРАГО Драгина дол
и
на, Драгова лука. Хипокоростик од имена Драгољуб, 

Драгомир, Драгослав и сл. 

 

ДРАШКО Драшкина њива, Драшкино раскршће. 

Изведено од Драж(а) + ко. 

 

ДРПО Дрпино брдо 

РЈАЗУ (II: 793) доноси адјектив дрпав, „дроњав, прљав“, усљед чега би се 

дало закључити да је Дрпо надимак пејоративног постања према неуредном, 

неугледном и прљавом носиоцу. О томе нам свједочи и презиме Дрпић 

забиљежено у истом извору. 

 

ДУКА Дуково брдо 

Од  грчке  ријечи  са  значењем  „вођа“,  име  хришћанског светитеља  или 

хипокорисрик од нпр. Дубравко, Душан (Грковић 1977: 85). 

 

ДУРО Дурева раван 

Од Дурак или Тудор (Грковић 1977: 85). 

 

ЂЕНИСИЈЕ Ђенисина лука 

Вјероватно  се  ради  о  варијанти  имена  Ђенадије,  од  грчке  ријечи  са  

значењем „благородни“ и „име хришћанског светитеља“ (Грковић 1977: 87), или 
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прије од личног имена Ђунисије < грч. Dionysios, при чему је сугласнички скуп дј 

(ди) > ђ, а о > у (Шимундић 1988: 95), а накнадно у > и у нашем примјеру. 

 

ЂОКА/О Ђокини торови, Ђок
и
ћа брдо, Ђокића поље, Ђокова лука 

Хипокористик од Ђорђе, Ђорђија 

 

ЂОРДА Ђордино брдо 

Од Ђорђија/Ђорђије према грч Georgios „који обрађује земљу, при чему је 

глас г >ђ, а скуп ео > о (Шимундић 1988: 94). 

 

ЂУКО/ Ђукића брезјак, Ђукића поље, Ђукића ча
ј
ир 

Хипокористик од Ђурађ, Ђурђе, Ђорђије и  сл.  Не  искључујемо  

могућност настанка и од женског имена надимачког постања Ђука. 

 

ЂУРКО/ ЂУРО Ђурковића ограда, Ђур
и
но врело, Ђур

и
но гувно, Ђур

и
но 

кор
и
то, Ђурова бајта 

Изведено од Ђур(о) + ко. 

 

ЕЛЕЗ Елезова ча
ј
ира 

Према РЈАЗУ (III: 26) ријеч је о мушком циганском имену које је 

забиљежено у шеснаестом вијеку, уз напомену да се по рукопису не зна да ли је 

Елез или Елес. Рјечници личних имена не доносе ово име, али проналазимо га 

код И. Смаиловића (1990: 219) који га посматра као муслимански оријентални 

антропоним од ар. älä d , „најслађи, најугоднији“. Могуће је и да је име Елез 

настало према антропониму Иљаш који А. Шкаљић (1966: 344) описује као 

муслиманско мушко име од јеврејског Елијас, а можда се ради и о 

антропонимском окрњку од имена Елесије < Јелисеј, према значењу у грчком 

„бог је спаситељ“ (Грковић 1977: 105). Последњу хипотезу сматрамо 

најприхватљивијом, јер се из свега наведеног види да је несумњиво ријеч о 

властитом имену, те да му је етимологија прилично нејасна, као и да у мјесном 

говору ово презиме носе православни хришћани. 
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ЕРА Еров гроб 

Према Шимундићу (1988: 412) ово је хипокористик од Ерман, Ервин, 

Еротија итд., мада као вјероватнијом сматрамо могућност етнонимског поријекла 

овог имена очуваног у топониму.
101

 

ЖАНДАР Џандарске јелике 

Галицизам < d'armes, „чувар јавног реда, полицајац“, посесив настао према 

занимању. 

ЖУЉ Жуљев гај 

РСАНУ (V: 453) доноси надимак и патроним Жуљ, вјероватно настао 

према тјелесној особини првоноситеља који је имао жуљеве на длановима, 

прстима  или табанима, или је био жуљав, „мало отекао, буљав“ и најзад 

„мршав или слаб“. На овом мјесту, не одричемо ни поријекло овог имена од 

апелатива жуљ, према „израштајима на разним цвјетним дијеловима у биљака“, 

које су карактерисале овај гај.  

ЗЕКО/ЗЕЦ Зеков
и
ћа брдо, Зечевића омар, Зечићко врело 

Према Шимундићу (1988: 468) Зеко је хипокористик од Земфир, Звездан 

итд. Међутим, вјероватније је да је ово име настало од зоонимског апелатива зец, 

за шта потврде проналазимо код П. Шимуновић (1985: 23) који сматра да је данас 

тешко одгонетљива веза са биљним свијетом краја у ком таква презимена 

проналазимо, као и у сличности са разноврсним обиљежјима животињског свијета 

почев од гиздавог пауна, оштрооког сокола или орла, до лукавог лисца, плахог 

зеца или горопадног вука. Не проналазећи посебан фонд личних имена која би се 
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 Ере (Хере) шаљиво је име које су Херцеговцима давали њихови сусједи. Међутим, временом је 

тај назив добио друкчије значење. Турско освајање наших земаља изазвало је принудне миграције 

великих размјера које су имале за посљедицу ишчезавање ранијих и стварање нових етничких 

група. Велики број Херцеговаца раселио се и преплавио сусједне области на сјеверу и 

сјевероистику дајући им сасвим нова обиљежја, што је условило и знатно се ширење и појма 

Херцеговине. У сјевероисточној Босни Херцеговином се сматрала сва територија на којој су се у 

ношњи истицали бијели херцеговачки тозлуци. За становнике ове проширене Херцеговине, која 

обухвата област Стари  Влах у југозападној Србији и југоисточној Босни, као и сусједне 

предјеле, у народу се одомаћио назив Ере и Хере. Због широких прелазних зона не могу се дати 

одређене границе области Ера, чији су најтипичнији представници становници Старог Влаха. 

Готово у цјелини су дошли  из  уже  Херцеговине и  Црне Горе,  припадају динарском типу  и  

говоре  ијекавски. То  је  данас најчистија група међу Србима, мада су у давнини у њеном 

изграђивању мањег удјела имали и асимиловани сточари Власи. Вјероватно је почетком XVIII 

вијека, доспјела једна група Ера у околину Беле Цркве у Банату (Цвијић 1923; Филиповић 

1958). 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%85
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8_%28%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B8%29&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
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могла довести у везу са појединим сталежом, нити патрониме који би се могли 

сталешки дијелити ономастичким дискриминантама, Шимуновић (1985: 293) 

наводи да се ипак „може примијетити да многа имена која су била надјенута 

пуку: Кмет, Ухода, Злоб, Роб, Зец, Дуб, Бура, Наход итд. нису долазила као 

имена краљева [...] нити касније у племству“, те да је из драмске ренесансне 

књижевности лако уочљива подвојеност именског фонда који се односи на 

угледнике с једне, и слуге с друге стране. Могуће је и да се ради о патрониму 

надимачког постања, хипокористику за особу зелених очију. 

ЗОРАН Зоранова лука 

Име је изведено од словенске основе зор + ан коју проналазимо у 

именима типа Зоривоје, Зорислав (Грковић 1977: 97). 

ЗУКА/О Зукина бара 

Хипокористик од муслиманског мушког имена Зулфикар, за које 

Шкаљић (1966: 656) даје детаљнији опис: „име сабље коју је Мухамед поклонио 

хазрети Алији (који је иза Мухамеда постао халифа), а с којом је Алија показао 

велико јунаштво. Због тога ова сабља и њезино име представљају оличење 

јунаштва и побједе и у том смислу је ово име постало властито име“. 

ИБИШ Ибишово ждр
и
јело 

Вјероватно је настало преко муслиманског имена Ибриш, које име биљежи 

И. Смаиловић (1990: 292) као хипокористик од Ибрахим > Ибро односно Ибр(о)+ 

иш. 

ИБРО Иброва башча 

Хипокористик  од  муслиманског  мушког  имена  Ибрахим,  <  тур.  

Ibrahim  <  ар.  br h m, „Абрахам“, Аврам“ < јевр. (Шкаљић 1966: 338). 

ИВАН Иван поље (< *Ивањ < Иван +-јь поље) 

По поријеклу име је исто као Јован < хебр. Iohanan, „бог се смиловао, 

библијско име“, с напоменом да се у најстаријим српским споменицима јавља 

углавном облик Иван (Грковић 1977: 98). 

ИЛИЈА Илина башча, Илине вараге 

Од хебр. 'Eliiah, „Јехова је мој бог, библијско име јеврејског пророка“ 

(Грковић1977: 99). 
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ЈАКША Јакшин до 

 Хипокористик од Јаков < хебр. Ia'qo , „пратилац, библијско име“ 

(Грковић 1977:102). 

ЈАНКО Јанков
и
ћа биљег, Јанков

и
ћа млин, Јанковића поље  

Изведено од Јан (< Јован или чешки и пољски облик хебр. имена 

Iohanan) + ко (Грковић 1977: 102). 

ЈЕРЕМИЈА Јеремина њива (син. Ревиња њива) 

Име настало од хебр. Iirměiahu, „бог подиже“, библијско име  

старозавјетног пророка (Грковић 1977: 105). У синонимном облику за исти 

денотат уочавамо антропонимски окрњак. 

ЈЕВТО Јевт
и
но кор

и
то 

Име је исто као Јефто, само што је ф > в, а изведено је од библијског 

имена једног од вођа старог израелског племена Јеврем. Претпоставља се да је 

сиријског поријекла. (Грковић 1977: 104). 

ЈОВО Јовин до, Јовина пећ
и
на, Јовов брезјак, Јовово гувно 

Хипокористик од антропонима Јован. 

ЈОКО Јокића брдо, Јокића ждр
и
јело, Јокића поље 

Хипокористик изведен од антропонима Јоаникије, Јован и сл., мада није 

искључена могућност настанка и према женском имену Јокo.
102

 

ЈУГ Југов
и
ћа Брезик, Југов

и
ћа ограда 

М. Грковић (1977: 108) претпоставља да је назив за страну свијета узет као 

лично име, а на исти начин га објашњава и Шимундић (1988: 166). 

ЈУКО Јукова њива 

Од Ђука, Јулијан и сл. 

КАЈО Кајова њива 

Хипокористик од Казимир, Николај итд. 

КАЛАБЕГ Калабеџина њива 

                                                 
102

 Није лако препознати у данашњим нашим презименима је ли у основи мушко или женско 

лично име, а понекад су и женска и мушка презимена, нарочито њихови надимци или 

хипокористици готово подједнаки. „Жена се морала нечим особитим одликовати, нечим излучити 

као јединка да би њезино име постало основом за творбу метронимика. Каткад је томе придонио 

углед обитељи, али су чешће биле друге (не)прилике: рано удовиштво или „гријех“ изванбрачне 

љубави“ (Шимуновић 1985: 33–34). 
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Антропоним није потврђен. Мотивација имена је нејасна, мада је могуће да 

је у питању лично име настало према ар. galaba, „премоћ, побједа“, одакле је тур. 

kalabalik и турцизам калабалук „мноштво“ (Шкаљић 1966: 385). Мање је 

вјероватна могућност да се ради о имену Карабег, иако није искључена, мада као 

највјероватније рјешење нудимо извођење преко хипокористика Кале + бег (в. 

Калча). 

КАЛЧА Калчино ждр
и
јело  

Изведено од Кал(е) (< Казимир, Микајло и слично) + ча (Грковић 1977: 

110). 

КАРА/КАРИЋ Карева кол
и
ба, Карића брдо, Карића до, Карића ча

ј
ир 

 Мада М. Грковић (1977: 110) сматра да име може бити изведено и од 

Каранфил, већа је могућност настанка према придјеву црн < тур. kara (Шкаљић 

1966: 394). 

КАРАЏА Караџе брдо 

Шкаљић   (1966:   395)   доноси   овај   лик   са   значењем   презимена   у   

Босни   и Херцеговини  од  кога  је  касније  дошао  и  патроним  Караџић,  

према  тур.   karaca, „црномањаст, црна“. 

КАРИШИК Каришика извор 

Ријеч је о патрониму надимачког постања насталог према турском 

апелативу и адјективу каришик, „смјеса, мјешавина“ и „измијешан, помијешан“, 

од чега је према Шкаљићу (1966: 397) настало ово презиме. 

КАВЕЏИЈА Кавеџина њива 

Од кавеџија < тур. kahveci + тур. суфикс ci изведено је име мотивисано 

занимањем или надимком – „онај који кува кафе; онај који држи кафану“ или 

„онај који пије много кафе“ (Шкаљић 1966: 381–382). 

КЕВО Кев
и
не кол

и
бе  

Антропоним није потврђен. Могуће је да се ради о имену надимачког 

постања, можда преко Кемал. 

КЕЧО Кеч
и
на лука 

Антропоним није потвређен, међутим, можемо га тумачити као име 

надимачког постања према занимању, према турцизму кечеџија „занатлија који од 
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остругане длаке са говеђих кожа или од вуне прави кече [капе]“ (Шкаљић 1966: 

404–405).  

*КЈАВО Кјавин до 

Не проналазимо потврде за овај антропонимски лик. Вјероватно је ријеч о 

надимку насталом према *Кљаво, *Кљајо (< кљаст, „који нема дио тијела, 

кљакав, осакаћен“). 

КЛАЧАР Клачарева њива, Клачарева чесма 

Патроним настао према средњовјековном занату од  клак, „вапно 

гашено, креч“ (Скок II: 88), а код Вука (1972: 301) креч је „клак, вапно“. 

КЛИСАРА Клисарка ограда 

Могуће да је овај патроним настао према занимању, клисар „звонар, 

црквењак“.  

КОВО Ков
и
на лука 

Према Шимундићу (1988: 421) хипокористик од Ковиљко. 

КОВАЧ Ковачев до, Ковачев поток 

Патроним настао према занимању. 

 

КОЈО Којин Лупоглав 

Изведено од имена Константин, Козман и слично (Грковић 1977: 112). 

КОМАДАН Комаданов брезјак, Комаданово раскршће 

Вјероватно од Кома (< Коман, Комнен) + дан, према Рамадан, Беладан и сл. 

КОМЉЕН Комљенова лука, Комљенов Врањак 

 Варијанта имена Комлен, „име византијске династије узето за лично име 

(Грковић1977: 112). 

*КОШАЈА Коша
ј
ин ча

ј
ир 

Антропоним није потврђен, могуће да је у питању име одмила, преко нпр. 

Вукша (< Вукоша < Вукосав). 

КРБАЧ Крбачева башча, Крбачеве пискав
и
це 

Према Шкаљићу (1966: 417) крбач је „бич од исплетеног кожног 

ремења“.  
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КРМО Крм
и
на лука  

Крма је „плетеница у абаџијском занату“ (Шкаљић 1977: 420), па је 

могуће да је ријеч о имену надимачког постања према занимању. 

КРСТО  Крстина  бара,  Крстина  јаб
у
ка,  Крстове  дол

и
не,     Крстови  

долови, Крстово кратово  

У преводу од грчког имена „крст“, мада је вјероватније да се ради о 

хипокористику од Крстивоје, Крсман, Крстољуб и слично (Грковић 1977: 115). 

КУРТА Куртине гаће 

Муслиманско мушко име настало од тур. Kurt, „вук“, узето  као  заштитно  

име (Грковић 1977: 116). 

КУСМУК Кусмучка ограда, Кусмучки Градац 

Чини  се  као  сложено  име  надимачког  постања,  за  каква  Шимундић  

(1985:  24) сматра да су махом подругљива, те да су заправо скраћене реченице. 

Антропонимске потврда за овај патроним не проналазимо у доступној 

литератури. Међутим, могуће је да се ради о придјеву кус у значењу 

„бездлак“ (за етимологију в. Скок II 245–246) с другим дијелом сложенице, 

апелативом мук који РЈАЗУ (VII: 137) одређује као „мучање, неговорење“ и у 

другом значењу „вика, рика, управо мукање“. Дакле, могло би се радити имену 

особе са тјелесном особином ћелавости и карактерној особини ћутљивости или 

пак викања. 

ЛАЗАР Лазарев млин, Лазарева лука 

Од хебрејског имена са значењем „помаже бог“ (Грковић 1977: 117). 

ЛАЗО Лазића ограда. 

Изведено од Лазар. 

ЛЕРО Лер
и
но брдо 

Према Шимундићу (1988: 424) изведено од Валериј, Валеријан. 

ЛОЛА Лоловићко брдо 

Код   М.   Грковић   (1977:   120)   име   одмила,   а   код   Шимундића   

(1988:   425) хипокоростик од личног имена Милоја. 

ЛОПАТИЋ Лопат
и
ћа лука, Лопатића ограда 

Метафорично образован патроним према апелативу лопата. 
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ЉУБО Љубина чесма.  

Од Љубисав, Љубомир и сл. 

МАЈО Мај
и
не

103 
колибе 

Од Марко, Миалио итд. 

МАКСИМ Максимов млин  

Грчо име настало од лат. Maximus „највећи“ (Грковић 1997: 125). 

МАНОЈЛО Манојлова стубл
и
на 

Од грчког имена у значењу „бог је с нама“ (Грковић 1977: 127). 

МАРИН Маринова пећ
и
на 

Од латинског имена Marinus, „морски“, име хришћанског светитеља 

(Грковић 1977: 127). 

МАРИНКО Маринков јавор 

Изведено од Марин + ко. 

МАРА Марића тукови 

Према М. (Грковић 1977: 27) антропоним је изведен од Мар(а) (< Марко, 

Маринко) + ић.  

МАРКО Марково брдо 

Име једног од четири јеванђелиста. 

МАТО Матов
и
ћа гај 

Изведено од Матеја, Матак, Матијаш и слично. 

МАЦО Мацов котар 

Као хипокористик од Мацан, Максим, Манојле, Маријан итд. ово име 

проналазимо код Шимундића (1988: 427). 

МАЏА Маџарево поље 

Према М. Грковић (1977: 129) хипокористик од Марко, Максим и сл. 

Међутим, у микротопониму се можда осликавају и трагови етнонима. 

МЕМО Мемић брдо 

Хипокористик  од  муслиманског  мушког  имена  Мехмед,  према  
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 В. Михајловић (1970: 164) доноси термин мајина, „сеоске куће међу брдима“, наводећи да се 

етимологија ове ријечи везује за апелатив мах те да је „именица мах у неку руку синоним за 

именицу ветар“. Према РЈАЗУ (VI: 372–373) мах се у неким текстовима помиње заједно са 

вјетром тиме појачавајући познато значење вјетра као природног елемента, усљед чега би наш 

топоним могао значити и *колибе у завјетрини, дакле према положају и изложености терена. 
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арапском  имену Мухамед, „слављен, прослављен“ (Шкаљић 1966: 453). 

МЕРДАН Мерданове вртаче 

И. Смаиловић (1990: 341) доноси ово име као мање фреквентно и даје 

тумачење постанка од персијског придјева merdane, „мужеван, храбар, одважан, 

племенит“, гдје је финално е редуковано аналогијом према облицима Џенан, 

Нерман и слично. 

МЕХО Ме
х
ова ограда 

Хипокористик од Мехмед. 

МИЈАТ Мијатовића шуме 

Варијанта имена Михат < Михо < Миха < Михаило, од хебрејског 

„сличан богу“ (Грковић 1977: 138). 

МИЛАДИН Милад
и
нова лука 

Изведено од коријена Мил + адин, или Милад + ин, (Грковић 1977: 129). 

МИЛАН Миланова лука, Миланове њиве, Миланово гувно 

Од коријена мил + ан (Грковић 1977: 132). 

МИЛАТ Милатово брдо 

Изведено од мил + ат (Грковић 1977: 132). 

МИЛКО Милкина вода, Милкина ограда 

Настало од коријена мил + ко (Грковић 1977: 133). 

МИЛО Милове бајте 

Од Милорад, Мирослав и слично. 

МИЛОРАД Милорадова лука, Милорадове дол
и
не, Милорадово Кратово 

Сложено име од словенских основа (Грковић 1977: 135). 

МИЛОШ Милошеве дол
и
не 

Од мил + лош (Грковић 1977: 134). 

МИТАР Митров до 

Варијанта имена Дмитар < Димитрије од грчког „род земљин“, (Грковић 

1977: 138). 

МИТРО Митрина ливада.  

Од Димитрије, Митар и сл. 
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МИЋА Мићин гроб 

Од Милорад, Михаило итд. 

МИХАЈЛО Михајлова башча, Михајлове дол
и
не 

Варијанта имена Михаило. 

МИШАН Мишанова башча 

Изведено од Миш(а) < (Милан, Милош, Михаило) + ан (Грковић 1977: 139). 

МЛАЂЕН Млађенова крушка, Млађенова страна  

Варијанта имена Младен, преко Млађ(а) + ан (Грковић 1977: 140). 

МРДА Мрдовића ча
ј
ир 

Изведено од Мрдак према коријену глагола мрдати, „мигати, мицати“ 

(Шимундић 1988: 244). 

МУЈО Муј
и
на дол

и
на, Муј

и
не кол

и
бе 

Хипокористик од Мустафа, муслиманско мушко име арапског поријекла, 

„одабран“ (Шкаљић 1966: 477). 

МУМИН Муминова долина 

Лично име арапског поријекла, „вјерник, муслиман“ (Шкаљић 1966: 473). 

МУСА Мусин хан, Мусино врело 

Муслиманско име оријенталног поријекла, највјероватније настало од 

староегипатског од messu, „дијете“ (Смаиловић 1990: 377). Не искључујемо ни 

могућност настанка имена изведеног од Мустафир, Мустафа, Муселим и сл. 

МУСТАФИР Мустафирова чесма 

Вјероватно од Мустаф(а) + ир. 

МУШАН Мушанов ан 

Хипокористик од Мушан, Мушо изведених од Мухамед или Мустафир 

(Шкаљић 1966: 478). 

НАЗИФ Назифов јелахчног 

Муслиманско мушко име, од истовјетног турског личног имена, „чист“ 

(Шкаљић 1966: 489). 

НЕЂО Неђ
и
на лука 

Изведено од Недељко, Ненад, Недоје и слично (Грковић 1977: 144). 
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НЕЗИР Незирева раван 

Муслиманско мушко име са основним значењем „онај који опомиње да се 

иде правим путем“ (Шкаљић 1966: 492). 

НОВАК  Новакова њива, Новакова пећ
и
на, Новаково врело 

Изведено од коријена нов + ак (Грковић 1977: 148). 

ОБОЂАШ Ан Обођаш, Обођашева ограда 

Назив изведен од географског термина обод
104

+ јаш, усљед чега би 

значење имена било „*онај који је са простора окруженог брдима“. 

ОБРЕН Обренова страна, Обреновић поље 

Изведено од Обр(о) + ен, или хипокористик од имена Обретен које је 

изведено од коријена глагола обрести, „наћи“, према моделу имена као што су 

Најдан, Најден, Наход (Грковић 1977: 150). 

ОМЕР Омеров ча
ј
ир 

Муслиманско мушко име настало од арапског 'Umär преко турског  mer, 

„мушко име, име другог халифе иза Мухамеда (Шкаљић 1966: 502). 

ОРАО Орлов
и
ћа паљика 

Назив птице узет је за лично име. 

ОСТОЈА Остојин бунар 

Према Грковић (1977: 152) име је настало према антропонимским  

облицима Станимир и Станислав, али са везивањем за глагол „остати“. 

ПАЛО Палов поток, Палов ча
ј
ир 

Име је настало од Павле, према грчкој ријечи са значењем „мали“, име 

Христовог апостола  (Грковић 1977: 153). 

ПЕРО Перова лучица 

Име изведено од антропонима Петар, грчког поријека, „камен, 

стијена“, веома распрострањено од најстаријих времена до данас (Грковић 1977: 

132). 

ПЕТАР Петрова лука, Петровића вода, Раван Петровића  

В. Перо. 
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 Пижурица (1980: 272) ово географско име проналази у значењу „простор окружен брдима, док 

апелативну функцију илуструје наводом: „Њему земља лежи у ободу“. 
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ПЕТКО Петково брдо 

Хипокористик  од  Петар, иако  није искључено  ни  то  да је назив дана  

узет  за дијете које се родило у петак
105

 (Грковић 1977: 156). 

*ПЛАВО Плавов до 

Највјероватније се ради о хипокористику изведеном од коријена плав у 

именима Плавко, Плаваш и слично. 

ПИРО Пир
и
на чесма.  

Од Спиридон. 

ПОДИНА Подинића брдо, Подинића локва 

Патроним чијој је основи географски термина, „онај који је са подина“. 

ПОП Попов бунар, Попова вртача, Попова кула 

Према Шћепановићу (2007: 196), „географски термини који чине други 

дио ових назива, упућују на апелативно поп, не одричући му митолошку 

подлогу“. 

РАДАК Радаков поток 

Изведено од коријена рад + ак (Грковић 1977: 164). 

РАДЕ Радова башча, Радово Кратово, Радова ограда, Радов
и
ћа брдо, 

Радовића мера, Радов
и
ћа пећ

и
на, Радов

и
ћа чесма 

Од Радивоје, Радислав. 

РАЈКО Рајкина страна 

Изведено од Рај(о) + ко (Грковић 1977: 169). 

РАКО Ракова нога, Ракове ноге, Ракића бр
и
јег, Ракића јасен, Ракића 

поток, Ракићка ластва, Ракићки ча
ј
ир 

Према Радослав, Ранђељ и слично. 

ХРШУМ Ршумско поље 

Антропоним није потврђен. Међутим, Шкаљић (1966: 334) доноси 

синонимне облике  хршум и ршум у значењу „викање на неког, повика, љутња“, 

усљед чега је могуће закључити да је име настало према карактерној особини 

носиоца или је надимачког постања. 
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 Уп.  лично  име  Уторник  (Грковић  1977:  201),  гдје  се  наводи  да  је  име  заштитног 

карактера усљед вјеровања да дијете неће умријети ако му се да име дана у који се родило. 
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САВО Савића поље 

У значењу „старац, дјед и календарско име“, биљежи га Грковић (1977: 

173). 

САМАРЏИЈА Самарџића брдо, Самарџића шума 

Име надимачког постања према занимању. Код Вука (1972: 663) 

самарџија „који прави самаре“. У мјесном говору назив се јавља као патроним. 

САНДА Сандића ча
ј
ир 

Према М. Грковић (1977: 176) име је изведено од Александар. 

САНТРАЧ Сантрачева међ, Сантрачево брдо 

Код А. Шкаљића (1966: 549) проналазимо овај апелатив у значењу „шах“ и 

„ограда око бунара, гроба и сл“, што би могли довести у везу са надимачким 

постањем овог облика према занимању. 

СИМО Симова дол
и
на 

Од Симеун, Симијан, Симун и сл. 

СЛОБОДАН Слободанова башча 

Превод грчког имена, „слободан“ (Грковић 1977: 176). 

СПАХИЈА Спа
ј
ића вараге, Спа

ј
ића кол

и
бе.  

„Боље стојећи муслимански сеоски домаћин“ према Шкаљићу (1966: 570), 

или заштитно име од „војник, посједник спахилука“ према М. Грковић (1977: 

182). 

СРЕТЕН Срет
е
нова башча, Срет

е
нова њива 

Милица Грковић (1977) наводи тумачење Т. Маретића по коме је ово име 

настало од истог коријена као и придјев сретан и именица срећа. 

СТАНАР Станарев до, Станарева башча, Станарева вишњица, 

Станарева Вода, Станарева шума, Станареве њиве, Станареве оградице, 

Станарево гувно, Станарево поље 

Име мотивисано називом из пастирске терминологије, према апелативу 
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на планинским пашњацима у којима су својевремено у љетњим данима 

обитавали чобани. Уп. Вук (1972: 712) станар, „чувар стоке“. Данас у мјесном 

говору ово име егзистира као патроним. 

СТЕВАН Стеванов до, Стеванова локва, Стевановића гајеви 

Исто име као Стефан, само што је  ф > в. Антропоним води поријекло 

из грчког језика са значењем „вијенац“, а и име је хришћанског светитељ 

(Грковић 1977: 186). 

СТОЈАН Стојаново врело 

Од коријена стој + ан (Грковић 1977: 188). 

СТОЈКО Стојкова страна 

Изведено од стој + ко (Грковић 1977: 188). 

СУБАША Субашин до 

Према Шкаљићу (1966: 572) „надзорник имања, онај који убире агинске и 

беговске приходе са чифлука“. 

ТАБАК Табакова чесма 

 Име надимачког постања настало према занимању, „кожар, онај који 

                                                 
106

 На планинским предјелима Романије нема већих простора оспособљених за пољопривреду, 

нема, како смо већ уочили, ни већих рјечних водотока уз које се налазе плодни дијелови тла, 

луке, а и климатски услови су такви да не омогућују земљорадњу. Из тих разлога, према 

казивању мјештана, становништво поменуте области је било присиљено да се бави сточарством 

као најважнијом привредном граном јер плодне земље за бављење неком другом врстом 

привредне гране нема, а ако га и има то је тако мало, да род са тих појединих плодних комадића 

тла био је довољан за једва неколико мјесеци прехране, док од какве продаје производа није 

могло бити ни говора. Сасвим је јасно да су усљед тога становници тих крајева своју једину 

привреду налазили у сточарству и да су и због тога итекако бринули за прехрану и узгој своје 

стоке. Како у околини њихових сталних насеља није преко године било довољно хране за 

стоку, становници тих насеља били су принуђени положити храну за стоку даље од својих 

домова, односно у вишим горским предјелима наше планине. Ова потреба је довела до развоја 

планинског привредног живота, односно до станарског или чобанског живота, које је на Романији 

везано за пашу стоке по пашњацима или рудинама, и тек споредно за косанице, гдје су се веће 

површине косиле. Таквих косаница на Романији је било јако мало, због саставањеног тла 

морфолошких особина. Планинска привреда могла је бити појединачна, када је свака породица 

изгонила своју стоку или задружна, у ком случају је неколико чобана истјеривало стоку цијелог 

села. Станари који нису чували стоку настојали су да у ближем или даљем околишу станова 

накупе што више сијена или су обрађивали мање површине земље, док су се остали бавили 

прикупљањем сиjeна косећи по пашњацима и разним удолинама или пропланцима, а након тога 

и на косаницама. Овим начином сакупљено сијено сносили су прво до станова гдје су га слагали у 

стогове те тек након довршене косидбе и осталих послова, доносили сијено до сталних домова. 

Они који су имали коња или магарца преносили су га њима, а они који их нису имали, носили су 

сијено сами на леђима. Ријетко када је сијено вожено на колима, изузев у случајевима када је 

косаница, на којој је било више сијена, била близу пута. Уз посао набавке сијена, станари су се 

бавили и садњом кромпира, купуса и јечма, искључиво око станова, гдје се налазило нешто 

плодне и за то подесне земље. Станари су обично били жене, дјеца или старци. 



 

136 
 

 

 

штави, учиња коже“ (Шкаљић 1966: 593). 

ТАНЕ Таново брдо 

 Од Атанасије, „бесмртни“, или његове варијанте Танасије (Грковић 1977: 

192). 

ТИТО Титова пећ
и
на 

Надимак  доживотног  предсједника  СФРЈ,  Јосипа  Броза,  које  је  по  

његовим ријечима узео према учесталом имену у Загорју из времена свог 

дјетињста. Према Шимундићу (1988: 460) изведено од Светомир/Светислав, 

Тихан, Тихомир, Тијослав и сл. 

ТОМО Томин млин, Томина јаб
у
ка, Томина њива, Томине равни, Том

и
ћа 

чесма 

„Близанац“, један од дванаесторице Христових апостола (Грковић 1977: 

196). 

ТОШО Тошића чесма 

Од Тодор, Теодосије, Тошоје. 

ТУРЧИН Турчинова раван 

Траг етника сачуван у микротопониму, као потврда историјске стварности. 

ЋАЈО Ћајића поље, Ћајића чаира 

Изведено од Стојан (Грковић 1977: 199). 

ХАЈДУК Ајдучка раван, Ајдучки извор 

РЈАЗУ (III: 554) одређује именицу као ријеч мађарског поријекла, а не 

турског са истим значењем, „човјек из неког мађарског племена; војник”. Као 

секундарно значење нуди се и опис: „човјек који оружан дочекује на друму 

путнике и силом им граби имање“ додајући још да су то људи који су код 

нашег народа постајали хајдуци ради турске силе и неправде, те да се с тога 

схватају као јунаци. 

ХАСАН Асанова шума 

Муслиманско мушко име, „љепотан“ (Шкаљић 1966: 316). 

ХАЏИЈА Аџина мекота 

„Онај који је извршио хаџ, тј. код муслимана који је посјетио свету зграду 

Кабу у Меки,  а  код  хришћана  који  је  ишао  на  поклоњење  Христову  гробу  у  
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Јерусалиму“ (Шкаљић 1966: 296). 

ХОЏА Оџин до, Оџино врело 

Муслимански свештеник или професор у медреси (Шкаљић 1966: 332). 

ЦАР Царев поток, Цареве воде 

Именице цесар и цар настале су према Цезару, а од њих и презимена 

Цесарић, Царић и Цар (Шимуновић 1985: 129). Према РЈАЗУ (I: 755–756) – 

„император“ добијено од лат. Caesar, од чега је најприје било cesarь па је e 

ослабило у меки полугласник који је нестао, а потом, нашавши се иза c, отпао. 

Даље се наводи да се цар називао сваки државни господар или владар неке земље, 

било му то посебно владарско или неко друго име, јер су се царевима називали и 

кнезови и жупани, али само у старијем времену. У другачијем значењу исти извор 

доноси именицу цар од talus, „ждријеб, коцка“, од персијског и тур. zar, а од чега 

је и итал. zaro и zara. С обзиром да презиме Цар не проналазиму на испитиваном 

ареалу, могуће је да се име неког кнеза или жупана очувало у топониму, или се 

ради о имену надимачког постања, према ономе који се коцкао или волио да 

коцка. 

ЦАРИЛО Цар
и
лова паљ

и
ка 

Хипокористик изведено преко Цар + ило. Уп. горе Цар. 

ЦЕРО Церовића бар
и
ца 

По називу врсте дрвета, цера (Шимундић 1988: 55). Дакле, ријеч је о 

антропониму фитонимског постања – quersuc cerrus <  cerrus, „цер, дуб, храст“. 

ЧАВКО Чавчево поље 

Према М. Грковић (1977: 209) име може бити изведено од Чав(о) (< Чавко, 

Часлав) + ко, или је име настало према женском личном имену Чавка, називу 

узетом према имену птице. 

*ЧАНГАЛ Чангалово поље 

Вјероватно се ради о имену надимачког постања  насталог од ченгел, 

„гвоздена кука“ (Шкаљић 1966: 171), према неком тјелесном недостатку. 

*ЧЕНГИЋ Ченгића брдо 

Претпостављамо да је име настало преко чен(е), „вилица, чељуст“ 

(Шкаљић 1966:171) + ага. 
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ШАДО Шадин поток 

Можда је ријеч о имену Шахдо, које као врло ријетко биљежи И. 

Смаиловић (1990:482) као хипокористик од Шахид. 

ШАРАЦ Шарска лука, Шарске вараге, Шарчево осоје, Шарчеве луке 

Могуће је да је име настало према истоименом зоониму кога је првобитни 

носилац посједовао, или према карактерној особини оног који шара од глагола 

шарати у значењу „варати“. 

ШЕМАН Шеманова лука 

Антропоним није потврђен. Можда је име изведено као хипокористик од 

Шехмнум (=Симон, Симеун) (Смаиловић 1990: 493) или према Шем(о) < Шемаја 

према Шимундићу (1988: 33) + ан. 

ШЕРО Шер
и
но брдо 

 Вјероватно је име надимачког постања према карактерној особини од шер 

„зао, злочаст“ или од шеретлук „лукавство, препреденост, подмуклост“ 

(Шкаљић 1966: 585– 586). 

ШИЈАК Шијаков до 

Лично име надимачког постања према некој тјелесној особини, од шиј(а) + 

ак, јер како Шимуновић (1985: 24) „Околина је одређеној особи радо истицала 

одлике, али још радије мане и тјелесне недостатке“. 

ШИЉО Шиљска ча
ј
ира 

Надимак даван као заштитно име (Грковић 1977: 212), или име настало по 

тјелесној особини. 

ШИШО Шиш
и
ћа брдо, Шиш

и
ћа поље 

Надимак узет као заштитно име од глагола шишати (Грковић 1977: 212), 

или је могло настати у вези са обичајем шишаног кумства. 

ШПИЦЕР Шпицерова теста 

 Мађарско име очувано у микротопониму. 

У овом дијелу сагледали смо антропонимни дио топономастичких 

синтагми, односно ректум. Као што се могло примијетити у функцији ректума 

се обично налазио посесивни придјев, а рјеђе именица у функцији посесивне 
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одредбе. Након овога, у наредном дијелу, размотрићемо и класификовати исте 

топониме према значењу њиховог регенса. 

Д.1.1. Географски термини у функцији регенса: 

бара: Арапова бара, Гугића бара, Зукина бара, Крстина бара; 

барица: Церовића бар
и
ца; 

брдо: Алино брдо, Аџ
и
но брдо Бобаново брдо, Боровчанско брдо 

Васиљево брдо Грчића брдо, Боровчанско брдо, Дедића брдо, Дрпино брдо, 

Ђок
и
ћа брдо, Ђордино брдо, Зеков

и
ћа брдо Јокића брдо, Караџе брдо, Кар

и
ћа 

брдо, Киш
и
но брдо, Лоловићко брдо, Марково брдо, Мемић брдо, Милатово 

брдо, Петково брдо, Подинића брдо, Радов
и
ћа брдо, Самарџића брдо, Таново 

брдо, Ченгића брдо, Шер
и
но брдо, Шиш

и
ћа брдо;  

Ракића бр
и
јег: бријег: 

бунар: Боровчански бунар, Остојин бунар, Попов бунар, Хаџин бунар; 

вода: Бојанића вода, Милкина вода, Станарева вода; 

воде: Цареве воде; 

врела: Бегина врела; 

врело: Аш
и
мово врело, Бож

и
ћа врело, Бож

и
ћа врело, Војково врело, 

Ђур
и
но врело, Зечићко врело, Јасичко врело, Новаково врело, Оџино врело, 

Пивчићко врело, Стојаново врело, Хајдучко врело; 

вртача: Попова вртача; 

вртаче: Алајбегове вртаче, Мерданове вртаче; 

гаће: Куртине гаће 

Гаће су свесловенска и прасловенска ријеч за платнено доње одијело и 

синоним за панталоне како проналазимо код Скока (I: 542), који наводи 

могућност да је, аналогно келтској bracae, која у староенглеском brec значи 

„стражњица“, и да је прасловенско gat΄a значило „дио тијела који гаће 

покривају“, као „гениталија, стражњица“. „Литература о односима примитивног 

човека према сопственим и туђим геналним органима, као и о њиховој улози у 
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одређеним ритуалима, говори углавном у прилог томе да је увођењем 

хришћанства ова веза давно прекинута. Врло јасне трагове оваквих представа ове 

категорије ријечи (која се нерадо увршћује у лексички фонд) налазимо у 

ономастици, која чува старе паганске метафоре и надимке људи везане за неке 

делове човечијег тела.“, наводи  В. Михајловић (1970: 41–42). На истом мјесту 

аутор упућује на то да се у руској књижевности није употребљавала ријеч гаће 

већ еуфемизам за њу, јер су се старе паганске  метафоре  оштро  сузбијале,  

закључујући  да  то  „што  њих  уопште  још  има,  треба захвалити врло жилавој 

народној традицији“. 

глава: Сиљева глава; 

до: Авдов до, Басарин до, Војков до, Војково врело, Вражин до, Грошин, 

Дедића до, Дервишев до, Јакшин до, Јовин до, Карића до, Малинов до, Митров 

до, Пилавов до, Субашин до; 

долина: Драгина дол
и
на, Муј

и
на дол

и
на, Муминова дол

и
на, Симова дол

и
на; 

извор: Ајдучки извор; 

камен: Владов камен; 

корито: Бор
и
но кор

и
то, Ђур

и
но кор

и
то, Јевт

и
но кор

и
то; 

кратово: Крстово Кратово; 

ластва: Ракићка ластва; 

ливада: Бајагића ливада, Митрина ливада; 

локва: Данова локва, Подинића локва, Стеванова локв; 

лука: Бајезидова лука, Бор
и
на лука, Владова лука, Драгова лука, Ђенисина 

лука, Ђокова лука, Зоранова лука, Кеч
и
на лука, Ков

и
на лука, Комље

а
нова лука, 

Крм
и
на лука, Лазарева лука, Лопат

и
ћа лука, Милад

и
нова лука, Миланова лука, 

Милорадова лука, Неђ
и
на лука, Петрова лука, Славкина лука, Шарска лука, 

Шеманова лука; 

међа: Сантрачева међ, 
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мера: Абазовића мера, Абазовића ограда Гаврова мераДан
и
лова мера, 

Радовића мера 

ноге: Ракова нога, Ракове ноге 

пећина: Јовина пећ
и
на, Маринова пећ

и
на, Новакова пећ

и
на, Радов

и
ћа 

пећ
и
на/Титова пећ

и
на; 

поље: Ал
и
бегово поље, Глатково поље, Драганића поље, Ђокића поље, 

Ђукића поље, Иван поље, Јанковића поље, Јокића поље, Лиздечко поље, 

Маџарево  поље, Обреновић поље, Ршумско поље, Савића поље, Станарево поље, 

Ћајића поље, Чангалово поље, Чавчево поље, Шиш
и
ћа поље; 

поток: Ковачев поток, Палов поток, Ракића поток, Царев поток, Шадин 

поток; 

раван: Ајдучка раван, Алајбегова раван, Алајбегове вртаче, Балтина 

раван, Бегова раван, Балтина раван, Дурева раван, Малинова раван, Незирева 

раван, Раван Петровића, Турчинова раван; 

рупе: Груј
и
не рупе; 

стијена: Буткова стијена; 

страна: Млађенова страна, Обренова страна, Рајкина страна, Стојкова 

страна; 

чајир: Ђукића ча
ј
ир, Карића ча

ј
ир, Коша

ј
ин ча

ј
ир, Мрдовића ча

ј
ир, 

Омеров чајир, Палов ча
ј
ир, Елезова ча

ј
ира, Шиљска ча

ј
ира; 

чајира: Ћајића ча
ј
ира; 

чесма: Димитрина чесма, Клачарева чесма, Љубина чесма, 

Мустафирова чесма, Пир
и
на чесма, Радов

и
ћа чесма, Табакова чесма, Том

и
ћа 

чесма, Тошића чесма; 

чесмица: Бож
и
на чесмица; 
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Д.1.2. Апелативи који означавају биљни покривач и фитоними у 

функцији регенса: 

брезик: Букерин брезик, Југов
и
ћа брезик, Лопатића брезик; 

гај: Агин гај, Жуљев гај, Матов
и
ћа гај; 

јабука: Крстина јаб
у
ка, Томина јаб

у
ка; 

јела: Назифов јелах, 

јасен: Ракића јасен; 

јелике: Џандарске јелике; 

крушка: Ранкова крушка; 

омар: Зечевића омар; 

шума: Асанова шума, Мијатовића шуме, Самарџића шума, Станарева 

шума. 

Д.1.3. Привредни термини у функцији регенса: 

бајта: Алина бајта, Ђурова бајта; 

бајте: Милове бајте; 

башта: Арсова башча, Слободанова башча; 

гувно: Андрића гувно, Ђур
и
но гувно, Јовово гувно, Миланово гувно, 

Станаревo гувно; 

ждријело: Ибишово ждр
и
јело, Јокића ждр

и
јело, Калчино ждр

и
јело; 

колиба:  Карева  кол
и
ба, Кев

и
не кол

и
бе,  Мај

и
не колибе,  Муј

и
не кол

и
бе,  

Никол
и
не кол

и
бе, Спа

ј
ића кол

и
бе; 

млин: Јанков
и
ћа млин, Лазарев млин, Максимов млин, Томин млин; 

млини: Божића млини; 

њива: Балина њива, Влајкина њива, Драшкина њива, Јеремина 

њива/Ревиња њива, Јукова њива, Кавеџина њива, Кајова њива, Калабеџина њива, 

Клачарева њива, Новакова њива, Срет
е
нова њива, Томина њива; 

њиве: Вучићевића њиве, Новакова њива,Миланове њиве, Станареве њиве 

ограда: Абазовића  ограда, Абидова ограда, Бегова ограда, Б
и
јековића 

ограда, Бојова ограда, Вујичића ограда, Грајића ограда, Грујова ограда; 

оградице: Станареве оградице; 
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паљика: Груј
и
на паљ

и
ка, Орлов

и
ћа паљика, Цар

и
лова паљ

и
ка; 

пилана: Ахметашова пилана; 

торови: Ђокини торови. 

Д.1.4. Називи за путеве, утврђења, пребивалишта и одморишта: 

кула: Басар
и
на кула, Попова кула; 

кућа: Грујова кућа; 

куће: Башине куће; Глу
х
овића куће; 

цеста: Шпицерова теста; 

хан: Ан Башића, Ан Обођаш, Батинића ан, Бимбашин хан Мусин хан, 

Мушанов ан. 

Д.1.5. Хришћански термини и термини за култна и освештана мјеста у 

функцији регенса: 

гроб: Еров гроб; Мићин гроб; 

гробље: Бајрово гробље, Грчко гробље, Каурско гробље. 

Из датог прегледа увидјели смо да функцију регенса врше различити 

географски термини: бара, барица, брдо, бунар, вода, воде, врела, врело, вртача, 

вртаче, гаће, до, долина, извор, камен, корито, кратово, ластва, ливада, локва, 

лука, међа, мера, ноге, пећина, поље, поток, раван, рупе, стијена, страна, чајир, 

чесма, чесмица; затим апелативи који означавају биљни покривач и фитоними: 

брезик, гај, јабука, јела, јелике, крушка, омар, шума; привредни термини: 

бајта, бајте, башта, гувно, ждријело, колиба, млин, млини, њива, њиве, ограда, 

оградице, паљика, пилана, торови; називи за путеве, утврђења, пребивалишта и 

одморишта: кула, кућа, куће, цеста, хан; и на крају хришћански термини и 

термини за култна и освештана мјеста: гроб и гробље. 

Д.2. Мушка лична имена (и презимена) у једночланим називма 

АЈДАН Ајдановићи 

Овај антропоним доноси Шимундић (1988: 136) само као женско лично 

име Ајдана < Хајдана <  хајда, тј. хељда (polygonum fagopyrum) < свењем. 

haian. Могуће је да је аналогијом изведено мушко име, или се ради о 
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властитом имену Ајдин < тур.  Aydin, „сјајан, свијетао, јасан, сретан, весео“ 

(Смаиловић 1990: 135), при чему је вокал и > а. 

БАН Банов
и
не 

М. Грковић (1977: 33) наводи да је могућ настанак од персијског бајан 

„војвода“, или хипокористик од Бранимир, Бранислав и сл. Ми сматрамо да је у 

овој области титула бан узета за лично име. 

БЕРИВОЈ Беривој 

Сложено име од словенских основа код М. Грковић (1977: 35), од 

императива бери и прасловенског vojь „војник“ (Шимундић 1988: 34). 

БЕЧО/БЕЦО Бечићи 

Име изведено од Беривој, Берислав (Грковић 1977: 36). 

БОГДАН Богданов
и
на 

Име грчког поријекла са значењем „дар од бога“ (Грковић 1977: 36). 

БОШКО Бошковићи 

Од Бож(а) + ко (Грковић 1977: 42). 

БРАЈА Браја 

Према РЈАЗУ (I: 581) мушко име, хипокористик од Братослав, уз 

напомену да данас није уобичајено. Као изведеницу од Братислав, Братољуб 

итд. име проналазимо и код М. Грковић (1977: 43). 

ВАРОШИЋ Варошићи 

Према апелативу варош, „онај који је из вароши“. 

ВЛАЈКО Влајчевићи В. Влајкина њива 

ВЛАХ Вла
х
овићи 

Патроним етнонимског постања. 

ВУКАШИН Вукашиновац 

Изведено од Вукаш + ин (Грковић 1977:59). 

ГАЛЕШ Галеш 

Од властитог заштитног имена Гал насталог према истоименом 

апелативу гал –„мрк, црн“ + еш (Грковић 1977: 63; Шимуновић 1985: 222). 

ГОЛЕШ Голешићи 

Можда преко Голе < Драгољуб, Голуб (Грковић 1977:59) + еш (према 
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Галеш и сл.), мада је вјероватније у питању антропонимски окрњак од апелатива 

големаш (Скок I: 586–587). 

ГОШО Гошевина 

Од Голуб, Гостимир, Драгослав (Грковић 1977: 67). 

ГРАНО Гранићи 

Назив је вјероватно надимачког постања настао према апелативу грана или 

је ријеч о хипокористику
107 

од Гранислав у коме је први дио коријен од именице 

граница, а други коријен слав (Грковић 1977: 67–68). 

ДИЛАВЕР Дилавер 

Лични пратилац, ађутант код великодостојника < тур. dilaver < перс. 

dilawer dil-awer)  „срчан, одважа“ < dil „срце“ и перс. суфикс -awer који има 

значење да се неко нечим истиче (Шкаљић 1966: 217). 

ДРАШКО Драшкино  

В. Драшкина њива, Драшкино раскршће. 

ДРОЊО Дроњевац 

Име  надимачког  постања  од  апелатива  дроњак, „ткање  и  одијело  које  

се  од старости распада, и о чељадету с таквијем одијелом“ (РЈАЗУ II: 791). 

Дакле, надимак је настао према прљавом, ритавом и неугледном човјеку. 

ДУРАК Дураковац 

Име настало од тур. Durak < durmak, „стајати“, које су хришћани узимали 

као заштитно име (Грковић 1977: 85), а код Шкаљића (1966: 228) муслиманско 

мушко име добивено из турског са пренесеним значењем, „сталан, чврст“. 

ЂЕД Ђедовац 

Име може бити хипокористик од Ђедеон, Ђедослав и сл, мада нам се чини 

да се у овом имену лексема ђед не може посматрати као родбински термин, већ, 

како примјећује Шћепановић (2007: 182), „прије митолошки слој у топонимији, 

што није риједак случај у српској ономастици. 

ЕДЕМ Едемовина 

Од муслимансог мушког имена Едхем < тур. Edhem, лично име „Мркоња, 

Вранац“ < ар. ädhäm, „мрк, вран, црномањаст“ (Шкаљић 1966: 268). 

                                                 
107

 Грковић (1977) не биљежи хипокористик Грано, а код Шимундића (1988: 416) за лично име 

Гранислав проналазимо изведеницу Гранко. 
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ЗЕЦ Зечићи 

 В. Зеков
и
ћа брдо, Зечевића омар, Зечићко врело. 

ЈАЊА Јањев
и
на 

Хипокористик од Јанићије, Јован и сл. 

ЈУНУЗ Јунузовина 

Муслиманско мушко име од јеврејског имена пејгамбера Јове (Шкаљић 

1966: 374). 

КАРАЏА Карачевац  

В. Караџе брдо. 

*КЕРЛО Керловац 

Антропоним није потврђен.  

КОЈО Којно 

В. Којин Лупоглав. 

ЛАУШ Лаушевац 

Варијанта мађарског имена Лајош (Грковић 1977: 118), према 

њемачком Лудвиг (Шимуновић 1988: 187). 

ЉУБОЈЕ Љубојна 

Изведено од коријена љуб + оје (Грковић 1977: 123). 

МАРКО Марковићи  

В. Марково брдо 

МИЛОШ Милошевина В. Милошеве дол
и
не 

МИЛУТИН Милутин 

Изведено од коријена Мил + утин, или Милут + ин (Грковић 1977: 135). 

МИЉАК Миљачев
и
ца 

Изведено од Миљ(о) (< Милован, Милосав и сл.) + ак (Грковић 1977: 135). 

МИЉАЦ Миљачев
и
ца, Миљацка 

Од Миљ(о) + ац (Грковић 1977: 135). 

МИЋА Мићишта 

В. Мићин гроб 

НЕБИША Небишина  

Име је можда настало према хипокористику Неб(о) (< Небослав, Небодар и 



 

147 
 

 

 

сл.) + иша, према моделу Радиша, Синиша и сл., а није искључено ни то да се 

ради о антропонимском окрњку од имена Небојша. Као претпоставку нудимо и 

надимачко постање према негираном глаоголу бити, „онај који ништа не би“. 

Могуће је и то да се у овом називу крије и нека одлика површинског својства тла, 

нпр. „земља на којој ништа није било нити рађало“. Ипак, предност дајемо 

хипотезама о термину антропонимског постања, због чега га сврставамо у ову 

семантичку групу. 

ОБОЂАШ Обођашевина 

В. Ан Обођаш, Обођашева ограда. 

ОМЕР Омеров
и
на   

В. Омеров ча
ј
ир. 

ПЕТРАШ Петрашевац, Петрашев
и
на 

Изведено од коријена имена Петар и суфикса -аш (Грковић 1977: 157). 

*ПИЊО Пињевина 

Антропоним није потврђен. Могуће је да се ради о имену одмила. 

*ПРИБИШ
 
Пребиша 

За настанак овог антропонима, који је по језичкој структури присвојни 

придјев са антропонимском  базом,  од  велике користи  нам  је  било  тумачење  

имена  Превиш  које доноси М. Шћепановић (2003: 563–564), па стога према 

његовом моделу објашњавамо постанак  овог  имена.  Ако овај микротопоним  

тумачимо  као  лично  име  Прибиш < Прибислав,
108

 оно је најприје настало од 

двоосновинског антропонима Приб-и-слав, па је прерасподјелом морфема 

касније настало Прибис. Додавањем старог посесивног суфикса -јь на већ 

уобличену именску основу, постао је именски лик у значењу Прибишев, односно 

који припада Прибишу. Након што је стари посесивни суфикс -јь нестао из 

употребе, потиснут  млађим  -ев/-ов,  ипак  је  остао  сакривен,  као  што  се  

дало  примијетити,  у предњонепчаном завршетку -иш. 

САРИЈЕ Саријевац 

Хипокористик од Сараћин у облику Сароје биљежи М. Грковић (1977: 

176), при чему је у нашем примјеру о супституирано са и. 
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 Уп. Шимуновић 1988: 275. 
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РАДОЈЕ Радојевићи 

Изведено од коријена рад + оје (Грковић 1977: 166). 

РАЂО Рађевина 

Од Радован, Радослав и сл. 

РАКО Раковац 

В. Ракова нога, Ракове ноге, Ракића бр
и
јег, Ракића јасен, Ракића поток, 

Ракићка ластва, Ракићки ча
ј
ир. 

РАКОЧ Ракочи 

Изведено од Рак(о) +оч (Грковић 1977: 169). 

РАШИД Раш
и
довина 

Муслиманско  мушко  име  са  значењем  „онај  који  иде  правим  путем,  

побожан (Шкаљић 1966: 531). 

РАШКО Рашков
и
на 

Изведено од Раш(о) (< Радован, Радослав) + ко (Грковић 1977: 169). 

РЕМАН Реманов
и
на 

Име није потврђено. Вјероватно је у питању одмилично име или се ради о 

антропонимском окрњку. 

РОГО Рогош 

Вјероватно је ријеч о надимку изведеном од апелатива рог + ош. Уп код М. 

Грковић 1977: 173) Роган и Рогоуш. 

СТЕВАН Стевановићи 

В. Стеванов до, Стеванова локва, Стевановића гајеви. 

СТОЈАН Стојанов
и
ћи 

 В. Стојаново врело. 

СУМБУЛ Сумбуловац 

Од апелатвиног турцизма сумбул, „цвијет“ (Шкаљић 1966: 574). 

ТАБАК Табаков
и
на  

В. Табакова чесма. 

ЋАЈО Ћа
ј
ићи 

В. Ћајића поље, Ћајића чаирав. 
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ЋЕТКО Ћетковићи 

Дијалекатски облик имена Цвјетко (Грковић 1977: 199). 

ЋИРО Ћиров
и
на 

Од Ћирило, Ћирак, Ћиран и слично. 

ХАРДО Хардовина 

Може  бити  да  се  ради  о  одмиличном  називу  насталом  према  

муслиманском мушком имену Харид које биљежи И. Смаиловић (1990: 272) у 

значењу „снажан, силан, срдит, љут“. У том случају, иницијално х у нашем 

примјеру потпуно је изгубљено. 

ХАСАН Хасановача  

В. Асанова шума. 

ХРВО Хрвов
и
на 

Одмилично име од Хрвоје, Хрвојица, Хрвимир, Хрватин и сл. 

ШАЈИН Шај
и
новићи 

Муслиманско мушко име Шахин, „соко“ (Шкаљић 1966: 579). У нашем 

примјеру х је замијењено у ј. 

ШВАБО Швабовац 

Пејоративан назив за Нијемца. 

ШЕМАН Шемани 

В. Шеманова лука 

ШКИЈО Шкијевина 

Можда је надимак изведен од апелатива шкија, колоквијоналног назива за 

резани, мотани дуван. 

ШОБО Шобићевина 

Антропоним није потврђен, но можда је назив надимачког постања од 

презимена. Шобот, које не биљежимо на данашњим просторима нашег ареала. 

Једночлани топоними од антропонима су, како се из прегледа види, 

присвојни придјеви као дио некадашњих топономастичких синтагми које су 

изгубиле свој регенс, тј. апелатив као географски или пољоприврени термин. 
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У наредним редовима слиједи преглед суфикса у називима који чине ову 

топономастичку скупину: 

а) Суфикс *-јь: Галеш, Беривој, Браја, Дилавер, Милутин, Пребиша, 

Ракочи, Рогош, Фуртуле, Шемани; 

б) Суфикс -ин(а/о): Драшкино, Којно, Небишина; 

Ови топоними су углавном у облику маскулинума, као што су сви 

примјери са суфиксом *-јь, док су примјери са суфиксом -ин(а/о) средњег или 

женског рода, што се може протумачити према реконструисаном регенсу из 

описа у Регистру овог рада. 

в) Проширени суфикс -ев/-ов:  

– -ев/-ов + -ац: Вукашиновац, Дроњевац, Дураковац, Ђедовац, Карачевац, 

Керловац, Лаушевац, Петрашевац, Раковац, Саријевац, Сумбуловац, Швабовац; –  

-ев/-ов + -ача: Хасановача;  

– -ев/-ов+-ина: Банов
и
не, Богданов

и
на, Гошевина, Едемовина, Јањев

и
на, 

Јунузовина, Милошевина, Обођашевина, Омеров
и
на, Петрашев

и
на, Пињевина, 

Рађевина, Раш
и
довина Рашков

и
на, Реманов

и
на, Табаков

и
на, Ћиров

и
на, Хардовина, 

Хрвов
и
на, Шкијевина, Шобићевина;  

– -ев/-ов + -ица: Миљачев
и
ца;  

– -ев/-ов+ -ићи: Ајдановићи, Бошковићи, Влајчевићи, Вла
х
овићи, Марковићи, 

Радојевићи, Стевановићи, Стојанов
и
ћи, Ћа

ј
ићи, Ћетковићи, Шај

и
новићи; 

г) Суфикс -иште: Мићишта; 

д) Суфик -на: Љубојна; 

ђ) Суфикс -ка: Миљацка; 

е) Суфикс -ић: Бечићи, Варошићи, Зечићи. 

Морфолошка структура суфикса, како се из прегледа види, готово је у 

цјелости препознатљива, изузев примјера са суфиксом *-јь, са јасном 

морфолошким шавом у сложеним суфиксима. Све су то суфикси сложеног 

образовања (в), од једног посесивног и једног номинализационог суфикса. Суфикс 

-иште додат на именичку основу даје мјесно, а ријетко када друго значење (Бабић 

1986: 123–124), према конкретном преобличавању Мићишта → мјесто на ком се 
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налазе или су се налазиле Мићине ливаде и њиве. Даље, ван комбинације са 

посесивним суфиксима јављају се суфикси -на и -ка који дају значење 

припадности, какво проналазимо код Бабића (1986: 318) у примјерима 

изведеница царевна, краљевна у значењу „царева, краљева кћи“, усљед чега 

овакве односе преносимо на план топонимизације, гдје нам постаје и јаснији 

топоним Љубојна < *ливада/шума Љубој < *Љубој ливада/шума. Простим, 

механичким раздвајањем основе и наставка можемо доћи до закључка да су ови 

суфикси додавани директно на антропоним у процесу онимизације. С друге 

стране, ако свестраније сагледамо топониме са датим суфиксима, намећу се и 

другачије претпоставке. Наиме, оба топонима су настала од личних имена Љубоје 

и Миљац, али преко посесивума Љубој и Миљац творених посесивним суфиксом - 

јь (Маројевић 1980; Родић 1980), и на крају, у процесу топономизације, 

супстантивизираних топономастичким суфиксима. 

У једночлани топоними ове групе проналазимо и облике који су 

структурално идентични. Ријеч је, прије свега, о патронимима (примарним и 

секундарним) у номинативу множине који припадају „старом и добро познатом 

типу nomina patronimica“ па на основу свега онога што је „до сада у литератури 

познато, можемо рећи да топоними на -ићи (-овићи, -евићи) представљају тзв. 

динарски тип који се протеже дуж динарског и родопског горја“ (Могуш: 1980: 

221) и који је у хронолошком слиједу топономастичких слојева најмлађи у 

претходно наведеној скупини. 

Д.3. Женска имена у двочланим називима 

АНА Анина лука 

Од јеврејског имена Hanna, „милост, захвалност“ (Грковић 1977: 218). 

АНДРКА Андркина пећ
и
на 

Ово лично женско име, наводећи да га проналази само код Вука, биљежи 

РЈАЗУ (I:84) и упућује на лик Андријана. С обзиром на то да је име потврђено 

само код Вука, не искључујемо поријекло овог имена од облика андрак, за који 

исти извор наводи да је у Србији у ваљевском срезу и Старом Влаху андрак 

„честа кроз коју се не може проћи“. Скок (I: 41) доноси и то да се апелатив 

андрак користи као супституент за ђаво или враг, не одричући ни његово 
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фитонимско поријекло од биљке мандрагора од које се полуди, јер се у Србији у 

клетви говори  матраг. Настављајући тим путем, код Симоновића (1959: 512) 

проналазимо биљку андрква – Raphanus sativus, али ту хипотезу одбацујемо јер 

апелатив не проналазимо у мјесном говору (репа, ротква). 

На овом мјесту не можемо а да се не дотакнемо и патронима Андрака, кога 

углавном носе Хрвати, а који је изведен директном онимизацијом од 

антропонима Андрака, као хипокористика од личног имена Андрија (Шимундић 

1988: 42), из чега би смо могли закључити да је путем аналогије изведено исто 

женско име. 

После свега наведеног, узимајући у обзир и регенс који уз ово име стоји, 

мишљења смо да је дато име настало према значењу неприступачног мјеста или 

синониму за ђаво (*Ђавоља пећина, *Вражја пећина), не одричући при том 

митолошку подлогу овог, код Вука забиљеженог имена. 

АНКА Анкина страна 

Изведено од Ан(а) + ка. 

БАБА Бабина колиба 

Апелатив баба као сродственички термин вјероватно се не налази као 

мотив именовања, па се овај назив може посматрати остатком старе словенске 

пучке митологије (Брозовић–Рончевић 1987: 120; Раденковић 1987: 190). Полак 

(1979: 25–32) узима у разматрање основу баба, дајући јој шири спектар 

значења који је тешко повезати са обиљежјима многих оронима (нпр. Бабина 

гора, Бабина у Словачкој, Бабуна у Македонији и сл.), и напомиње да се већином 

оваква имена везују за каменита мјеста, гомиле и сл. Аутор даље упућује и на 

везу ових топонима с илирским Бова (старо име за Чиово), са Бова у у Суови, те 

са италијанским bova „каменита рушевина“, усљед чега за већину назива с 

основом баб сматра да су супстратног поријекла, а да је њихово довођење у везу 

са са значењем старица, бака производ словенске пучке етимологије (Полак 

1979:32). На старину ових назива упућује и М. Шћепановић (2007: 222) уз 

адекватан примјер забиљежен у Дробњаку – „бок те пита, то се прозвало по накој 

бабетини“. 

ДАНИЦА Даничића башча 

Уз опис општесловенског назива за јутарњу звијезду узетог за лично име 
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М. Грковић (1977: 241) наводи и могућност „да је Даница била астрална богиња 

словенског пантеона“. 

ЈАЊА Јањина дола, Јањ
и
на дол

и
на, Јањ

и
на лука, Јањ

и
но брдо 

Варијанта имена Јана < Ана или хипокористик од Јована (Грковић 1977: 

258–259). 

ЈОВАНКА Јованкино врело 

Настало од мушког имена Јован и суфикса -ка. 

МАРА Мар
и
на бара, Мар

и
но брдо, Мар

и
не думаче, Мар

и
ни ломови, Марин 

злокос  

Хипокористик од Маргарета, Марија, Марина и сл. 

МИНА Минина лука 

Одмиличан назив од Јасмина, Милена и слично према М. Грковић (1977: 

281), а код Шкаљића (1966: 268) хипокористик од Емина, муслиманског женског 

имена са значењем „вјерна, сигурна, поуздана“. За наш примјер предност дајемо 

другом значењу. 

НАНА Нанин врт 

 Мајка, бака или стара жена (Шкаљић 1966: 491). 

РУЖА Ружина мера 

Назив цвијета узет je за лично име. 

САВКА Савкино врело 

Преко мушког имена Сав(о) + ка. 

САРА Сарин до 

Идентично јеврејско и библијско име, „кнегиња“ (Грковић 1977: 303). 

ТАНКОСА Танкосина ограда 

Изведено сложеног имена Танкослава (Грковић 1977: 313).  

Антропонимски дио у двочланим називима ових топонима структурално је 

прозиран. Све су то посесивни придјеви творени суфиксом -ин код антропонима 

и само у једном примјеру суфиксом -ић код патронима који се јавља у облику 

посесивног генитива (Даничића + апелативни дио микротопонима). 

Разматрајући значење регенса синтагматских топонима са мушким 

именима у антропонимском дијелу, издвојили смо неколико семантичких 
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скупина. Апелативни дио синтагматских топонима са женским именима у првом 

дијелу значењски се може груписати на исти такав начин, а с обзиром на 

несразмјерну бројност примјера у односу на мушка имена то нећемо учинити, већ 

само дати списак апелатива. 

У питању су сљедећи термини: бара, башта, брдо, врело, врт, до, дола, 

долина, думаче,  злокос,  колиба,  ломови,  лука,  мера,  ограда,  страна,  из  

којих  се  види  да преовлађују апелативи које чине географски термини, уз 

незнатан удио осталих, прије свега пољопривредних термина. Све то се чини 

схватљивим ако се узме у обзир положај и улога жене у вријеме настанка 

топонима. 

Д.4. Женска имена (и презимена) у једночланим називима 

У ову групу уврштавамо сљедеће називе: 

ГОРАНКА Горанчићи 

Преко мушког имена Горан
109 

+ ка (Грковић 1977: 237). 

ИНЂА Инђићи 

Изведено од Анђелија, Инђелија, Синђелија (Грковић 1977: 257; 

Шимундић 1988: 507), уз напомену да је чест случај да антропоним надживи 

чланове породице, именујући само  празно  имање на коме је  некад  дата  

породица  живјела.  Таква  постојаност  је својствена топонимима онда када појам 

више не значи „групу људи“ него „локалитет“ на којем се та група налазила. У 

поређењу са ојконимима патронимског постања (нпр. Бјелосављевићи), који су у 

свом развоју прошли фазе 1. именовања људи, 2. именовања мјеста и људи, 3. 

именовање мјеста на основу раније пронађених чињеница (Франчић 1994: 42), 

наш патроним би се могао упоредити с посљедњом фазом. Преносећи се из 

генерације у генерацију, презимена живе одређено вријеме јер дужина њиховог 

живота зависи од ванлингвистичких чињеница, да би се угасили због смрти или 

одсељења њихових носилаца. Патроними су дакле жива ономастичка категорија 

не само због тога што су саставни дио данашњег ономастикона, већ и стога што 

смо свједоци њиховог живота и нестанка. 

                                                 
109

 М. Грковић (1977: 66) код Вука проналази да „тако највише прозову онога који се роди у 

планини код стоке“. 
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РУЖИЦА Ружица 

 Структура овог микротопонима намеће нам опрез при његовом 

тумачењу, због тога што се јасно види топономастички суфикс -ица. С друге 

стране, узимање готових личних имена за именовање географских објеката није 

одлика словенских језика (Шимуновић 1972: 237), и мада код појединих аутора 

има таквих назива (нпр. Шимуновић 1972; Шћепановић 2007), они су заправо 

условни и односе се на врло безначајне објекте те немају ни нарочито значење. 

Суфикс -ица додат антропониму у топонимији може служити за 

означавање припадности настале универбизацијом, и то у случајевима када је 

проширен формантима -ов/-ев.  У  том случају, очекивани облик би био Ружевица 

<  *Ружева
110  

ливада,  преко посесивног суфикса -ев и топонимског суфикса -ица 

у улози супстанивизатора, при чему се посесивни суфикс -ев могао изгубити, 

мада нам то акценат довољно не сугерише, а немамо ни атропонимно-посесивни 

модел *Руж ливада. Ако суфикс -ица посматрамо као додат на глаголску основу у 

каквим облицима он има различита значења, назив можемо повезати са глаголом  

ружђити = руждити, без д и ђ у слов. језику, ружим (пасуљ, грашак), у значењу 

„љуштити махунасто поврће“  (Скок I:177). Дакле, ово име би могло настати од 

коријена руж и суфикса -ица (ливада или њива на којој се ружи пасуљ). Чини 

нам се да је ова претпоставка ближа тумачењу топонима него претходна, с 

напоменом да смо одбацили могућност тумачења топонима преко фитонимског 

постања, због тога што за такву могућност постанка назива нисмо пронашли 

потврде теренским испитивањем и сагледавањем објекта. Усљед свега наведеног, 

чини се да је случајна сличност између топонима Ружица и облички истог 

антропонима.
111

 

Георафски термини тамног постања и несигурне мотивисаности 

Ова група назива се у ономастичкој литератури везује за проблематичне 

називе несигурног, тамног постања или нејасне мотивисаности. Тако је, уз сав 

напор да разријешимо мотивацију у именовању, и на нашем ареалу остао 

одређени број термина који нису ушли у претходне скупине, углавном због 
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 Ружо < Русимир (Грковић: 174). 
111 Уп. топоним Божица < *божија њива (Шћепановић 2007: 229). 
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недостатка историјских потврда или одговарајућих паралела, а понекад и 

теренских података. Слиједи преглед таквих назива. 

Ајноге 

У овом топониму јасно се распознаје апелатив ноге, због тога ћемо 

настојати да објаснимо овај термин преко првог дијела овог имена ај, кога РЈАЗУ 

(I: 41) одређује као интерјезични узвик у ком је саставље узвик а са узвиком и, 

на тај начин што је вокал и замијењен  сонантом  ј.  Узвик  долази  од  

шеснаестог  вијека  у  дјелима  Марулића  и Ветранића, а у рјечницима га дати 

извор проналази само у Вуковом ruf und antwort, односно позив и одговор, „тај је 

одговор само одзивање: вичући тијем гласом одазвива се други, само јавља да је 

чуо“. С обзиром на то да је ријеч о пашњаку, као и да нам апелатив ноге означава 

географски положај терена, овај назив би могли посматрати као термин из 

пастирске терминологије, јер су се пастири идући за стоком на овај начин 

дозивали и одзивали. С друге стране, можда је ај из првог дијела настало 

хаплологијиом од алај, acies instructa, pompa militaris „војска, војна помпа“ 

према Вуковом (1987: 5) рјечнику из 1818. године, у каквом га у једном од 

значења доноси и Шкаљић (1996: 83). У том случају би наш термин обиљежавао 

географски објекат на коме се сакупљала војска. С обзиром на изглед објекта, 

обје претпоставке нам се чине могућим. 

С друге стране, као највјероватнија хипотеза у настанку овог имена нам се 

чини његов постанак постанак од *Гајноге, „ливада до шуме, гаја“. 

Ајштец 

Фонетски лик овог имена упућује нас на његово могуће германско 

поријекло. Идући тим трагом, у њемачком језику проналазимао адјектив Ei΄s 

{a
i
s} „ледени“ (Ристић– Кангрга 1963: 379) и именицу Schmelz {šmelc} „глеђ, 

цаклина, сјај“ (Ристић–Кангрга 1963: 331), при чему би се у тумачењу нашег 

имена радило о сложеници насталој према *ледена глеђ, чија би семантика 

упућивала на значење ливаде препознатљиве по леду који се на њој задржавао. 

Ово тумачење нам се чини могућим јер упућује на то да је период аустро- угарске 

власти на овом простору оставио свој траг очуван и у микротопониму. У овом 
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случају је најупутније изнијети претпоставку да је до затамњивања значења 

нашег назива дошло највјероватније гласовним изобличавањем имена и 

губљењем његовог основног значења у народној интерпретацији (којој можда 

оно није било ни познато), уз немогућност преосмишљавања имена према неком 

другом објекту из окружења. 

Аљег 

Овај микротопонимијски лик је можда антропонимски окрњак од нпр. 

Алибег или Аљ(о)бег, настао аналогијом према Биљег. Можда. 

Замуштен 

Можда се у овом термину крије географски термин муша који је 

прикривен префиксом за и проширеним суфиксмо -(т)ен, у ком случају би 

значио локалитет који се налази са задње стране објекта означеног апелативом 

муша али припадајући њој.  С друге стране, овај назив можемо посматрати и 

кроз мушлија „лицемјер, претворица“ (Скок II: 491), попридјевљену суфиксом -

ен. Тада би било ријечи о метафори које име носи у себи (уп. Лаживо брдо), али 

нам остаје нејасно значење и улога префикса. Не искључујемо могућност ни да је 

првобитни облик ове ријечи био *Замрштен, нпр. „онај који је љут, намрштен, 

подозрив“, у коме је дошло до смјењивања сонанта р и вокала у, међутим за 

такву претпоставку недостају нам фонетске паралеле. Даље, ако апелатив 

посматрамо као име са коријеном мушт, „исто што и маст; мошт“ с напоменом 

да није јасно од чега је та ријеч настала (РЈАЗУ VII: 194), онда овај термин 

можемо посматрати као метафоричну ријеч према именици маст. Претпоставка 

која нам се чини најприхватљивијом је настанак имена од *Замоштен у значењу  

„повезан крај“, при чему је вокал о супституиран вокалом у. 

Зарјан 

За овај назив нудимо претпоставку о поријеклу датог имена према 

апелативу зора коју  Скок  (III:  660)  дефинише  као  свесловенску  и  

прасловенску  ријеч  уз  тумачење „аурора, свитање“ и „лично женско име (према 

м. Зоран). Ријеч је о изведеници са -ia од превоја перфектума зор- од зрети, у 

којој је р настало депалатализацијом рј, а поред тог превоја у словенским 
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језицима постоји иста ријеч с превојем о > а стцслав. zarja, буг. zarja, слов. 

zarja,  рус. zarja. Тако бисмо могли извести закључак да је Зарјан (< *Зоран) 

можда назив антропонимског постања, или је брдо које се у зору истицало, 

при чему дајемо предност првој хипотези према именима Беривој, Галеш, 

Милутин и сл. 

Кљуцева 

РЈАЗУ  (V: 96) даје форму кљуц, коју биљежи код Вука у значењу „кљуц 

кљуц! Кад се казује како је ко шта сјекао рђаво“, али и доноси опис „Управ је 

глас којијем се показује бука којом кокоши или друге птице кљувају“. Даље се 

упућује на термин кљуцало уз дефиницију „онај што кљуца (у пренесеном 

смислу), што удара по чему ножем или сјекиром“. Суфикс -ев упућује нас на 

посесивност и претпоставку да се вјероватно ради о крњој синтагми, 

топономастичкој елипси од *Кљуцева ливада. Тако би се можда могло говорити 

о ономатопејском поријеклу овог назива, било да означава ливаду на којој је 

нешто лоше исјечено или на којој је била клада са сјекиром за сјечење дрва за 

огрев, било да су птице кљуцало о дрво које се налазило на њој, што нам се 

чини мање вјероватним. Очито је требало прибиљежити још података и 

прецизирати опис денотата, што недостаје нашим забиљешкама. 

Мељена 

Вјероватно назив потиче од свесловенске ријечи мел, „бјеличаста сипка, 

жедна земља“ како проналазимо код Скока (II: 396), с напоменом да остаје 

нејасно од чега је постало ѣ, да ли од двогласа io према литавском mailinis „ситна 

риба“, или из е ако се упоређује са индоевропским коријеном *mel- у „мљети“. 

РЈАЗУ (VI: 598) проналази неколико ојконима идентичних или изведених од 

истог коријена у Србији, Босни и Далмацији, а сам термин мељ објашњава као 

„плодна земља као да то се мисли у Д. Немањића“,  које значење Скок сматра 

неисправним, и „ситан пијесак у Истри“. Секундарно значење ове лексеме 

РЈАЗУ даје као синониман назив за хмељ, које у тумачењу овог топинима 

одбацујемо, јер чак и да се ради о дивље растућем хмељу, он долази само на 

мочварним земљиштима или у близини ријека и потока када се пење по грмљу 
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бјелогоричних шума. Након свега наведеног а уз слику датог објекта, остаје нам 

да изнесемо хипотезу према првобитном Скоковом тумачењу, по којем би овај 

пашњак добио називу према површинским својствима терена, односно, 

бесплодне и безводне земље. 

Окуч 

При тумачењу овог топонима полазили смо од различитих апелатива, об-

кук, об-кут, +куч(а), али смо их елиминисали или из фонетских разлога куч : 

кут; куч : кук или због изгледа самог денотата којем би понајвише одговарала 

мотивација семантике апелатива кук. Ову хипотезу смо одбацили из разлога 

што нисмо пронашли ваљано објашњење промјене к : ч, јер смо при  

претпоставци да је куч можда окрњак изведенице на -ина, код Скока (II: 220) 

пронашли да је суфикс у кучина додат ради уклањања хомонимије са кук. 

Усљед свега наведеног преостало нам је да се ослонимо на могуће значење 

настало од апелатива куч, „име жељезу чим се во у јарам затвори; жељезна 

шипка на јармену са десне стране и лијеве“ (РЈАЗУ V: 918), чија би семантика 

пренијета на топоним означавала мјесто на коме су се волови стављали у јарам, 

а удружен са префиксом упућује на то да је положај објекта са свих страна 

около. 

Рантељак 

Можда је овај назив за извор настао од глагола хранити и суфикса -тељ. 

Таква изведениица означава „оно што глагол 'онај' чини свагда“ (Бабић 1986: 

276), што значи да је презент несвршеног глагола употребљен у свевременском 

значењу: хранитељ → онај који храни. На име је даље додат и суфикс -ак који 

је у творби именица од именица неплодан и има различита значења, док је у 

старијем јужнословенском језику био веома фреквентан, односно „жив и 

карактеристичан“ како наводи Скок (I: 19), и примјећује да понекад има 

деминутивну функцију, у каквој је и ми тумачимо на нашем примјеру. Даље је 

према дијалекатским законитостима иницијално х изостало, а интерсугласничко 

и потпуно редуковано. Као подлогу овој хипотези узимамо у обзир водом 

оскудан терен, због чега је извор или вода била „као храна“ становништву, или 

земљишту које су обрађивали. 
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Сумљен 

При тумачењу овог топонима поћи ћемо од претпоставке да је у основи 

именица сумља за коју РМС (VI: 81) даје једно од значења „стање бојазни, 

страховања, плашње због несигурности, тешкоћа, опасности“, која је 

попридјевљена суфиксом -ен, па би у том случају могли говорити о 

топономастичкој елипси метафоричног постања *Сумљен брдо. Или је име 

настало од придјева сумњив „који изазива сумњу, неповерење, непоуздан; лош“ 

РМС (VI: 82). Тако би се можда могло говорити о метафоричном постању овог 

назива – 

*Сумљиво брдо, у коме је дошло до супстантивизације адјектива суфиксом -ен. 

(За етимологију видјети Скок II: 444 – мнити и Скок III: 358 – сујма). 

Сурган 

Можда је назив настао према апелативу од турцизма сургун у значењу 

„изгон, прогонство“ (РМС VI: 99), у ком би случају означавао мјесто, пашњак за 

изгон стоке, јер нам изглед терена то потврђује. 

У
о
всињак 

Можда је микротопоним именован преко апелатива усов који даје 

Пижурица (1980:283), у Васојевићима „снежна лавина“, или код Шћепановића 

(2007: 144) у Дробњаку, који наводи да је термин усов на датом ареалу 

потиснут лексемом уров, али да се сачувао у топониму Усовиште, „стрмина низ 

коју лети урав/усов скоро сваке зиме“. Или можда према оса < Осињак < 

У
о
всињак. 

Шлаг,  Шлагови 

Иако се чини прозирном, мотивација у именовању овог термина остаје 

нам нејасна. Чини се да је једино можемо посматрати кроз опис „скуп 

карактеристичних одлика које се испољавају у владању и поступцима човјека“ 

које као једно од секундарних значења доноси РМС (VI: 979–980). Тада би смо 

могли говорити о имену метафоричног постања, које је настало према 

карактеристичној особини снијега који се задржавао на датим областима. 
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Фуртуле 

За овај назив као патроним забиљежен у БиХ, Србији и Хрватској, и 

поред свег уложеног труда, нисмо успјели понудити адекватно семантичко 

рјешење. 

4.4. СТРУКТУРАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА МИКРОТОПОНИМИЈЕ 

РОМАНИЈЕ 

У семантичкој класификацији топонима представљена је грађа у 

цјелини, тако да имамо увид у разноврсност облика, разуђен број основа и 

различите форманте, као и велики број назива истог облика и имена 

хомонимних с апелативима. На географски богато разуђеном терену, 

становницима ове регије немогуће је за сваки географски објекат дати посебан 

назив, нешто због тежине њихове примјене, а нешто због немогућности њиховог 

опстанка у народном памћењу. Усљед тога је називима који се налазе с обзиром 

на објекат који означавају у сусједству а ради избјегавања понављања, требало 

додати диференцијалне  елементе.  На тај начин је ограниченим бројем лексема и 

творбених форманата могуће творити готово неограничен број назива 

(Шимуновић 1972: 240). Тако је у творби могуће разликовати називе који су 

настали слагањем лексичких основа: Двостручарица, Добровољевина, Трч
и
нога, 

Чолопек, Сјенокос итд.; називе који су настали придруживањем атрибута 

основном топономастичком апелативу: Вел
и
ка ада, Вел

и
ка вода, Вел

и
ка  градина,  

Вел
и
ка јаб

у
ка, Вел

и
ка ластва, Вел

и
ка њива, Вел

и
ка положица, Вел

и
капродола, 

Вел
и
ка ст

и
јена, Вел

и
ка страна, Вел

и
ка Трла, Мали до, Мали добој, Мали мајдан, 

Мали орах, Мали Растовци, Мало ждр
и
јело, Мало лијешће, затим Нова цеста, 

Стара калдрма, Стара кућа, Стара цеста, Стари пут итд.; и називе који су 

настали додавањем афикса топономастичким основама: Голубињак, Грабовик, 

Зобништа, Капов
и
на, Керловац, Орловача Планчица, Расадник, Ча

ј
ирак,  

Шиповача итд. 

Овакви начини организације творбеног инвентара подложни су 

ограничењима, прије свега у зависности од језичких могућности, те простору и 
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времену у коме се истражује. „Структура назива овисна је о лексичком избору и 

творбеним елементима. Утврђивањем лексичких творбених морфема и њихова 

понашања уочавамо законитост која дјелује у дијалекту и у повијесном 

раздобљу и у сувременој творби“ испитиваног ареала (Шимуновић 1972: 240). 

Удруживање творбених морфема у топонимима различито је од оних  

у апелативима.  Њиховим стапањем са лексичким језгром у творби  апелатива 

добијамо ријеч са пуном фонетском и семантичком вриједношћу, док с друге 

стране творбени морфеми у топонимима, посматрано из синхронијске равни, не 

служе употпуњавању садржаја  ријечи,  већ  имају  диференцијацијалну  улогу  за  

објекте  са  истим  лексичким језгром.
112

 

У фонолошком систему дијалекта одређеног језичког и географског 

ареала, топоними не показују посебно висок степен организације, јер 

„дијалекатске изоглосе не прате увијек ономастичке“ (Шћепановић 2007: 236), а 

ни у творбеном систему не можемо тражити чврсту јединственост која би могла 

одржавати и градити топонимијски састав. Разлог  томе је што називи често као 

посуђенице накнадним преобличавањем губе карактер  деривата и постају 

тополекси са скоро  недокучивим и непрепознатљивим творбеним елементима, 

нпр. Ајштец, Зарјан итд. 

Шимуновић (1972: 241), који се у више наврата бавио структуром 

топонима (1970,1972, 1978, 1979) и од кога преузимамо симболе топомодела, 

наводи да се структура назива осликава у комплементарности морфема, те да је 

основни морфем носилац топономастичке информације који директно упућује 

на објекат. Код једночланих назива то је обично основа (О), а у двочланим 

апелатив или топономастичка изведеница. Други морфем врши разликовну 

функцију објекта, издвајајући га на тај начин од објеката из окружења са именима 

исте основе. То је афикс (d) у једночланим и атрибут (D) у двочланим називима. 

Битно је истаћи и то да „и афикс и атрибут с именицом којој су придружени 

подређени су основном циљу да означе мјесто“, док је „лексички садржај, настао 

сједињавањем морфема, од споредне важности (Шимуновић 1972: 241). Из тога 

произлази већ помињана тврдња да је лексичко значење назива окамењено за 
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 Шире о томе код Михајловића 1980, Пешикана 1969, Шимуновића 1972. и других. 
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географски објекат, „одударајући у дијалекатској равни од лексичког фонда 

ареала и на донетском и на морфолошком плану“ (Шћепановић 2007: 236). 

Усљед тога, називи у творби, ослобођени лексичког значења и лишени 

нормативне стеге која окива апелатив, показују неочекивану творбену 

комбинаторику. 

4.4.1. Топономастички апелативи без допуна у служби топонима 

Овдје је ријеч о најелементарнијем начину творбе – топонимизацији 

апелатива, односно о топономастичким именицама типа: Ада, Алуга, Брдо, 

Влака, Греда, До, Ждр
и
јело, Зуб, Самар, Сач, Седло, Клис, Коса, Ледина, 

Литица, Лука, Под, Поље, Ча
ј
ир из географске терминологије, као и неки 

микротопоними фитонимског постања: Бор, Бреза, Граб, Јавор, Липа, Љутик, 

Цмиље итд. 

Како примјећује В. А. Суперанска (1969: 92) у овом случају „ријеч је о 

нултој топономастичкој афиксацији, иако саме по себи ријечи тајга, комуна, 

садрже формант -а, који истовремено служи и као наставак у једнини, и као 

творбени суфикс. Али све је то на дотопономастичком нивоу“.
113 

Према већ усвојеним мјерилима (Шимуновић 1972: 242) међу 

апелативима у топономастичкој служби издвајају се двије скупине таквих назива: 

 n o m i n a  t o p o g r a p h i c a  (скупина географских и привредних 

термина у микротопонимији), 

 n o m i n a  m e t a p h o r i c a  (скупина такозваних 

топономастичких метафора).
114 

Имена која чине прву и најбројнију категорију назива, настају 

топономизацијом апелатива, са којима нису ни етимолошки ни структурално 

сродни јер су из различитих језика и јер у језицима којима припадају по 

поријеклу могу бити изведенице, а код нас су безафиксалне, лексичке ријечи 

(Шимуновић 1972: 242). Овој скупини припадају географски и привредни 
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 „мы имеем дело с нулевой топонимической аффиксацией, хотя сами по себе слова тайга, 

коммуна, содержат формант -а, который одновременно служит и флексией им. ед., и 

словообразотельным суффиксом. Но все это на дотопонимической стадии“. 
114

 Опширније смо о овоме говорили бавећи се  семантичком групом  назива условљених 

размјештајем, обликом и изгледом терена.  
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термини, односно апелативи с чијим су садржајем посредно или непосредно 

доведени у везу изглед, положај или својство тла, као и називи по значењу 

блиски са географским термином, док нам друга група назива, ако се правилно 

утврде мотиви њиховог именовања, омогућава увид у то које су карактеристике 

или одлике у одређеном временском раздобљу имале доминантну функцију у 

њиховом настанку. 

Бројност ових назива повећава се флексивном деривацијом и 

конверзијом, при чему у ликовима нашег ареала, као диференцијални додатак 

служи: 

а) промјеном рода назива: Дола (← До); 

б) промјеном граматичког броја назива: Равне (← Раван); Ст
и
јена (← 

Ст
и
јене); 

в) промјеном врсте ријечи: Б
и
јела < *Бијела вода, Мокро < *Мокро поље 

итд., гдје првобитни адјектив постаје именица. Шире о овој проблематици в. 

Суперанска 1969; Шимуновић 1970, 1972; Шћепановић 2007. и други. 

4.4.2. Топономастичке изведенице 

4.4.2.1. Афиксална творба назива 

Афиксална творба је морфолошки начин творбе који се од морфолошког 

поступка у ужем смислу по томе што се у морфологији додацима основи не 

твори нова ријеч, а у творби додацима на основу творе се нови називи 

(Шимуновић 1970: 17–18; Шимуновић 1972: 244–245). 

Афиксалне називе чине лексички морфем као основни дио назива, суфикс 

помоћу кога се, углавном, диференцира именовани објекат који са њим има 

заједнички лексички модел и префикс помоћу кога се обично одређује положај 

објекта. С обзиром на творбени поступак топониме разврставамо, према већ 

усвојеној схеми, на сљедеће моделе: 

 топоними суфиксалне творбе према творбеном моделу О + d (основа 

и додатак); 

 топоними префиксалне творбе по творбеном моделу d + О (додатак 

и суфикс); 
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 топоними префиксално-суфиксалне творбе творбе према 

творбеном обрасцу d + O + d. 

4.4.2.2. Суфиксална творба 

Како смо већ навели, суфикс у топонимији служи за издвајање објекта у 

простору, његово значење исказује се једино у вези са лексичким морфемом. Ако 

су суфикс и основа срасли у једниствену цјелину још на нивоу апелатива, тада 

се на тај начин настало име посматра  као  дио  скупине назива  безафиксалне 

творбе: Глав
и
ца, Ледина и слично. Својство суфикса у микротопонимији једне 

регије могуће је пратити само из синхронијске перспективе, јер из историјске 

удаљености та својства топономастичких суфикса нису увјерљива због тога што 

су у појединим раздобљима њихова продуктивност и одређивање били слични 

суфиксима у апелативу (Шимуновић 1969: 47–56). Како је немогуће увијек 

примијенити механички поступак одвајања лексичко-морфолошке структуре 

ријечи и назива, није лако одредити пропријалност суфикса, па је због тога за 

њихово утврђивање неопходно истражити организованост језички омеђене и 

компактне регије (Шимуновић 1972: 247). „Одређеност топономастичких 

скупина је и у томе што се прилично слободно везују за лексички морфем 

уколико се не испријече одређене фонетске промјене“ (Шћепановић 2007: 238), 

јер сем основног  топономастичког значења суфикс може донијети и посесивно, 

што је посебно уочљиво у скупини топонима антропонимног постања: Банов
и
не, 

Богданов
и
на, Гошевина, Вукашиновац, Дроњевац, Дураковац, Хасановача, 

Миљачев
и
ца, о којој је у овом раду већ било ријечи (в. одјељак о једночланим 

топонимима антропонимског постања). 

Суфикси у пропријалној топономастичкој функцији долазе уз именичке и 

придјевске основе. 

Именички суфикси у топонимији 

Као најфреквентнији, а и најзначајнији суфикси из горње групе, у 

микротопонимији Романије су: 

-ица. У српскохрватској топонимији суфикс -ица служи да се помоћу њега: 
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а) врши супстантивизација адјектива, означавајући припадност када је 

додата антропонимима: Борјан
и
це, Госињица, Ружица, Ковачице, Че

а
ргашица 

итд. Ови називи настају универбизацијом придјева и именице *Ковачеве њиве > 

Ковачице; 

б) врши супстантивизацију адјектива, означавајући њиме изражено 

својство: Гладнице, Грачан
и
ца, Дужице, Жутице, Каменице, Кланчарица, 

Килавице, Крачице, Куљавице, Лозн
и
ца, Медница, Пискав

и
це, Плужнице, 

Позаница/Позанице, Ситница Ступал
и
це, итд. На основу облика, а имајући у 

виду и недостатак историјских потврда за овај ареал, можемо претпоставити да 

су ови топоними некада били двочлана имена, а да данашњи облик имају преко 

универбизације придјева и неког географског термина: *Грачан ријека > 

Грачан
и
ца, *Жуте ливаде > Жутице; *Медена вода > Медница;*Позна њива > 

Позаница и слично; 

в) изражава деминутивност према објектима из окружења са којима има 

заједничку лексичку основу: Бар
и
ца/Бар

и
це, Башчица, Гредица, Косуљ

и
ца, 

Ливадица, Локвице, Лучица, Њивица/Њивице, Оградице, Паљ
и
чице, Планчица, 

Пољице, Тепица, Чесмица, Чукурица, итд. Додат називима биља, суфикс -ица 

твори топониме: Батурице, Вишњица, Јабуч
и
ца, Крушчица, Трешњ

и
ца, 

Штитарице итд. Како се из наведеног види,  суфикс -ица додаје се и 

именицама мушког и именицама женског рода. Уз именице које означавају 

географска својства тла, суфикс -ица чува деминутивност: Бар
и
ца, Гредица, 

Планчица, а ако долази уз фитониме та је деминутивност готово ишчезла: 

Штитарице. 

г) Када долази на основе биљних и животињских назива, суфикс -ица је 

наставак творбених форманата -ов/-ев: Тушњевица, Шипов
и
це, изражавајући на 

тај начин однос према садржају именице: Тушњевица < Тушњева ливада; 

Брезовице < Брезове шуме. 
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Суфикс -ица долази и на антропонимске основе проширене већ поменутим 

формантима -ов/-ев, творећи називе који означавају припадност, настале 

универбизацијом: Миљачев
и
ца, о чему смо већ говорили у анализи једночланих 

топонима антропонимског поријекла. 

Творбени обрасци у структури назива са суфиксом -ица:  

О + d: Њивица, 

О + d + d: Тушњевица, 

О + (d) + d: Гладнице, Плужнице. 

-ац. По фреквентности из нашег микротопонимијског материјала овај 

суфикс заузима значајно мјесто, а у корелацији са суфиксом -ица долази уз 

именичке и придјевске основе. Додат основама, служи за означавање: 

а) деминутивности Градац, Долац, мада је, како се да примијетити, на 

нашем материјалу његова фреквенција у овој функцији незнатна; 

б) супстантивизације  адјектива:  Голубац,  Пискавац,  Полежац, 

Посранац, Студенац, Рутавци, Ц
и
јепац итд. Ови називи настају обично 

универбизацијом придјева и именице: *Голубово брдо > Голубац,*Пискава 

долина > Пискавац, *Посрани поток > Посранац,*Рутаве долине > Рутавци, 

што потврђују описи денотата дати у Регистру, а што важи и за наредну 

скупину. 

в) Проширени суфикс -овац/-евац додаје се:  

– називима биљака и животиња: Боровац, Буковац, Ивовац, Јазовци, 

Јеловци, Љесковац, Растовац/Растовци, Церовац итд.; 

– антропоосновама за означавање припадности: Бјеловац, Вукашиновац, 

Дроњевац, Дураковац, Ђедовац, Јелишевац, Карачевац, Керловац, Лаушевац, 

Петрашевац, Раковац, Саријевац, Сумбуловац, Швабовац итд.; 

– неким географским терминима: Крнијевац, Пуовац/Поовац. 

Творбени обрасци у структури назива са суфиксом -ац: 

О + d: Градац, Долац, Голубац; 

О + d + d: Буковац, Лаушевац, Љесковац; 

-ина/-ине. По продуктивности у микротопонимији овог ареала, чак и онда 

када се узме у обзир да је из разматрања искључен велики број топонима који су 
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као апелативи творени суфиксом -ина: Градина, Долина/Долине, Кулина, Лазина, 

Ледина/Ледине, Пећине, Слатина, Урвине, и слично. М. Шћепановић (2007: 240) 

код Славског проналази да се међу изведеницама на -ина од именица допушта 

постојање и таквих у којима суфикс долази у структуралној функцији, тако 

крајина (сх. Крајина као хоронима на више мјеста): *крајь. И у термину пећина 

изгубило се првобитно значење аугментативности од апелатива пећ, тако да 

ријеч функционише као самосталан географски термин, што важи и за 

Слатина, гдје се основна ријеч у српском језику не чува, већ само у руском – 

солоть, „мочвара“ (Лома 1990:            7) 

Додат именичким основама, уз топономастичку функцију, суфикс -ина 

служи за означавање: 

а) аугментативности: Баретине, Блатине, Друм
и
не, Кулипчине, Овчине, 

Равнине, Расолина, Соколина, Стубл
и
на, Ступине, Тор

и
не, Чардачина; 

б) сусптантивизације адјектива:  Брезовина, Жит
и
на, Сијерковина; 

Код појединих назива блиских овој групи, мотивација може бити 

двојака, тако да се могу ослонити и на именицу и на глагол, као нпр. имена: 

Гуљев
и
не, Крчев

и
не, Паљев

и
не, Ровине, Трчине и слично. Како тумачи А. Лома 

(1990: 6–7) „дилема: девербатив, или деноминал, често се да решити на 

семантичком плану. То важи и за топонимију: бројне Плужине неће, свакако 

бити „велики  плугови“, од плуг, него „оранице“, од плужити „плугом орати“; 

Ровина, Ровине као апелатив могу значити и „велики ров“, али постоји и у 

значењу „изрована земља“, и у множини „комад тла, на кога пастири у прољеће 

разгрну (изрове) снег, па тамо изјаве овце“ (в. Прилог 1). 

Дилему о мотивацији неких примјера смо ријешили ако прихватимо 

тврдњу да девербативе открива акценат који је на глаголском коријену, нпр.:  

Гуљев
и
не < гулити, Крчев

и
не < крчити,  Паљев

и
не < палити, Трчине < трчати, 

иако се код неких назива из ове групе творених суфиксом -ина може 

размислити и о његовом секундарном јављању које је долазило „преинаком 

сазвучних завршетака имена, при чему се може говорити о извjесној 

правилности, у том смислу да су неки типови образовања као придеви женског 

рода на -ьна или трпни придев на -ена били особито подложни таквом 
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прекрајању“ (Лома 1990: 11). На основу реконструисаних примјера из 

дијахронијске перспективе, нпр. Јагодина < Јагодна, Осечина < Осечна, „може се 

с разлогом посумњати у различите првобитне облике“ ове групе топонима како 

сматра М. Шћепановић (2007: 241), реконструишићи примјер забиљежен у 

Дробњаку: Пропластина < *Пропластна ливада, „ливада која се прва мора 

покосити и пропластити како би се омогућио пролаз“. На нашем ареалу такве 

примјере нисмо забиљежили. 

в) трагова власништва: Банов
и
не, Обођашевина, Табаков

и
на, Ћиров

и
на, 

Хардовина, Хрвов
и
на, Шкијевина, Шобићевина; 

Дати називи као изведенице суфиксом -ина од присвојних придјева на -

ов/-ев по поријеклу су свакако млађи од претходних. Још је Вук (1987: 687) у 

Рјечнику из 1918. за зворничку нахију Рађевина закључио: „морао је некад 

бити онђе некакав Рађ, Рађа или Рађо: зашто у Рађевини има некакво мјесто, 

које се и данас зове Рађев камен“. 

г) трагова неког здања – обично порушеног: Кол
и
бине, Кућетине, Црквина 

и сл.; 

Лома (1990: 9) наводи да је употреба суфикса -ина у нашој топонимији 

распрострањена за означавање нечег ишчезлог или срушеног, нпр. Градина, 

„срушени град“, напомињући да је то прасловенски тип. 

Творбени обрасци у структури назива са суфиксом -ина: 

О + d: Соколина, Ступине, Тор
и
не, Чардачина итд.; 

О + d + d: Банов
и
не, Обођашевина, Табаков

и
на и сл.; 

О + (d) + d: Баретине, Кућетине. 

-иште/-ишта: Велимир Михајловић (1965: 117–155) у свом грађом 

богатом и опширном раду, доноси неколико семантичких скупина имена са овим 

суфиксом: 

Додат именским основама суфикс -иште у називима нашег ареала служи 

за означавање 

а) остатака материјалне културе, које В. Михајловић (1965: 125–135) у 
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наведеном раду раздваја на подгрупе: Објекти становања, Последице и мјеста 

неких активности, Комуникација итд., док Шимуновић (1972: 252) ову групу 

назива везује за означавање каквог „старинског здања“. У микротопонимији 

Романије овој категорији имена припадају: Балваниште, Вигњишта, Витлишта, 

Гувништа, Игришта, Котлишта, Мићишта, Селишта, Стражиште, 

Тарабишта; 

б) мјеста на којима је преовлађивала или се још увијек јавља нека биљна 

врста: Граовиште, Зобништа, Јарчишта, Кумпјериште/Кромпјеришта, 

Ланишта, Отавиште, Ражишта, Репиште, Ћетениште; 

в) додан глаголској основи суфикс -иште у именима служи за означавање 

мјеста на коме се нешто догодило или догађа: Пландиште/Пландишта, 

Падалиште/Падалишта. 

Творбени обрасци у структури назива са суфиксом -иште: 

О + d: Балваниште, Пландиште, Стражиште итд.; 

О + d + d: Банов
и
не, Граовиште, Обођашевина, и сл.; 

О + (d) + d: Зобништа 

-ак/-јак: Овај суфикс у микротопонимији нашег ареала додат именским 

основама, има претежно: 

а) деминутивну функцију: Јаворак, Омарак, Паратак, Таванак, Ча
ј
ирак; 

б) називи са овим суфиксом могу бити и синтагматског постања: 

А
о
влињак, Брезјак, Врањак, Ј

а
стребњак, О

у
сињак, Редушњак, Травњак. 

Додат придјевским основама након супстантивизације, овај суфикс у 

називу не мијења својство које адјектив носи у основи: Боровињак, Ђевитњак, 

Здравњак. 

Творбени образац: 

О + d: Брезјак, Таванак, Ча
ј
ирак итд.; 

О + d + d: Боровињак, и сл.; 

О + (d) + d: Ђевитњак. 
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-ача/-аче: Имена творена овим суфиксом у нашој микротопонимији 

настају универбизацијом адјектива и носе значење: 

а) исказано придјевом: Баљаче, Камењача/Камењаче, Иловаче, Криваче, 

Ледењача, Округљача, Орловача, Пљевљача, Трновача, Троваче, Шиповача; 

б) припадности када су додати антропониму, и по постању су млађи: 

Хасановача; 

в) пејоративности када је додата на глагол: Заклопача. 

Творбени образац је: 

О + d: Баљаче, Камењача, Округљача, итд.; 

О + d + d: Иловаче, Трновача, Хасановача и сл.; 

О + (d) + d: Боровињак. 

-ик/-ник: Овај суфикс се на романијском ареалу јавља: 

а) уз придјевску основу за означавање неке особености терена: Височник, 

Зеленика, Садике, Сушике; 

б) уз именичку и придјевску основу код фитонима: Брезик, Буковик, 

Грабовик, Јасик, Јелик, Лучевник, Растик, Сра
е
мошник; 

в) незнатно учествује у творби преко глаголског придјева трпног: 

Мједеник, Љутик Пакленик, Топлик. 

Овај суфикс, како се из прегледа види, означава мјесто на коме нешто 

расте или је расло и својство исказано придјевом. Творбени образац је: 

О + d: Брезик, Јасик, Љутик, Пакленик; 

О + d + d: Буковик, Грабовик, Лучевник; 

-уша: Именице изведене овим суфиксом изводе се од именица, придјева и 

глагола мада  је  на  нашем  ареалу  забиљежено  само  једно  име  изведено  

суфиксом  -уша  и  то додатим на глаголску основу: Потркуша. 

Иако С. Бабић (1986: 311) наводи да се на овај начин творена имена имају 

погрдно значење,  у  нашем  топониму  суфикс  -уша  даје  стилски  обиљежено  

хипокористично значење (в. Регистар). Творбени модел је О + d. 
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-лија: Са овим суфиксом на нашем ареалу забиљежено је свега 

неколико назива: Басимлија, Мушлија, Ћеремитлија, према творбеном обрасцу О 

+ d., 

Међу изведеницама са суфиксом -лија многе од њих данас су архаизми, 

историзми, фолклоризми, и у таквим називима су у основи стране ријечи, 

углавном оне које су код нас турског поријекла (Бабић 1986: 187–188). Тако је и 

у основи нашег имена турски апелатив ћеремит, изведен датим суфиксом који 

данас означава мјесто гдје је некада био Ћеремитли хан. 

 

Придјевски суфикси у топонимима 

Придјевски суфикси у топонимима не носе топономастичко обиљежје, а 

придјеви исказују својства денотата означена у њиховој основи, у на овај начин 

твореним именима. 

Група назива са придјевским суфиксима у микротопонимији Романије је 

незнатна: 

-ø: Б
и
јела < *Бијела вода; Пребиша < *Пребишева поља 

-ен: Мељена < *Мељена земља; 

-ин: додати антропонимској основи творе топоним којим се означава 

припадност: Драшкино, Којно, Небишина. 

Примјере са -ов/-ев, -ски, -ен, који су чести у творби назива ове групе, 

нисмо забиљежили на нашем ареалу.
115 

Међутим и без њих да се потврдити да 

су придјевски суфикси у топонимији заправо крњи двочлани називи, односно 

топономастичке елипсе у којима је придјев преузео функцију онима након 

губљења из употребе другог члана, обично географског термина. Топонизирани 

придјеви изведени су најчешће према моделу О + d + ø. 

4.4.3. Префиксална творба 

У творбеном поступку префикси се од суфикса разликују по томе што се 

они ријетко формализују јер је у њима значење присутније, као и због тога што 

немају само функцију творбених морфема већ су и носиоци садржаја који имају 
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 Овдје би смо једино могли додати микротопоним Кљуцева, у случају да смо га исправно 

протумачили. 
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као приједлози. Односно, префикси се разликују од суфикса због њихове веће 

аутономности, јер управо због очуваног садржаја који им даје улогу носиоца 

топоинформације, процес формализације није достигао већи ступањ. Префикси 

у топонимији прецизирају положај објекта према неком другом географском 

објекту у простору. Тако је у већини случајева, мада у неким примјерима има 

назива у којима префикси на апелативном нивоу губе своју семантичку 

препознатљивост, а тиме и своју пропријалну улогу. На овом мјесту треба 

напоменути да се код овако образованих назива, осим префиксом одређеног 

положаја у односу на други објекат, о денотату не зна ништа, при чему 

одређивање положаја остаје једина семантичка константа, на основу које се, 

према Ј. Хаџимејлић (1987: 110) ови називи сматрају „локализацијским 

семантичким типом“, а потпуно одсуство идентитета именованог објекта, као и 

чисто локализацијско одређење овако насталих назива на семантичком плану 

указује на њихову сличност са приједлошким формама: Под косом, Под кршом, 

Под међом, Према Кукору, За брдом, За великом њивом, За млином итд. 

Према  Шимуновићу  (1972:  256)  префиксални  називи  се  с  обзиром  на  

садржај сврставају у двије категорије: 

а) У прву категорију спадају они називи у којима је лексички морфем 

географски термин и префикс у њима одређује прецизан однос према објектима 

из окружења, нпр. Загај, Подвода итд.; 

б) Другу категорију префиксалних имена чине називи у којима је 

префикс дошао до апелатива прије његове топонимизације, а ако се узме у обзир 

и то да су ови апелативи често топономастичке метафоре у којима је префикс с 

њима срастао, теже је препознатљив и одвојив од коријенске морфеме, нпр. 

Замуштен. М. Шћепановић (2007: 245) сматра да је у оваквим случајевима од 

помоћи једино добро познавање апелативног фонда ареала или његов прецизан 

географски опис. Тако је нпр.  Заграђе < За + град + је, „пашњак иза Градине“, а 

не „заграђено земљиште“. 

У микротопонимији Романије јављају су сљедећи префикси: 

под- овај префикс одређује однос према надморској висини префиксалног 

назива и назива са апелативом у основи, и најфреквентнији је у префиксалном 
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начину именовања објеката на нашем ареалу: Подалуга, Подбашча, Подгај, 

Подгајеви Подголубац, Подждр
и
јело, Подградац, Подива, Подлозник, Подмеђ, 

Подмједеник, Подомар, Подосоје, Подосојце, Подраковац, Подрижа, Потплијеш, 

Потрешње. 

Број осталих имена творених префиксалном творбом је незнатан: 

над-: префикс над- показује да је именовани локалитет  над објектом кога 

именује у основи: Надбашча, Надомар; 

за-: упућује да се именовани објекат налази са задње стране од именованог 

објекта у називу: Заврш, Загуње; 

међу-: одређује положај предјела између објеката на које се односи 

именица: Међубрда, Међутесте; 

при-: означава локалитет који је до објекта означеног називом: Приплећ; 

виш(е)-: показује  да  се  локалитет  налази  изнад  објекта  именованог  у  

основи: Вишбунара; 

о-: одређује да локалитет са префиксалним називом окружује објекат 

именован у основи: Окуч; 

про-: упућује на терен који је добио назив због пробијања или 

протицања чега: Продола. 

4.4.4. Префиксално-суфиксална творба 

У претходним поглављима истакнута је улога и значење афикса, па да би 

смо избјегли понављања, на овом мјесту дајемо преглед назива префиксално-

суфиксалног постања. С обзиром на то „да је тешко сасвим поуздано 

одредити припадност сваког назива овом типу с обзиром на вријеме 

топономизације, чиме су многи коријени ријечи замагљени и тешко 

препознатљиви, а афикси тако неодвојиви од њих“ (Шћепановић 2007:246), 

покушаћемо да дамо преглед рашчлањених назива уз претпостављени 

географски термин или апелатив у основи – према постојећем топониму из 

окружења. 

Загајница  < за + гај + н + ица, d + О + (d) + d: Гај; 

Заглавица < за + глав(а) + ица, d + О + d: Глава; 

Заграђе < за + град + је, d + О + d: Градина; 
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Задубље < за + дуб + је, d + О + d: Дуб; 

Закршће < за + крш + је, d + О + d: Крш; 

Залоквенице < за + локв(е) + н + ице, d + О + (d) + d: Локве; 

Награнак < на + гран(а) + ак, d + О + d: грана; 

Натку
о
њица < над + ку(ћа) + њ + ица, d + О + (d) + d: кућа; 

Остјенак < о + стијен(а) + ак, d + О + d: Стијена; 

Остружнице < о + струг(а) + н + ице, d + О + (d) + d: струга; 

Побрдаљ < по + брд(о) + аљ, d + О + d: Брдо; 

Побрњача < по + Брд(о) + њ + ица, d + О + (d) + d: Брдо; 

Подсумљен < под + сумњ(а) + јен, d + О + d: сумња; 

Поткућница/ Поткуњица < под + ку(ћа) + њ + ица, d + О + (d) + d: кућа. 

4.4.5. Сложени топоними 

4.4.5.1. Топономастичке сложенице 

На овај начин настају творбене структуре које се састоје од двије 

коријенске морфеме које су јединствену топономастичку синтагму и које 

називамо топономастичким сраслицама. За овај тип топонима исти термин 

проналазимо код Б. Финке (1963: 117–123) у примјерима кад „лексички податак 

није увијек видљив на први поглед, било да је саставни дио топономастичке 

сраслице било једноосновног топонима, него га може открити тек искусан 

етимолог, поготову ако топоним припада ишчезлом језику. Иако је термин 

касније прихватио Шимуновић (1972: 258), објашњавајући да је таква 

„топонимијска сраслица прилагођена основној улози да означи мјесто, и да 

примјера за такву творбу има много (један морфем има идентификацијску (О), а 

други (D) диференцијацијску функцију, Шћепановић (2007: 247), не желећи да 

пресуђује о ваљаности овог термина, оставља отворено питање „шта је са 

топонимима у којима је инфикс срастао за коријенску морфему“. 

Спајање чланова сложених назива врши се по језичким правилима а према 

сљедећим обрасцима
116

 у примјерима са нашег испитиваног простора: 
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 Знакове за дијелове овако насталих топонима користимо према Шимуновићу (1972: 258): О = 

основа, морфем идентификације; D = додатак, морфем диференцијације; d = афиксални додатак; k 

= конфикс. 
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а) творбени образац с конфиксом -о-: Вранозуб/Вранозоуп, Куособор, 

Криводоли, Лупоглав; Пустопоље, Сјенокос (D + k + O); 

б) творбени модел настао спајањем двију именица: Брезњива (D + О), 

Иван-поље (D+ О), Крачипоље (D +  d + О) 

в) творбени образац од придјева и именице: Злокос (D + О), Тру
о
ндебела (О 

+D); 

г) творбени модел од глагола и именице: Грдиврат, Прдизвек, 

Трч
и
нога, (D + О); 

д) творбени образац с бројем у првом дијелу: Двостручарица (O + k +О 

+ d + d). 

Из датог прегледа се види да при класификацији топономастичких 

сложеница није могуће водити рачуна само о првом или другом морфему, из 

разлога што се коријени могу слагати са различитим морфолошким основама. 

Тако смо у овако представљеној структуралној анализи у нашим примјерима 

уочили да се у овој категорији назива јављају они са придјевом у првом 

дијелу са спојним вокалом -о-: Криводоли; називи без спојног вокала: Злокос; 

називи са антропонимом у првом дијелу назива: Иван-поље; називи са 

глаголом у облику презента у првом дијелу: Грдиврат
117

 и назив са бројем у 

првом дијелу: Двостручарица < *Два струка) 

4.4.5.2. Двочлане и вишечлане топономастичке синтагме 

Овакви су називи у топонимији јако фреквентни. Микротопоними 

синтагматског типа представљају синтагматске спојеве квалификатива и 

апелатива, при чему квалификатив указује на неку особину аплетива (нпр. 

географског термина), чиме се јасније успоставља веза знак – означено. Према 

Павловићевој (1994: 193) „сваки апелатив има своје асоцијативно поље могућих 

квалификатива захваљујући коме улази у синтагматске спојеве ономастичког 

система“. 

Ову групу чине сљедећи називи из микротопонимије Романије: Алино 

брдо, Ан Башића, Ан Обођаш, Борова глава, Батинића ан, Бегина креша, Б
и
јела 
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 Можда је назив настао преко *Грдин врат. 
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вода, Б
и
јела пећ

и
на, Б

и
јела ст

и
јена, Бјели поток, Бобаново брдо, Бож

и
ћа врело, 

Божића млини, Бојанића вода, Борова глава, Борово врело, Боровчанско 

брдо,Брезовачка коса, Васиљево брдо, Вел
и
ка ада,Вел

и
ка вода, Вел

и
ка 

градина,Вел
и
ка јаб

у
ка, Вел

и
ка ластва, Вел

и
ка њива, Вел

и
ка положица, Вел

и
ка 

продола, Вел
и
ка ст

и
јена, Вел

и
ка страна, Вел

и
ка Трла, Вел

и
ка ча

ј
ира, Вел

и
ке букве, 

Вел
и
ки Боровац, Вел

и
ки бунар, Вел

и
ки добој, Вел

и
ки мајдан,Виш бунара, Вражја 

коса, Врања глава, Вучи бр
и
јег, Вучи до, Гниле баре, Голе косе, Голи гај, Голо 

брдо, Горња ограда, Горње поље, Деб
е
ла међ, Деб

е
ло брдо, Дојна ограда, Дољња 

поља, Доњо врело, Друга паљ
и
чица, Дуга њива, Дуге вртаче, Жабино брдо, За 

брдом, За великом њивом, За млином, Задрушко поље, Зеков
и
ћа брдо, Зелени до, 

Зелени поток, Зелено брдо, Зечева ледењача, Зукина бара, Испод брда, Испод 

Злокоса,  Испот гробља, Испо
т 
Кукора, Испо

т 
Скрајника, Испот Црног врха, 

Испо
т 

штале, Јалова њива, Јанков
и
ћа млин, Јасичко врело, Каловита брда, 

Кобиља  глава,  Код брезе, Код гробља,  Код  Ерова гроба, Код крушке, Код 

ледењаче, Код петроваче, Код Ранкове крушке, Код старе куће, Козји до, 

Коњска њива, Коњско ждр
и
јело, Копривичка локва, Крстина бара,  Кусмучки 

Градац, Ледена пећина, Липов до, Липов поток, Липово ждр
и
јело, Лоловићко 

брдо, Љута страна, Љута страна, Љутик, Максимов млин, Мала вода, Мала 

Госињица, Мала продола, Мала раван, Мала ст
и
јена, Мала трла, Мала шума, 

Међедово ждр
и
јело, Милове бајте, Модри камен, Мусин хан, На брду, На бр

и
јегу, 

На вр шуме, На вр
х 
села, На Дедића брду, На кривини, На међи, На Тепици, На 

Црној ст
и
јени, Низ борје, Нова цеста, Округла орн

и
ца, Опаљено брдо, Орлов 

храст, Орлово грло,Отичко поље, Оштра глава, Педишко брдо, Пивчићко врело, 

Питома вртача, Питома њива, По стара кућа, Под брдом, Под бр
и
јегом, Под 

бунаром, Под великом крушком, Под гредом, Под Дивљаном, Под језерским 

брдом, Под косом, Под Црним вр
х
ом, Подб

и
јели крш, Понорско поље,Попова 

вртача, По
т
ст

и
јену,Потцареве воде, Прва ограда, Прва паљ

и
чица, Према 

Глу
х
овића кућама,Према Кукору, Птич

и
је  врело,  Птичи

ј
и  поток,  Равна 

ластва, Равна њива, Равна Романија, Равна стијена, Разбојни до, Ракића бр
и
јег, 

Ракићка ластва, Ракове ноге, Растова глав
и
ца,Рупни до, Сватовско гробље, 



 

178 
 

 

 

Сирово ждр
и
јело, Скривена вртача, Слана бара, Сл

и
јепо трње, Слободанова 

башча, Андрића гувно, Ђур
и
но гувно, Средњи бр

и
јег, Стајнички ча

ј
ир, Стајничко 

ждр
и
јело, Стара калдрма,Танка коса, Трећа паљ

и
чица, Трч

и
новски  бријег, У 

Барама, У пољу, У страни, Црвена лука, Црна ст
и
јена, Црни врх, Џандарске 

јелике, Шиљска ча
ј
ира, Широка лука, Шупља буква, Шупља ст

и
јена итд. 

Поред синтагматског модела придјев + 0, гдје се ради о топономастичкој 

елипси у називу код које придјев преузима номинациону улогу после губљења 

именског дијела назива који је чинио обично географски термин или апелатив 

према творбеном обрасцу D + (О), нпр. Бегов
и
на, Табаковац и сл., у немалом 

броју назива из микротопонимије Романије проналазимо и сљедеће моделе 

двочланих назива: 

– придјев + именица: Вел
и
ка продола Доњо врело, Дуге вртаче, Задрушко 

поље, Зечева ледењача, Јалова њива,  Опаљено брдо, Црвена лука, Црна ст
и
јена, 

Шупља ст
и
јена итд. (D + О); 

– именица + именица у номинативу или у косом падежу: Ан Башића, Ан 

Обођаш 
118
(О + D) 

– именица у зависном падежу + именица: Батинића ан, Бојанића вода, 

Ракића бр
и
јег,  Зеков

и
ћа брдо, Зукина бара, Јанков

и
ћа млин, Кобиља глава, итд. (D 

+ О); 

– приједлог и топономастичка синтагма: Према Глу
х
овића кућама, 

Испот Црног врха, На вр шуме, На Дедића брду По стара кућа, Под језерским 

брдом итд. (p + D + О); 

– број и именица: Друга паљ
и
чица, Прва ограда и сл. (D + О); 

– приједлог и именица у падежу: За брдом, Испод брда, Испод Злокоса,  

На међи, На Тепици, Под гредом, Под Дивљаном, У Барама, У пољу, У страни 

итд. ( p+ О) 

Да је овакав начин именовања у топонимији најфреквентнији, што се може 

тумачити природом њихове „аутоматизације“ и релативно брзим прихватањем од 
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 Ј. Хаџимејлић (1987: 128) при тумачењу сличних примјера узима могућност инверзије у 

редослиједу топоелемената, при чему би се иако немамо напоредних облика, могло доћи до 

локализацијског одређења * мјесто гје је некада био Башићев хан < Ан Башића. 
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стране корисника (Шћепановић 2007: 248), потврђују бројни примјери из наше 

грађе. Овај тип назива чине углавном бинарне синтагме од којих један члан 

(обично именица) има улогу идентификатора, а други (обично атрибут) врши 

диференцирацију тог објекта у односу на окружење. 

Битно је напоменути и да је структурална одлика значајне скупине 

двосложних имена у микротопонимији Романије одређена фреквенцијом 

посесивног генитива патронима у првом дијелу и апелатива у другом дијелу 

назива, који углавном чини географски термин. Посесивни генитив патронима 

врши ближу диференцијацију апелативног  додатка којим се идентификује 

објекат датог облику номинатива једнине или множине. Како примјећује 

Шћепановић (1997: 72–73) генитивни дио ових двосложних топонима (посесивни 

генитив патронима + апелатив) индеклинабилан је и скамењен и употребљава се у 

сва три рода, оба броја и све падеже. О поријеклу ове конструкције код Р. 

Маројевића (1980: 100) проналазимо да „облик генитива сингулара у посесивним 

синтагмама типа Петровића кућа по своме пореклу није ни облик номинатива 

дуала ни генитива плурала именице већ је то резултат нове интерпретације 

језичког осећања после губљења придева на -ь из живе употребе [...] Облик 

Петровића у синтагми Петровића кућа некада је био номинатив сингулара 

фемининума посесивног придева изведеног суфиксом -ь од патронима Петровићь, 

[а] кад су придеви на -ь  од патронима [прид. *petrovićь, -a, -e oд патронима 

Petrovićь] постали мртва категорија, језичко осећање је облик Петровића 

интерпретирало као облик сингулара патронима (доцније презимена)“. 

4.5. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ О СЕМАНТИЦИ И СТРУКТУРИ 

МИКРОТОПОНИМА 

4.5.1. Семантичка класификација микротопонима 

По семантичкој класификацији микротопонимије Романије, а према већ 

усвојеном методолошком обрасцу, грађу из нашег ономастичког материјала 

сврстали смо у сљедеће групе: Географски називи условљени физиогеографским 

својствима тла, Географски називи од других топонима, Хидроними, Човјек и 
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називи, Антропонимске и сличне категорије у микротопонимији, Називи тамног 

постања. Дубља и прецизнија анализа условила је даље диференцирање основних 

група при чему су у циљу тачнијег сагледавања својстава денотата и њихове ја-

сније детерминације наведне групе дијељене на подгрупе.  

Тако су се у оквиру прве групе издвајају Географски термини у 

микротопонимији, Називи условљени размјештајем, обликом и изгледом терена, 

Називи који означавају површинска својства тла, Називи који означавају састав и 

особине тла, Фитоними у топонимима, Зооними у топонимима, Називи одређени 

односом према другим онимима и Посебни географски називи.  

Географским терминима у микротопонимији припадају једночлани 

апелативи који се углавном употребљавају у мјесном говору, уз одређени број 

апелатива који су остали окамењени за дати објекат. Све географске термине 

упоредили смо са подацима из литературе која се бавила или се бави овим 

дијелом лексике, усљед чега смо дали преглед значења одређеног географског 

термина и на дијахроном плану. У односу на укупност микротопонимије 

Романије,  структура назива из ове подгрупе је једноставна, и као модел лако 

препознатљива. Ријеч је о географским апелативима који су топонимизирани или 

директно (нпр. литица > Литица, или преко граматичких наставака (ливада > 

Ливаде, пећина > Пећ
и
не), или преко афикса (стијена > Стјенчица).  Одређени   

број   географских   термина   препознатих  у  микротопонимима Романије и 

данас се јављају као апелативи у живом говору, док се, с друге стране, неки од 

њих  могу  сматрати  као  дио  потиснутог  лексичког  фонда,  очуваног  само  у  

вези  са топонимом у свом примарном значењу, нпр. Валa,  Грот, Зас'ека, Мера, 

Муша, Палучак и сл. 

Називи у оквиру подгрупе Називи условљени размјештајем, обликом и 

изгледом тла углавном су топономастичке метафоре, чији је настанак случајан, 

усљед чега је мотив њиховог именовања, као и семантичко рјешење, веома често 

тешко или немогуће одгонетнути. То су лексичке, тј. језичке метафоре, односно 

лексеме које су некада биле метафоре, али су при лексикализацији изгубиле 

своју сингуларност и прешле у полисемију, постајући на тај начин 

ексметафоре. Настале су из потребе за номинацијом и диференцирањем објекта 
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од мноштва других, тако што су се од различитих обиљежја географског објекта 

у имену извдвојила само она најбитнија, па су као такве објективне и 

системског карактера. Предмети са којих је име прешло на одређени географски 

објекат су дијелови људског тијела, артефакти из свакодневног живота и др., при 

чему сличност између изворног и циљног појма није потпуна, већ је заснована 

на неком од сегмената који посједују обје појаве, а то су семе изгледа, облика, 

положаја, боје или неког другог својства. Пошто су постали властита имена, 

метафорично образовани микротопоними, неутрализовали  су основно  лексичко 

значење и упућивањем на објекат истакли његов топономастички садржај.  

У оквиру ове подгрупе издвојили су се и Називи који означавају 

површинска својства тла које чине изведена и сложена имена. Углавном 

преовлађују двочлани називи од придјева и именице, при чему се именицом 

дају укупна својства објекта, док придјев истиче његове површинске одлике: го, 

дивљи, дуг, каловит, оштар, питом, раван, рупни, слијеп, широк, шупаљ. Имена 

настала према просторном односу који заузимају у односу на окружење, па тако 

имена која у себи садрже нпр. придјев широк или дуг нису опозити називима са 

придјевом узак или кратак, као што Средњи пут не стоји између *Горњег и 

*Доњег пута, већ у средини стране брда. У овој семантичкој категорији назива, 

именица и придјев описују географски објекат на који се односе и нису у 

опозитном односу према називима из окружења.  

Мотивисаност Назива који означавају састав и особине тла везана је за 

боју тла или камена (бијел, вран, жут, зелен, црвен, црн), састав земље и камена 

(гњио, сиров, слан, седра), или неко друго својство (дебео, кус, љут, посран, 

танак), а с обзиром на структуру, микротопоними дате подгрупе су изведени и 

сложени називи.  

У подгрупу Фитоними сврстали смо све називе биља, изузев оних који су 

постали од културних биљака, које смо према усвојеној класификацији сврстали 

у другу групу, а све у циљу упознавања некадашње струкутуре биљног  

покривача   који   је   током   вијекова   могао   промијенити своја вегетацијска 

обиљежја. Фитонимске називе чине једночлане просте неизведене ријечи типа 

Бор, Ива, Репух и сл., затим изведенице Боровац, Ивовац, Репушина, као и 
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двочлане ријечи. У двочланим називима разликујемо три типа. Први је тип, 

нпр. Орахов до у коме је придјев од фитонима на првом мјесту и врши 

оријентацијску функцију у процесу номинације, у односу на остале по биљу 

обиљежене просторе: Липов, Мацин, Папратни. Други тип чине имена Дебела 

јова, Сува јел
и
ка у којима је фитонимски дио назива на другом мјесту, те заједно 

са придјевом прије свега имају улогу идентификатора и, трећи тип чине 

фитонимски називи у којима је просторни однос изражен приједлогом: Код 

петроваче, Под зуквом, Под јасеном и сл. Закључили смо да су поједини објекти 

лако и прецизно одређивани  помоћу усамљеног или на том мјесту ријетког 

дрвета, односно за дати потес неког карактеристичног растиња, што нас упућује 

на став да су фитоними веома захвалан материјал за убикацију и идентификацију 

неког земљишта. 

На некадашње простирање појединих животињских врста указује нам осврт 

на Зоонимске термине у топонимији, у којима је због профилаксе и различитих 

одлика појединих животиња прастара и заједничка особина свих словенских 

народа да дјеци надијевају лична имена Голуб, Гавран, Соко, Вук, Зец и слично, 

тешко одредити када су топоними мотивисани именом животиње, а када 

антропонимом, нпр. Голубац, Соколина. Разврстали смо их на топониме од назива 

за дивље животиње: Вучи бр
и
јег, Вучи до, Врања глава, Врањак, Комљенов 

Врањак, Жабино брдо, Зечева ледењача, Јазовци, Крмеће локве, Љељенбрдо, 

Мишија ст
и
јена, Међедово ждр

и
јело; О

у
сињак; топониме од општих или 

појединачних назива за птице: Гавранка; Голубац, Голубињак; 

Ј
а
стребњак/Јастребњак; Орлов храст, Орловача, Орлово грло, Птич

и
је врело, 

Птичи
ј
и поток, Тич

и
јак; Соколина; и топониме од назива за домаће животиње: 

Волујска бара, Кобиља глава, Козји до, Кози
о
је, Коњска њива, Коњско ждр

и
јело, 

Овчине. Као што се из наведених примјера види, ако изузмемо директну 

онимизацију типа врана  > Врана, коју у прикупљеном материјалу са терена 

нисмо забиљежили нити у једном примјеру, уочавају се уобичајени типови у 

процесу топономизације: модификовани  двочлани  зооним  афиксалном  

творбом  прелази  у  топоним: Орловача < *Орлова вода; топономастичка  

сраслица  у  улози  топонима  са  зоонимом  у  првом  дијелу: Љељенбрдо;  у  



 

183 
 

 

 

двочланим  именима  зооним  је  као  посесив  и/или  квалификатив  на  првом 

мјесту у називу, те врши диференцијацију номинованог објекта идентификованог 

уобичајеним географским термином, док је његова информативност мање важна: 

Вучи до, Међедово ждр
и
јело, Птич

и
је врело и др. 

Географски термини под капом наслова Топоними одређени односом према 

топонимима из окружења одређени су односом према ближем просторном 

окружењу, који је најчешће изражен преко приједлога и опречним придјевима 

горњи и доњи. Називи с приједлогом носе јасну локализацијску ознаку, па је и без 

детаљније анализе јасно да су најфреквентнији називи у којима је просторни 

однос изражен приједлозима за и под, што је и разумљиво због тога што се уз 

помоћ њих врши ближа просторна ознака у односу на окружење. Ако се прати 

еволуција приједлога према префиксу, као нпр. у односима Под бунаром – 

Подгајеви, може се пратити и старост назива. На тај начин се микротопоними, 

као нпр. Заврш, Заграђе, Залоквенице, Побрдаље, Подгајеви, Поткрачице и 

слично, скоро и не осјећају као називи с приједлозима, јер је у процесу 

топонимизације дошло до модификације апелативног дијела суфиксацијом и 

упрошћавања сугласничких група које су настајале у срастању приједлошког и 

апелативног дијела назива. С обзиром на структуру, сви називи претходно 

наведене групе су углавном двочлани микротопоними у којима су односи 

означени величином (велики – мали) и положајем (доњи – горњи), или су од њих 

постале топономастичке сраслице. 

У подгрупу Посебни географски називи сврстали смо имена која нису ушла 

у претходне скупине онима, прије свега због недовољно јасне мотивације, 

семантичке непрозирности и на први поглед нејасне читљивости. У питању су 

називи којима се показује неки однос и својство који је често изражен 

апстрактумима, због чега се ствара проблем при њиховој јаснијој значењској 

идентификацији, што је био и основни разлог за разматрање у засебној групи. То 

су, на први поглед једночлане ријечи, топономастичке изведенице и сраслице, 

као и топономастичке синтагме. 

Групу Географски називи од других топонима чине имена настала према 

називима из најближег окружења. Преглед издвојених микротопонима показао је 
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да је ријеч о двочланим називима у којима је адјективни дио изведен од 

значајнијег, познатијег или старијег топонима, док је идентификацијски члан 

углавном географски термин. Бројност назива у нашем ареалу потврђује став да 

ову групу у ономастичкој литератури одликује уопштавање топономастичког 

садржаја као и недовољна прецизност на оријентацијском плану топонима. 

Семантичка анализа Хидронима у топонимији потврдила је уводну 

напомену о присуству потока и извора на испитиваном ареалу, и показала да је 

најчешћи мотив у именовању хидронимијске групе назива антропонимијског 

постања, као и оних имена насталих у односу према  другим топонимима. 

У семантичку групу Човјек и називи сврстали смо оне микротопониме који 

одражавају друштвене, привредне и културне прилике на подручју Романије у 

минулим вијековима. Одрази тог живота сачувани су у топонимији, усљед чега 

смо грађу распоредили у три значењске скупине: Трагови друштвеног живота у 

топонимији,  Културе, тло и његово искориштавање, Трагови духовног живота 

у топонимији. 

У односу на укупан број микротопонима Романије извдојени скуп назива 

Топоними антропонимског постања обиман је и разноврсан, што је наметнуло 

потребу да буду наглашеније сагледани. С друге стране, бројност и семнатичка 

издиференцираност њихових апелатива, упућујући на претходно наведене 

скупине, тражила је сагледавање њихове фреквентности. Издвојене и видно 

истакнуте антропониме у топонимима, упоредили смо са именима из рјечника 

антропонима, а на мјестима гдје је то било неопходно и са подацима из доступне 

стручне литературе. У обради ове групе топонима изнијели смо преглед 

антропонима и сличних категорија у топонимији и преглед апелатива у 

двочланим и суфикса у једночланим називима. У антропонимном дијелу 

топономастичких синтагми, односно ректуму обично се налази посесивни 

придјев, а рјеђе именица у функцији посесивне одредбе, док функцију регенса 

врше различити географски термини, затим апелативи који означавају биљни 

покривач и фитоними, називи за путеве, утврђења, пребивалишта и одморишта: 

и на крају хришћански термини и термини за култна и освештана мјеста. 

Једночлани топоними од антропонима су присвојни придјеви као дио некадашњих 
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топономастичких синтагми које су изгубиле свој регенс, тј. апелатив као 

географски или пољопривредни термин. Морфолошка структура суфикса готово 

је у цјелости препознатљива, изузев примјера са суфиксом *-јь, са јасним 

морфолошким шавом у сложеним суфиксима. Све су то суфикси сложеног 

образовања од једног посесивног и једног номинализационог суфикса. Суфикс -

иште додат на именичку основу даје мјесно, а ријетко када друго значење према 

конкретном преобличавању Мићишта → мјесто на ком се налазе или су се 

налазиле Мићине ливаде и њиве. Ван комбинације са посесивним суфиксима 

јављају се суфикси -на и -ка који дају значење припадности усљед чега овакве 

односе преносимо на план топонимизације, гдје нам постаје и јаснији топоним 

Љубојна < *ливада/шума Љубој < *Љубој ливада/шума. У једночлани топоними 

ове групе проналазима и облике који су структурално идентични. Ријеч је, прије   

свега, о патронимима у номинативу множине који припадају типу nomina 

patronimica па на основу свега онога што је до сада у литератури познато 

закључујемо да топоними на -ићи (-овићи, -евићи) представљају тзв. динарски 

тип који је у хронолошком слиједу топономастичких слојева најмлађи у 

претходно наведеној скупини. 

 Антропонимски дио у Женским именима у двочланим називима 

антропонимских топонима структурално је прозиран. Све су то посесивни 

придјеви творени суфиксом -ин код антропонима и само у једном примјеру 

суфиксом -ић код патронима који се јавља у облику посесивног генитива 

(Даничића + апелативни дио микротопонима). Разматрајући значење регенса 

синтагматских топонима са мушким именима у антропонимском дијелу, 

издвојили смо неколико семантичких скупина. Апелативни дио синтагматских 

топонима са женским именима у првом дијелу значењски се може груписати на 

исти такав начин, а с обзиром на несразмјерну бројност примјера у односу на 

мушка навели смо само апелативе из  којих  се  види  да преовлађују они које 

чине географски термини, уз незнатан удио осталих, прије свега 

пољопривредних термина. Све то се чини схватљивим ако се узме у обзир 

положај и улога жене у вријеме настанка топонима. 

 Географски термини тамног постања у ономастичкој литератури везују се 

за проблематичне називе несигурног постања или нејасне мотивисаности. Тако је, 
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уз сав напор да разријешимо мотивацију у именовању, и на нашем ареалу остао 

одређени број термина који нису ушли у претходне скупине, углавном због 

недостатка историјских потврда или одговарајућих паралела, а понекад и 

теренских података. 

4.5.2. Структурална класификација 

У структуралној класификацији топонима издвојили су се Топономастички 

апелативи без допуна у служби топонима, Топономастичке изведенице и 

Сложени топоними. 

У Топономастичким апелативима без допуна ријеч је о најелементарнијем 

начину творбе – топонимизацији апелатива, односно  о  топономастичким  

именицама  типа:  Ада,  Алуга,  Брдо,  Влака,  Греда,  До, Ждр
и
јело, Зуб, Самар, 

Сач, Седло, Клис, Коса, Ледина, Литица, Лука, Под, Поље, Ча
ј
ир из географске 

терминологије, као и неки микротопоними фитонимског постања: Бор, Бреза, 

Граб, Јавор, Липа, Љутик, Цмиље итд. Бројност  ових  назива повећава се 

флексивном деривацијом  и конверзијом,  при чему у ликовима нашег ареала, 

као диференцијални додатак служи промјена рода назива: Дола (← До); промјена 

граматичког броја назива: Равне (← Раван); Ст
и
јена (← Ст

и
јене); промјена врсте 

ријечи: Б
и
јела < *Бијела вода, Мокро < *Мокро поље итд., гдје првобитни 

адјектив постаје именица.   

Афиксалне називе чине лексички морфем као основни дио назива, суфикс 

помоћу кога се, углавном, диференцира именовани објекат који са њим има 

заједнички лексички модел и префикс помоћу кога се обично одређује положај 

објекта. С обзиром на творбени поступак топониме смо разврстали на топониме 

суфиксалне творбе према творбеном моделу О + d (основа и додатак); топониме 

префиксалне творбе по творбеном моделу d + О (додатак и суфикс) и топониме 

префиксално-суфиксалне творбе према творбеном обрасцу d +O +d.  

Анализа је показала да суфикси у пропријалној топономастичкој функцији 

долазе уз именичке и придјевске основе. Као најфреквентнији, а и најзначајнији 

суфикси у микротопонимији Романије јављају се:  

а) суфикс -ица који: врши супстантивизацију адјектива означавајући 



 

187 
 

 

 

припадност када је додата антропонимима (Борјан
и
це, Госињица, Ружица), врши 

супстантивизацију адјектива означавајућо њиме изражено својство (Гладнице, 

Килавице, Крачице, Куљавице, Медница, Пискав
и
це, Плужнице), изражава 

деминутивност према објектима из окружења са којима има заједничку лексичку 

основу (Бар
и
ца/Бар

и
це, Башчица, Ливадица, Лучица, Њивица/Њивице, Планчица, 

Пољице, Тепица, Чесмица, Чукурица). Додат називима биља суфикс -ица твори 

топониме Батурице, Вишњица, Јабуч
и
ца, Крушчица, Трешњ

и
ца, Штитарице итд. 

Суфикс -ица додаје се и именицама мушког и именицама женског рода. Уз 

именице које означавају географска својства тла, суфикс -ица чува 

деминутивност (Бар
и
ца, Гредица, Планчица), а ако долази уз фитониме та је 

деминутивност готово ишчезла. Када долази на основе биљних и животињских 

назива, суфикс -ица је наставак творбених форманата -ов/-ев: Тушњевица, 

Шипов
и
це, изражавајући на тај начин однос према садржају именице: Тушњевица 

< Тушњева ливада; Брезовице < Брезове шуме. Суфикс -ица долази и на 

антропонимске основе проширене већ поменутим формантима -ов/-ев, творећи 

називе који означавају припадност, настале универбизацијом. 

б) суфикс -ац долази уз именичке и придјевске основе. Додат основама, 

служи за означавање деминутивности (Градац, Долац) и супстантивизације  

адјектива (Голубац,  Пискавац. Студенац). Проширени суфикс -овац/-евац додаје 

се називима биљака  и  животиња (Боровац,  Буковац,  Ивовац,  Јазовци), 

антропоосновама за означавање припадности (Бјеловац, Вукашиновац, Лаушевац, 

Петрашевац, Раковац, Саријевац, Сумбуловац), неким географским терминима; 

в) суфикс -ина/-ине додат именичким основама уз топономастичку 

функцију служи за означавање аугментативности ( Баретине, Блатине, 

Друм
и
не, Кулипчине, Овчине, Равнине, Расолина, Соколина), сусптантивизације 

адјектива  (Брезовина, Жит
и
на), трагова власништва (Банов

и
не, Обођашевина, 

Табаков
и
на, Ћиров

и
на, Хардовина), трагова неког здања (Кол

и
бине, Кућетине, 

Црквина); 

г) суфикс -иште/-ишта додат именским основама у називима нашег 

ареала служи за означавање остатакака материјалне културе (Балваниште, 

Вигњишта, Селишта, Стражиште, Витлишта, Гувништа, Тарабишта), мјеста 
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на којима је преовлађивала или се још увијек јавља нека биљна врста 

(Граовиште, Зобништа, Кумпјериште/Кромпјеришта, Ланишта); додат 

глаголској основи суфикс -иште у именима служи за означавање мјеста на коме 

се нешто догодило или догађа (Пландиште/Пландишта, 

Падалиште/Падалишта); 

д) суфикс -ак/-јак у микротопонимији нашег ареала додат именским 

основама, има претежно деминутивну функцију (Јаворак, Омарак, Паратак, 

Таванак, Ча
ј
ирак), а називи са овим суфиксом могу бити и синтагматског 

постања: (А
о
влињак, Брезјак, Врањак). Додат придјевским основама након  

супстантивизације,  овај  суфикс  у  називу не мијења својство које адјектив носи 

у основи (Боровињак, Ђевитњак, Здравњак); 

ђ) имена  творена суфиксом -ача/-аче  у  нашој  микротопонимији  

настају универбизацијом адјектива и носе значење исказано придјевом (Баљаче, 

Камењача/Камењаче, Иловаче, Криваче, Ледењача), припадности када су додати 

антропониму (Хасановача), пејоративности када је додата на глагол (Заклопача). 

е) суфикс -ик/-ник на романијском ареалу јавља се уз придјевску основу за 

означавање неке особености терена (Височник, Зеленика), уз именичку и 

придјевску основу код фитонима (Брезик, Буковик, Грабовик, Јасик), незнатно 

учествује у творби преко глаголског придјева трпног (Љутик Пакленик, Топлик). 

Префиксалне називе смо, с обзиром на садржај, сврставали у двије 

категорије. У прву категорију спадају они називи у којима је лексички морфем 

географски термин и префикс у њима одређује прецизан однос према објектима 

из окружења, нпр. Загај, Подвода, док другу категорију префиксалних имена 

чине називи у којима је префикс дошао до апелатива прије његове 

топонимизације, а ако се узме у обзир и то да су ови апелативи често 

топономастичке метафоре у којима је префикс с њима срастао, теже је 

препознатљив и одвојив од коријенске морфеме, нпр. Замуштен. Као 

најфреквентнији у префиксалном начину именовања објеката на нашем ареалу 

јавља се префикс под- који одређује однос према надморској висини 

префиксалног назива и назива са апелативом у основи. Од осталих имена 

творених префиксалном творбом забиљежили смо префиксе: а) над- показује да је 
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именовани локалитет над објектом кога именује у основи; б) за-: који упућује да 

се именовани објекат налази са задње стране од именованог објекта у називу; в)  

међу- одређује положај предјела између објеката на које се односи именица; г) 

при- означава локалитет који је до објекта означеног називом; д) виш(е)-показује 

да се локалитет налази изнад објекта именованог у основи; о- одређује да 

локалитет са префиксалним називом окружује објекат именован у основи; про- 

упућује на терен који је добио назив због пробијања или протицања чега. 

Структурални преглед топономастичких сложеница показао је да при 

њиховој класификацији није могуће водити рачуна само о првом или другом 

морфему, из разлога што се коријени могу слагати са различитим морфолошким 

основама. Тако смо у структуралној анализи у нашим примјерима уочили да се у 

овој категорији назива јављају они са придјевом у првом дијелу са спојним 

вокалом -о-: Криводоли; називи без спојног вокала: Злокос; називи са 

антропонимом у првом дијелу назива: Иван-поље; називи са глаголом у облику 

презента у првом дијелу: Грдиврат и назив са бројем у првом дијелу: 

Двостручарица < *Два струка). 

Називи у облику Двочланих и вишечланих топономастичких синтагми у 

топонимији су врло фреквентни. Микротопоними синтагматског типа 

представљају синтагматске спојеве квалификатива и апелатива, при чему 

квалификатив указује на неку особину аплетива (нпр. географског термина), чиме 

се јасније успоставља веза знак – означено. Да је овакав начин именовања у 

топонимији најфреквентнији, што се може тумачити природом њихове 

„аутоматизације“ и релативно брзим прихватањем од стране корисника потврђују 

бројни примјери из наше грађе. Овај тип назива чине углавном бинарне синтагме 

од којих један члан (обично именица) има улогу идентификатора, а други 

(обично атрибут) врши диференцирацију тог објекта у односу на окружење. 

Битно је напоменути и да је структурална одлика значајне скупине двосложних 

имена у микротопонимији Романије одређена фреквенцијом посесивног 

генитива патронима у првом дијелу и апелатива у другом дијелу назива, који 

углавном чини географски термин. Посесивни генитив патронима врши ближу 
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диференцијацију апелативног додатка којим се идентификује објекат датог 

облику номинатива једнине или множине. 
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5. ГОВОР РОМАНИЈЕ 

5.1. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ  

5.1.1. С обзиром на то да смо у Уводу већ дали шири приказ миграционих 

кретања, на овом мјесту ћемо подсјетити на оне најбитније. Становништво овог 

простора, у вријеме наших истраживања, чине скоро стопроцентно православни 

Срби, што је посљедица великих миграција изазваних ратним дешавањима из 

деведесетих година претходног вијека. У ближој прошлости овај простор је 

насељавало и муслиманско становништво. Битно је нагласити да је и то 

становништво, као и српско, већински насељено у миграцији која се одвијала „из 

херцеговачке матице ка сјеверу и сјеверозападу“ (Јахић 2002: 19). Аутор даље 

подсјећа да „Гласиначки Муслимани воде поријекло мањим дијелом од 

гласиначких спахијских породица. Већи дио чине досељеничке породице, гдје 

преовладавају никшићко-колашинска струја и струја из сусједних предјела“. С 

обзиром на то да је највећим дијелом православно становништво на овом 

простору насељено дробњачком миграционом струјом, долазимо до закључка  

како су основ етносу на овом простору дали управо досељеници из јужнијих 

крајева који су се у временима турске владавине насељавали на овом простору. 

Његова неспорна источнохерцеговачка дијалекатска физиономија потпомогнута је 

блискошћу са источнохерцеговачком матицом и константним миграционим 

струјањима због чега је овај простор постао битно миграционо стјециште. Јахић 

(2002: 23) у свом истраживању  проналази елементе  западнијих босанских говора 

код муслиманских говорника и доводи их у везу са блискошћу овог простора са 

Сарајевом. Примјетно је да је близина Сарајева у великој мјери утицала и на већи 

дио говорника са нашег простора. 

5.1.2. У већ наведеном оивиченом подручју нашег ареала проналазимо 

уједначен говорни тип. Његова посебност и потреба за проучавањем посљедица 

су чињенице да је до сада овај терен био заобиђен у значајнијим дијалектолошким 

истраживањима. У својој монографији Ијекавскоштакавски говори источне 
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Босне Џевада Јахића (2002), обухваћени су поједини дијелови нашег ареала, 

Бјелосављевићи, Мокро и Новосеоци, иако нема ниједног забиљеженог пункта на 

осталом простору Романије и њених огранака. Прије свега, циљ у овом дијелу 

рада нам је да дескриптивном методом освијетлимо говор Романије те на тај 

начин покријемо бјелину на карти истраживаног подручја источнобосанских 

говора Џ. Јахића. Напомињемо  да  и  нисмо  очекивали  да  ћемо  пронаћи  неке  

велике разлике у односу на Јахићев (2002: 16) закључак како је овај простор 

смјештен у међупростору проучаваних ијекавскошћакавских говора, тј. 

сјевернијих и источнохерцеговачких, јужнијих говора, те да је по својој 

територијалној припадности он босански, док је по својим језичким особинама у 

начелу источнохерцеговачки: „То је прогресиван говорни тип са 

четвероакценатским системом, са досљедно пренесеним силазним акцентима 

изједначеним облицима датива инструментала и локатива плурала, генитивом 

плурала са наставком -а и сл.“  

5.2. ДОСАДАШЊА ПРОУЧАВАЊА ОВОГ ГОВОРА  

5.2.1. Говор овог подручја у општим дијалектолошким редовима 

посматра се као саставни дио источнохерцеговачког дијалекта, чинећи његову 

средишњу или сјеверну страну у зависности од литературе. Тако на примјер, у 

старијој литератури овај ареал припада средишњој страни (уп. Белић 1908: 73–76; 

Ивић 1956: 215), док се у времену истраживања босанскохерцеговачке области 

интезивирају шестдесетих и седамдесетих година прошлог вијека, усљед чега се 

дијалекатска слика источне Босне прецизира, а и знатније мијења. Тако се 

сјеверно и сјеверозападно од ијекавскоштакавских говора на карти препознаје 

„широка јекавска шћакавска област са многим архаичним или оригиналним  

цртама“ (Ивић 1962: 27), па на тај начин наша област остаје као најсјевернији 

крак источнохерцегоцачког говорног типа на дијелу источно од ријеке Босне до 

Дрине. На извијестан прелазни карактер говора ове зоне први указује Ј. Вуковић 

(1963: 22), који у свом разматрању о босанским и херцеговачким ијекавским 

типовима припаја југоисточну Босну, указујући на благо наглашен карактер 
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прелазне зоне у међупростору источнохерцеговачких и источнобосанских говора: 

„Кад је ријеч о читавом скупу изоглоса које можемо са сигурношћу означити као 

чисто босанске, онда је ова босанска територија релативно сужена; онда је то, у 

ствари средња и североисточна Босна. А кад се има у виду распростирање мање 

или веће групе изоглоса издвојених из ширег скупа, онда се може говорити о 

прелазним зонама (источна Босна, [...])“. Имајући у виду њену неоспорну 

источнохерцеговачку основу, аутор на истом мјесту наводи: „Ван најуже области 

босанског типа, распростиру се и према југу, југозападу и према југоистоку зоне 

прелазног карактера кроз које се у мањој или већој мери укрштају и типичне 

босанске црте“, закључујући да разлика између прелазних зона постоји према 

томе колики се број типично босанских црта налази на одређеном ареалу поред 

оних типично херцеговачких црта, односно колико она само дјелује са 

особинама херцеговачког типа као изворном дијалекатском  појавом. И у 

другим радовима
119

 Ј.  Вуковић говоре јужне Босне и сјевероисточне 

Херцеговине диференцира али им не одређује границе, јер између ових типова 

будући истраживачи, како наводи Вуковић (1963: 20), треба да „обележе границе 

[...] и границе њихових (главних и спореднијих) изоглоса.
120 

Уз напомену да је 

Вуковић први дијалектолог који је обратио пажњу на овај терен, прелазне говоре 

јужне Босне и високе Херцеговине описао је Р. Ђуровић  (1992), а 

источнобосанске  Џ. Јахић (2002: 25). 

5.2.2. Проблематиком која се директно тиче ових говора баве се и два 

мања рада. У својих Њеколико биљежака о говору херцеговачком Шурмин (1894–

1995) износи грађу коју он назива херцеговачком,
121

 у чију је поузданост 

посумњао А. Белић (1905: 61), а на основу својих примједби изнијетих на дату 

                                                 
119

 В. посебно: Рефлекси међујезичких додира у фонетским особинама босанскохерцеговачког 

говора (1963); Босански и херцеговачки ијекавски говорни типови у рашчлањивању ијекавског 

нарјечја (1963а); Говорне особине становништва Жепе (1964). 
120

 Р. Ђуровић (1992: 51) према Палавестриним текстовима из Жепе наводи да је Вуковић 

источну и југоисточну Босну класификовао је у посебан дијалекатски комплекс, који поред 

источнохерцеговачких и средњобосанских особина има и своје оригинале. 
121

 За границе свог истраживаног подручја Шурмин (1894–1995: 165) наводи: „Мени су извор и у 

опће за ове биљешке Херцеговци с истока, т.ј. они, који живе почевши од Фоче до Гацка, онда 

Горажде и Чајниче до испод источног Дурмитора, па све до Никшића и границе Херцеговине са 

Црном Гором. 
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грађу А. Пецо (1964: 26) изнио је став како се за овај Шурминов рад може 

закључити „да ту није ријеч о правом херцеговачком говору“ те да Шурминов 

рад не треба стављати у описе херцеговачких говора“. Јахић потврђује такве 

ставове (2002: 25) примјећујући да Шурмин херцеговачки говор неоправдано 

проширује на дијалектолошком методом неомеђен терен, као и то да под овим 

говором он у ствари подразумијева сродан говорни тип ван граница Херцеговине, 

али наводи и то да Шурминова грађа прикупљена на југоисточном дијелу 

ијекавскоштакавских говора Источне Босне „има и неких подударности са 

стварним стањем на терену“. О другом Шурминовом (1895) раду Особине 

данашњег сарајевског говора, у научним круговима много хваљеном или 

куђеном,
122

 проговара и Р. Ђуровић (1992: 52) исказујући жаљење због нетачно 

сачуване слике о говору Сарајева и околине, насталих усљед ауторових 

методолошких грешака у наведеној расправи, мада и он, као и Јахић, налази 

висок степен подударности са Шурминовим „сарајевским“. Чини се да су све 

мане Шурминових радова посљедица методолошких погрешака као и 

несигурности грађе без неопходних лингвистичких тумачења те скоро потпуне 

неиспитаности босанскохерцеговачког дијалекатског комплекса крајем 

деветнаестог вијека, али се ипак на основу својих радова може сматрати првим 

истраживачем говорног типа којим се ми бавимо (Јахић 2002: 25). 

5.2.3. За овај терен истраживања је на различите начине везано и 

неколико радова Џевада Јахића. И мада је у раду у ком је објављена грађа из 

ловачке лексике дат одређен број дијалектолошких текстова, што је била и „прва 

прилика да се у литератури представе дијалектолошки текстови са једног до 

сада неистраженог терена, који иначе представља дио ширег комплекса 

ијекавско штакавских источнобосанских говора“ (Јахић 1983: 343), ниједан од 

тих радова не дотиче се директне дијалекатске проблематике овог говорног 

подручја. Ипак је на одређени начин, нарочито грађом, та проблематика постала 

актуелизована, а касније и реализована у горе поменутој монографији. 

                                                 
122 Р. Ђуровић (1992:52) напомиње да готово у цијелом вијеку нема ниједне озбиљније 

дијалектолошке расправе о говорима средње и сјевероисточне Босне „којом се Шурмин не позива у 

помоћ или одбацује“. 
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5.3. НАПОМЕНА О ТЕРЕНСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА  

5.3.1. О теренским истраживањима и пунктовима за микротопонимију и 

говор Романије било је ријечи у уводном поглављу. На овом мјесту ћемо још 

напоменути да смо према занимљивости пункта у односу на терен као цјелину, 

избору информатора и уопште другим приликама теренског рада одређивали и 

вријеме бављења на појединим пунктовима, при чему смо настојали да то, 

забиљежено у свесци и фонетским записом, што је могуће више буде у складу са 

нашом основном тежњом да дамо слику говорног типа унутар 

ијекавскоштакавских говора Источне Босне, из преко три деценије временски 

омеђене перспективе. 
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6. ФОНЕТСКЕ ОСОБЕНОСТИ 

6.1. ВОКАЛИЗАМ   

6.1.1. Говор Романије као дијела источне Босне, подручја са којег су 

пунктови из којих сагледавамо грађу у овоме дијелу рада, карактерише систем 

од пет вокала и вокално р. Вокализам којим у грађи располажемо је прилично 

стабилан, скоро онакав какав је у источнохерцеговачком,
123

 мада у појединим 

пунктовима, готово спорадично, примјећујемо нешто наглашенију склоност ка 

отворености и затворености вокала. Појава затворености вокала, присутна у 

многим босанским говорима,
124

 потврђена је и у дијелу источнобосанских 

ијекавских говора што се „може тумачити утицајем сусједних 

ијекавскошћакавских говора, који ово помјерање (особито затвореност дугих 

вокала а, о, е) имају као изражену особину“ (Јахић 2002:37). 

6.1.2. У говору Романије препознајемо затворенију артикулацију ниског а 

која се креће у правцу средњег о, с напоменом да ову појаву сматрамо 

спорадичном ако не и факултативном, наиме, захватила је само неколицину 

истраживаних пунктова. Дајемо примјере у којима се јавља затворенија боја овог 

вокала  као „заједничка особина свих босанских говора, како шћакавских тако 

штакавских, како икавских тако и ијекавских“ (Пецо 1975: 92):  

а) Вокал а > а
о 
у дугим слоговима: бра

о
нли (Вра), гла

о
ве (Вра),  да

о
вали 

(Вра, Оз), зва
о
ли (Оз), пра

о
ва (Оз), стра

о
на (Вра), уда

о
вале (Оз), уја

о
ка (Оз); 

б) Помјерање боје вокала биљежимо и у слоговима са кратким акцентом. 

Вокал а > а
о 
под кратким акцентима: ла

о
мпа (Оз), ла

о
мпе (Оз), ра

о
није (Оз), 

са
о
стане (Оз) и у микротопониму А

о
влињак;

125
 

в) Затвореност вокала а у неакцентованим кратким слоговима биљежимо 

у неколико примјера, иако је према Јахићу (2002: 38) то раширенија појава од 
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 Уп. Пецо 1964: 33. 
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 Уп. Ђуровић 1992: 92–99;  Пецо 1975: 89–96; Вуковић: 1963 
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 Уп. Вуковић 1963: 24–25; Пецо 1975: 89–96; Ђуровић 1992: 93. 
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помјерања у неакцентованим дугим слоговима: бога
о
уми (До),

126 
игра

о
ли (До), 

кажњава
о
ли (До).  

Наведени примјери издвојени из наше грађе указују  на  то  да  се 

помјерање  артикулационе  базе  вокала  а  у говору Романије јавља у 

позицијама када се оно нађе између два сонанта или између оклузива и 

сонанта. Затвореност вокал а  се у датим примјерима јавља када је оно под 

дугоузлазним акцентом или неакцентованом дужином у једном примјеру, или 

у неакцентованим кратким слоговима.   

г) Јављају се случајеви затвореног вокала о у акцентованим дугим и 

кратким слоговима, дакле о > о
у
: 

Бо
у
к те (Ја), до

у
ђу (Ја), о

у
нда (Оз), у микротопониму О

у
рлово грло, о

у
бишо 

(Кс), ко
у
р
и
ту (Оз), мо

у
раш (Оз), про

у
веду (Оз), по

у
чнак (Оз), во

у
ли (Оз), до

у
ђе (Оз), 

бо
у
је (Оз), бо

у
јило (Оз), о

у
днесе (Оз), шко

у
ла (Оз), бомбо

у
не (Оз), бо

у
ри (Оз), вако

у
 

(Оз), ко
у
љена (Оз), ло

у
ше (Кс), мо

у
да (Оз), мо

у
ра (Оз), мо

у
рале (Кс), мо

у
рали (Оз), 

но
у
вца (Оз), о

у
рибаш (Оз), о

у
стане (Оз), пантало

у
не  (Оз), по

у
сле (Кс), по

у
стала 

(Оз), по
у
стали (Оз), про

у
давнца (Оз), сезо

у
не (Кс), со

у
кови (Оз), сто

у
лце (Оз); 

д) Вокал о > о
у 
у неакцентованим дугим и кратким слоговима: 

 главо
у
м (Кс), до шко

у
ле (Оз),  једино

у
 (Ја), ко

у
ликају (Оз), нако

у
 (Оз), неко

у
 

(Кс),  о
у
смогодишња (Оз), полаго

у 
(Кс), у микротопониму Пу

о
стопоље, свако

у
 (Кс), 

тако
у
 (Оз, Кс), у шко

у
лу (Оз, Кс), школо

у
вања (Кс); 

Помјерање средњег о у правцу у захватило је више вокал о него 

затвореност вокала а, али није таквог карактера да потпуно мијења вокалски 

систем, тим прије што овако помјерање биљежимо у свега три истраживана пунка, 

нарочито у Озерковићима. Како примјери показују средње о > о
у
 у кратким и 

дугим, наглашеним и ненаглашеним слоговима, најчешће у окружењу сонанта и 

оклузива, али и других консонанта. 
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 Овакав примјер биљежи и Р. Ђуровић (1992: 94), који наводи: „а је сужавањем ушло у 

дисперзионо поље средњег о“. 
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6.1.3. Појава затворености вокала, а нарочито вокала а, особина је коју 

Јахић (2002: 38) проналази у периферним говорима. 
127 

Као што је познато, 

затвореност овог вокала јавља се и у босанским говорима ијекавскошћакавском 

источнобосанском, ијекавскоштаваском западнобосанском, ијекавском 

западнобосанском (Пецо 1975: 90–91). 

Иако је примјетно да се ради о веома раширеној појави, говору источне 

Херцеговине ова особина није позната (Пецо 1964: 33), као што је не познаје ни 

говор Пиве и Дробњака (Вуковић 1938–1939:  8–12).  Код нас, као  и  у  

ијекавскоштакавским  говорима  источне Босне, ова особина се јавља, али нема 

велику заступљеност. 

Иако слабо изражену, ову помјереност Џ. Јахић (2002: 38) одређује као 

најуочљивију у говорима гласиначких муслимана а да ту особину примају, не 

само од њих већ и од сусједних западнијих говора, и гласиначки Срби. Одјеци 

оваквог помјерања, иако у цјелини слаби „јављају се у оном дијелу ијешт. иб. 

који је територијално ближи босанској матици, а и чије је становништво, због 

непосреднијег територијалног контакта, у чвршћим везама са становништвом са 

дубљег босанског терена“. Да се таква традиција задржала, одржала те да и даље 

опстаје, било да је код овдашњег српског становништва дошла преко западнијих 

говора, било да је примљена од некадашњег муслиманског становништва, 

потврђују наши примјери. 

6.1.4. У нашем говору јављају се и појаве отворености вокала: 

бу
о
бањ (Оз), фру

о
ле (Оз), фру

о
л
и
ца (Оз). 

Појаву вокалске отвореност Јахић (2002: 40) одређује као карактеристичну 

за периферне говоре и у недумици око настакна оваквог помјерања „Да ли ова 

појава представља остварење некакве супротне тенденције у процесу вокалске 

нестабилности настале под утицајем помјерања у босанским говорима, без 

обзира на квалитет те појаве (затвореност или отвореност), или представља 

источнију особину на неки начин овамо пренесену преко Дрине“, даје 
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 Јавља се у дубровачком, говорима источнохерцеговачког типа, мрковићком, а од чакавских 

говора у хварском, брушком, вишком, корчуланском, ластовском (Пецо 1975: 92–93). 
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предност првој хипотези. Наиме, слабу реакцију у  отворености  вокласке  боје  

условили  су  контакти  са  босанским  говорима, премда она није 

карактеристична за све босанске говоре, односно, босанска вокалска затвореност 

могла се примити и као карактеристика вокалске нестабилности, те на тај начин 

одразити затвореношћу или отвореношћу вокалске боје, карактеристиком 

несвојственој херцеговачким говорима. 

6.1.5. На нашем испитиваном простору забиљежили смо, истина врло 

ријетке, примјере дифтонгизације. И ову појаву као „једва уочљив одијек“ Јахић 

(2002: 40) тумачи наносом босанских говора, те да је проналази нарочито у 

говорима гласиначких муслимана и у говорима ближе Сарајеву. 

б
у
или (По, Оз), б

у
ило (Оз), б

у
иле (Оз), б

у
ивало (Оз), б

у
ивале (Оз)

128
, и у 

микротопонимима 
у
Овсињак, Потк

у
оњица. 

Из досадашњег разматрања вокалске боје у говору Романије можемо 

закључити да је систем дјелимично нестабилан, а од стандарда га разликује 

појава отвореније и затвореније артикулације. Затворену артикулацију 

факултативно имају вокали ниско а чија артикулација иде према средњем о и 

средњи вокал о чија артикулација иде у правцу високог у. Отворенију 

артикулацију вокала у биљежимо у незнатном броју примјера. Промјене у 

помјерености вокалске боје могу бити условљене квантитетом слога и 

фонетским окружењем, али, како се чини, без прецизнијих правила. С обзиром 

на чињеницу да је на цијелом терену неупоредиво већи број потврда за 

стандардну артикулацију,  у вези с тим поменућемо и недовољно јасан утицај 

тзв. женске афектације гдје су „фактори полне припадности говорника, његове 

психичке конституције или емоционалног стања и уопште говорне ситуације 

свакако су значајнији при реализацијама вокалске отворености“ (Јахић 2002: 41). 
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 Ђуровић 1992: 97 у вези са овом појавом наводи: „Биће да је то архаична особина из 

старосрпског периода, која се може додати двама доказима проф. Бошковића да је сх. језик у то 

доба имао глас у (исп. стсл. быти, быль). Није случајно што се у Повељи Кулина бана (1189) пише 

у иза лабијала“.   



 

200 
 

 

 

 

6.2.  ВОКАЛ А  

6.2.1. У говору Романије, иако не често, јавља се међусобна замјена 

вокала, како је уобичајено у ширим дијалекатским зонама. Таква појава је и у 

нашем говору посљедица различитих асимилацио-дисимилационих процеса, а у 

ријечима несловенског постања и као посљедица двојаког изворног облика ријечи 

или пак њеног примања у већ искривљеном облику
129

 (Пецо 1964: 41). 

6.2.2. Умјесто вокала а имамо вокал е:  

а) У ријечима страног поријекла: 

пантелоне (Кс) 

Примјери ове врсте, како наводи Пецо (1964: 34), познати су и сусједним 

говорима. И мада је Вушовић (1927: 12) у Диалекту источне Херцеговине такве 

облике објашњавао утицајем црногорских говора, А. Пецо на истом мјесту 

наводи да је вјероватније „да је ту неакцентовано а иза палаталних ч и ћ, прешло 

у е. 

Алтернација а ~ e како показује примјер из наше грађе долази у ријечи 

несловенског језика и то у безакценатском слогу. У неакцентованим слоговима 

словенских ријечи то се најчешће догађа иза палаталног сугласника у којима 

предњонепчани консонант дјелује на затварање вокалске боје, или иза сонанта.   

У туђицама, поред асимилационо-дисимилационих промјена, нисмо 

забиљежили примјере са значајем изворнијег облика. Природа асимилације је 

објашњена. Ј. Вуковић (1938–1939: 8–9) нпр. објашњава: „Ту бисмо имали место 

старог полугласника (ь) не глас а, него е [...] Ако бисмо и могли у говору П. и 

Др., претпоставити овакав утицај говора старе Црне Горе, теже би било 

објаснити како би изговор [...] дошао у западније херцеговачке говоре [...] Ја 

мислим да ови случајеви замене а са е стоје у вези са неким појавама у 

физиологији гласа, у извесним позицијама, на тлу херцеговачкиг говора  [...] 

Изгледа да се у овом говору – а то би била особина и осталих херцеговачких 

говора – врши помало процес редукције  вокала  у  кратким  слоговима  иза  и  
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 Шире о томе у Пецо (1964: 41) 



 

201 
 

 

 

 

испред  акцента  [...]  и  што  је,  можда, извршено  у извесним босанским 

говорима“.  На сличан начин размишља и М. Дешић (1976) који наводи да је 

до преласка а у е дошло у неакцентованим слоговима, као и да „у нашим 

ријечима а прелази у е најчешће иза палаталних ј, љ и ћ“, у ком је случају ријеч 

о промјени а > е путем асимилације. 

6.2.3. На романијском говорном подручју уопштене су лексеме врабац, 

расти, красти: украсти (Ја). 

У нашем говору немамо облик ре, па тако би овај говор, како то констатује 

и Јахић (2002: 42), стајао одвојено према Ивићевим (1964: 383–393) трима зонама. 

Усљед тога је интересантно да Ивићеве области друге и треће зоне окружују наш 

говорни тип, те да се немијењање групе ра везује за ијекавске црногорске и 

дубровачки говор, као и за екавски комлекс на истоку и сјевероистоку према 

Пецу (1975: 96), који још наводи:  „Распрострањеност  секвенце  ре  у  називу  

ове  птице  [врабац]  на  босанском подручју иде у прилог претпоставке да је 

жариште овој појави негдје у икавској зони, можда и у икавскошћакавским 

говорима“. А. Белић (1935: 80) је на ове ријечи гледао као на лексеме са 

двојаким коријеном: „У речима као  трева имамо старе дублете: trava: treva; 

али исп. у многобројним српскохрватским говорима вребьць и врабьць, rasti, 

krassti: resti kresti.“ 

6.2.4. Мјесто вокала а имамо и: 

а) У ријечима словенског поријекла: 

изићи (Ра),
 
изиђоше  (Мо), изиђем (Мо), изиђе (Оз), изиђу (Мо), изишли (Не), 

из
и
шо (Не), изишла (Мо). 

б) Алтернацију а у и у компаративу мали, далеко нисмо забиљежили на 

нашем терену, премда Јахић (2002: 42) наводи да се облици диље, миње налазе на 

читавом источнобосанском терену. Р. Ђуровић (1992: 102) само једном на 

сјеверно-источнохерцеговачком простору биљежи  диље и најмиње, тумачећи 

да је  и  умјесто а дошло регресивном асимилацијом уз палатале. Форма диље 

позната је и источнохерцеговачком (Пецо 1964: 35), а оба облика познају и 
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неки други говори, нпр. ијекавскошћакавски источнобосански (Брозовић 1966: 

134), тузлански (Брабец 2012: 62). Џ. Јахић  (2002:  42) код  Решетара проналази  

тумачење по  коме  се  претпоставља да  је  у оваквим  случајевима  ь  испред  

палатала  дао  и,  али  и  да  постоји  аналошка  могућност постанка према виши, 

при чему даје предност првој хипотези. 

6.2.5. Забиљежили смо само један примјер у коме се јавља и алтернација а 

у о и то у турцизму бојаги (Вра) (тур. bayaǧı). Могуће је поријекло ове појаве 

тумачити преко затворености вокала а из облика *ба
о
јаги, која је у тој мјери била 

изражена да је довела до супституције два вокала. 

6.3. ВОКАЛ О  

6.3.1. Мјесто вокала о имамо вокал е: 

а) У ријечима словенског поријекла, тј, у одричним облицима презента 

глагола моћи: са прилично стабилизованом изоглосом же > ре у коме о > е или се 

не мијења и када није под акцентом: 

не м
е
реш (Мо), не мере (Ја), не мереш (Ја), не мере (До), не м

е
ре (Оз, Не) 

Ако је о под акцентом оно остаје неизмијењено, онако како је и у 

источнохерцеговачком  (Пецо  1964:  37):  море,  мореш: 

море (До, От), мор
е
те(Вра), моремо(Вра), не мореш (Вра, Оз), не море, (Ја, Оз), 

мореш (Ја) не м
о
рете (Ро) 

Неизмијењено  о  у облицима  не море, не мореш, свакако је под утицајем 

море. Својство мијењања о > е у облику не мере, распрострањено је не само у 

источнохерцеговачком већ и у ширем склопу говора средње и западне Босне 

(Пецо 1964: 37). 
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б) У бројевима са облицима -еро који се код нас јављају као досљедни, 

изузев једног примјера са -оро: петоро (Мо), какви се налазе у 

источнохерцеговачком:
130 

тринестеро (Ро), седмеро (Мо), деветеро (Ра), дванестеро (Ра), тридестеро (Кс) 

четверо (До, Кс), осамнестеро (Мо), четрнестеро (До), четверица (Љуб); 

6.3.2. Вокал о даје у у ријечима словенског поријекла: 

пољупривредник (Не) 

6.3.3. Вокал о даје у у ријечима несловенског поријекла: 

мослимани (По), мослиманке (Оз) 

 

Промјено о > у јавља се као једна од најтипичнијих особина вокализма у 

западнобосанским ијекавски говорима и то најчешће у ријечима словенског 

поријекла (Дешић 1976: 53–54), насупрот стању у источнохерцеговачком (Пецо 

1964:40). Када је у питању говор Романије, ријеч је о занемарљивом 

броју примјера.  Промјена о у у у ријечима словенског поријекла, како 

примјери показују, најчешће се јавља у позицији сонант + о или обратно, а тако 

је и у примјерима из већине говора.
131

 

                                                 
130

 Уп. А. Пецо (1964: 37). Морфем -еро у средњобосанским говорима је готово уопштен 

(Брозовић 2012: 280), а тако је и у западнобосанским икавскошћакавским говорима (Пецо 1975: 

97). Само тај морфем према Шурмину (1895: 203) има и сарајевски говор, тако да примјере 

забиљежене у нашем ареалу можемо приписати утицају сарајевског говора. 
131

 Уп: Реметић 1970: 110; Симић 1978: 55; Ћупић (1977: 22); Станић (1974: 56); Пешикан (1965: 

241). 
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6.4. ВОКАЛ Е  

6.4.1. У нашој грађи нисмо забиљежили примјере супституције овог 

вокала. 

6.5. ВОКАЛ И   

6.5.1. Вокал и даје е: 

а) У ријечима несловенског поријекла: 

фамелија, фамелија (До) 

Овакви облици јављају се на свим теренима (Пецо 1975: 99), а за 

већину њих се може констатовати  условљеност  асимилационо-

дисимилационог  процеса  како  наводи Дешић (1976:54): „Ова појава обухвата 

ријечи страног поријекла. До промјене долази и у акцентованим и у 

неакцентованим слоговима, а сама појава је резултата асимилационих, односно 

дисимилационих промјена“. Осим тога, важан је и услов преузимања ријечи, нпр. 

италијанско fameglia према француском  famille,
132

 или италијанско fresko преко 

њемачког frisch (Пецо 1964: 40). 

6.6. ВОКАЛ У  

6.6.1. Мјесто вокала у имамо вокал и у ријечима словенског поријекла: 

не биди (Ра), бидем, бидне (Ја), биде (До). 

Ови облици познати су источнохерцеговачком али и другим говорима: 

„На цијелом овом  подручју  имамо:  биде,  бидем,  биди.  Такви  ликови  нису  

непознати  ни  другим говорима Босне, па и шире“ (Пецо 1975: 98). Објашњење 

ове појаве даје Вуковић (1938–1939:19): „Глас и м. у у презенту глагола бити – 

бидем м. будем – дошао је свакако, из осталих облика овог глагола“. 

                                                 
132

 Премда  не  можемо  занемарити  асимилационо-дисимилационе промјене  за  оваке  облике,  

тумачења измјене е > и углавном се своде на фактор примања изворних форми из страних језика 

(Пецо 1964: 40; Ћупић 1977: 22). 
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6.6.2. Мјесто вокала у јавља се вокал о: 

а) У ријечима несловенског поријекла: 

кокуруз, кокурузе, кокуруз, (Оз). 

О вокализму нашег говора можемо закључити – прво, у говору Романије, 

као и у ијекавскоштакавским говорима источне Босне, помјереност вокалске 

боје израженија је него у источнохерцеговачком, али и знатно слабија у односу 

на босанскошћакавске говоре и прелазне говоре јужне Босне и високе 

Херцеговине. О поријеклу  ове  појаве  на  нашем  терену  сматрамо  да  је  

босанска  шћакавштина  као  и близина Сарајева морала имати знатног утицаја на 

њен настанак, па је посматрамо као нанос  из  сусједне  дијалекатске  зоне  која  

се  пренијела  на  дио  терена  који  је  у непосреднијој територијалној вези 

(какав је и наш) са ијекавскошћакавским босанским говорима. Сљедеће, вокалске 

алтернације су у незнатном броју примјера заступљне на читавој испитиваној 

области и знатно су рјеђе од промјена у ријечима несловенског поријекла. Наш 

говор не познаје облике ре- у лексемама врабац, расти, красти, усљед чега не 

припада ни једној од три Ивићеве зоне распростирања коријена ре-, одвајајући се 

чак и од источнохерцеговачког, који зна за ре- у врабац. И на крају, у вокалским 

алтернацијама код ријечи несловенског поријекла имамо асимилационо-

дисимилациону условљеност  појаве,  док  и  фактор  примања  облика  ријечи  из  

изворног  језика  игра одређену улогу. 

6.7. ВОКАЛСКЕ КОНТРАКЦИЈЕ  

 

Контракције вокала у говору Романије врше се након процеса 

регресивне асимилације, односно према другом вокалу од почетка ријечи. 

6.7.1. Вокали а и а > а: 

дојала (дојахала Не), јат (јахати), сјати (сјахати) (По), сна (снаха, До, От), 

снама (снахама, До); 
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Ово сажимање врши се након губљења консонанта х, што и јесте 

карактеристика српског говорног становништва на овом подручју.
133

 

6.7.2.  Вокали а и о > о: 

а) у облику глаголског придјева радног: 

 дошо (Ра, Кс, РР, По, До, Не, Вра, Оз), изадржаво (Ра), бјежо (Љуб, Ра), 

бомбардово (От), дизо (До), зафркаво (РР), избјего (Ра), издо (От), испрескако 

(Ра), ишо (Ра, Кс, Не, Мо),  куво (До), лежо (Љуб), мого (Ра, От, Кс, По, Не, Оз, 

Вра), наспаво (Ра), настрадо (Ра),  обрађиво (Кс), одусто (Ра), осто (Ра, От, Кс, 

Не, Љуб, Ро), побјего (Ра, Оз, Мо), повећо (От), постављо (Кс), пропо (От), рачуно 

(От), резо  (Кс), сишо  (Мо), стиго (Ра), трго (Ра). 

б) Вокали а и о > о у другим примјерима: 

посо (Ја) 

в) Вокали а и о > о у поредбеној ријечци као: 

ко ђоја боје се (Ра), баш ко ка се заручују (РР), па ко вај тобож умрло 

дјете (До), Бог дао ко и све (До), нису бадњаци ко сад (До), направиш се ко стреа 

нека (До), Нема да се рута ко сад ово. (До), није ништа ко данас (Не), исто ко и 

Швабе (Љуб), све ко вако да иг уз Романију гоне (Вра), ко прст дебелих (Мо), 

дочека ко испо чекића (Мо).  

Ријечца ко у нашој грађи је најчешћа са кратким о, док се примјери са 

дуљењем јављају у околностима када говорник који поређење исказује не може у 

први мах да искаже оно са чиме или киме се пореди, тј. када се налази у дилеми, 

нпр. баш ко … директор (Не), и сл. Такво дуљење јавља се и у случајевима 

појачане експресије, нпр. с`еде ко да су у кафани (Мо). Битно је напоменути да 

се дата поредбена ријечца, премда ненаглашена, често јавља и без контракције, 

нпр: као ђеца (Мо), као некад (Оз) итд. 
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 Уп. Јахић (2002: 52). 
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6.7.3. Ако је један од вокала а или о носилац акцента, тада се 

контракција не врши: 

а) У глаголском придјеву радном: 

знао (Ја, Мо, Оз, Ра, Ро),  пао (Вра), слао (Мо), звао (Мо, Ра), стао (Ја); 

б) У другим ријечима: 

жао (Ја, Ро), наопака (Мо); 

6.7.4. У нашем говору биљежимо и неке примјере случајева контракције 

извршене након преношења акцента: 

да сам бог до (Ра), да си бог до се жени
ј
о од Обођаша (Ра)

134 

У источнохерцеговачком А. Пецо (1964: 42) биљежи примјере до (дао), 

жо (жао). Говор Пиве и Дробњака (Вуковић 1938–1939: 20) не познаје облик 

жо, па се сматра да њено одсуство „разликује овај од осталих околних говора“. 

Пошто ни у ијекавскошћакавском источнобосанском говору нисмо пронашли 

сличне облике, овакви примјери указују на то да су наши примјери ближи 

пивско-дробњачкој стурји него херцеговачкој. 

6.7.5. Вокал а и е > е у облицима бројева: 

једанес (Ра, Не, До), четрнес (Мо), четрнеста (Мо), четрнестеро (До), 

петнес (Ра, От, Оз), петнестог (Мо), шеснес (Ра, От, Оз, Ро), деветнестог (Ро). 

6.7.6. Вокали е и а > а: 

наки (До),
135

 наких (Ра, Мо, Вра), накије (До)  

6.7.7. Вокали е и о > о: 

а) У глаголском придјеву радном: 

почо (Ра);  

                                                 
134

 Вуковић (1938–1939: 20) за ове примјере, које биљежи у говорима Мораче и Колашина,  даје 

тумачење: „Тако ћемо чути, поред обичног дао, и: је ли Бог до ко од Босне; не до му ђевојку – 

сажимање  пошто је акценат превучен. У сажимању а + о гласова слагали би се с овим говором 

и говори западнији (гатачки) и североисточни (пљеваљски)“. 
135 Облике накав, нака, накве биљежи Пецо (1964: 43) у источној Херцеговини, а Вуковић (1938–

1939: 22) у Пиви и Дробњаку форму накав. 
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б) У другим ријечима: 

грото (Ра) 136 
 

в) У колико је један од ова два вокала носилац акцента, контракција се не 

врши: 

срео (Ра), из Београда (От), Београд (От), београдској (Кс), београдском 

(Кс), сеоски (Оз), необично (Оз), Преображење (Ро) 

г) И поред тога што се не налазе под акцентом, вокали у групи ео у неким 

примјерима остају несажети: 

весео(Оз), одвео (Вра), заклео (Вра), Чеословачку (Кс), дебео (До); 

6.7.8.  Вокали е и е > е: 

сведно (Ра), ђе (ђе је По, До, Оз, Мо), коме даље са коњима (коме је даље 

са коњима Оз); 

6.7.9. Вокали и и и > и: 

здрави (Оз), слободни (Мо), стари (Ра, РР), најстари (Кс), најстарим (РР), 

најстари (По); 

6.7.10. Вокали у и о > о: 

уштино (До), погино (Ра, Мо),  

али је: 

изуо се (Ра), синуо (Мо), чуо (Мо). 

6.8. ВОКАЛСКЕ РЕДУКЦИЈЕ И ЕЛИЗИЈЕ  

 

У  говору  Романије  вокалске  елизије  и  контракције  не  јављају  се   

у  оном интензитету какав имају у босанским говорима, иако су нешто 

израженије него у источнохерцеговачком. 
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 Облик грота биљежи у источнохерцеговачком А. Пецо (1964: 43), а у западнобосанским 

ијекавским говорима и Дешић (1976: 86) 
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6.8.1. Вокал а се у нашем говору губи у: 

а) Предакцентованим и постакценатским позицијама у средини ријечи, али 

и биљежимо један примјер губљења овог вокала у слогу под акцентом. 

касти (РР); Бртељевиће (Кс), чувла се (Кс), допустла (До); 

б) Елизија се јавља и у вези да + презент који почиње вокалом: 

д идем (Мо, Ра), д извинеш (До); 

в) Елизија вокала а на крају ријечи: 

простирал се (Кс), ништа од њег нема (Кс), нек пере (Ја); нек дође (Ја), нек 

иде (Ја), нек ти је сретно (Ја), н улицу (До), н економију (Мо). 

6.8.2. Вокал о је подложан елизији у већој мјери него вокал а на нашем 

терену:
137

 

а)  Везник него понекад се јавља без финалног о: 

боље нег ја (От), нег сад (До), нег ос
и 
јечеш ну (До), нег трче (Кс), прије нег 

што ћу се ја удати (РР) нег тај Раковац (Ра), нег само има л шта да се заради 

(КС) нег оп (КС); 

б) Вокал о се губи у медијалном положају у примјерима: 

говре (До), говри (Ра), ђавле (Ја), налжи (До), његва (Ра), одгвар
а
ло (Оз), у 

Скоцу (Соколац, Ро), у Сколовиће (Соколовићи, Не), столви (Оз), наршто (Кс); 

в) У финалном положају у ријеч вокал о се губи у: 

свак (Ја, Мо, Ра, Кс), ен га (Ра), пошт се (Ра), сам једну (Не), сам оно 

нашега (Оз), как се зове (Кс); там (До, Оз, Ро); 

г) У иницијалном положају вокал о се губи код показних замјеница: 

вериге не биле (Кс), имају не музике (До), извлачи се нај влак (До). 
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 М. Дешић (1976: 58) за елизију вокала о у западнобосанским ијекавским говорима констатује да 

се она обично врши „код неакцентованих ријечи, а код акцентованих прије акцента“. 
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6.8.3. Вокал е се редукује или потпуно губи у предакценатским и 

постакценатским позицијама: 

а) Елизија и редукција вокала е најчешћа је у медијалном положају у 

ријечи: 

чет
е
рес (Ра), затсан (Ра), прољ

е
ће (Вра), тридестеро (Кс), Сарајву (Мо, 

Кс, Не), Сарајво (Мо, Не, Оз), сарајвским (Кс), нед
е
љу (Ја), оћ

е
ш (Ја), сиђ

е
ло (Ја), 

изгорло (Мо), дон
е
сеш (Мо), ку ћ

е
ш (Мо), Херц

е
говачки пут (По), у м

е
не (Мо), 

ђет
е
ту (До), недље (До), пов

е
де (До), мор

е
те ли (Вра), бољ

е
ло (Оз), тел

е
визору 

(Оз);  

б) Редукцију и елизију вокала е имамо и у примјерима: 

ајд (Кс), бош сачувај (Ја), виш Чаршије (Мо), ет (Ра, Кс), за себ (Кс), ма 

каж: (Ја), немој виш никад (Ја), никад виш није отишо (Ја), оћ да иде (Ја); 

в) У нашем говору честа је елизија и редукција вокала е у енклитичком 

облику помоћног глагола и повратној замјеници: 

брат ј имо (Ра), ти с
е
 сам (Ра), да ј више, да ј то (Ра), ово ј телефон (От), 

тако
у
 ј то (Оз), то с игра (До), колко ј остало (До), тада ј то дочкала (До), тада 

ј нијесам обукла (До). 

6.8.4. Вокал у се најчешће губи 

а) у средини ријечи: 

гинли (Ра), изгинли (Вра), погинти (Ра), купса (Кс, Мо), не пши (Ја), јабке 

(Ја), кошљу (До), окренла (До), покпе (Љуб), запцамо (Љуб), запцали (Љуб), синло 

(Љуб); 

б) губљење вокала у биљежимо у енклитичком облику глагола бити и хоћу 

у неколико примјера: 

ка с
у
 се соколи (Ра), како с

у
 се звали (Ра), нис

у
 се (Оз), што с

у
 се звале (Вра), 

чувале с
у
 се за страшна и стидна (Мо), сат с

у
 то (Ра), ја ћ се сад женти (Ја), ја ћ 

сиђет (Ја). 
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6.8.5. Елизија неакцентованог високог вокала и, типична је црта свих 

босанских говора (Пецо 1975: 99), па се и у нашем говору јавља као израженија 

особина у поређењу са елизијама осталих вокала. У источнохерцеговачким 

ијекавскоштакавским говорима елизија  вокала  и  је  много  чешћа  него  у  

источнохерцеговачком  (Пецо  1964:  45–46; Вушовић 1927: 14; Вуковић 1938–

1939: 25–26 и др.), мада и није тако изражена као у другим босанским 

говорима (Пецо 1975: 99–100; Дешић 1976: 61–66): 

а) Редукција вокала и у различитим категоријама ријечи:  

врат
и
ти (Оз, Ро), год

и
ште (Ра), Град

и
шка (Ра), домаћ

и
ну (До), домаћ

и
ца 

(До), жељезн
и
цама (От), злоч

и
нци (Љуб), кућ

и
це (Вра), орган

и
зовали (Љуб), 

парт
и
зани (Љуб), погуб

и
ла (До), род

и
теља (Ро), род

и
тељи (Кс), род

и
ца (До), 

тор
и
не (Кс), уб

и
ла (До), цур

и
ца (РР); 

Ови примјери потврђију ситуацију какву имамо нпр. у западнобосанским 

говорима (Дешић 1976: 61), јер се и на том мјесту редукција најчешће врши када 

се и нађе у постакценатском положају. 

б) Вокал и ријетко се губи у иницијалном положају: Талијани (От);
138

 

в) Вокал и се чешће губи у медијалној позицији иза акцента у различитим 

категоријама ријечи: 

– у форми инфинитива: 

  учти (Ра), оставти (Вра), мисл т (Ра);
139 

– у облику императива: 

крећте (РР), нос (Ра), обуц се (До), сјед (Вра), скин (Ја), спрем се (До), 

поруч (Ја); траште (Вра); 

– у облику глаголског придјева радног: 

варло (Кс), отшо (Ра, Не, Оз, От), бранли (Љуб), веселло се (Оз), водла (До), 

говорло (От), гонли (Мо), дјелли (Кс, Ра), долазло (Кс), дослутли (До), журло (Ра), 

завршло (Ра), ложла (До), мислла (Ро),  носла (Оз), оболли (От), оболло (Оз), 

отшли (Ра), палли (По), патли (Мо), побли (Љуб), погнуо (Ра), подјелли (Кс), 

                                                 
138

 Примјери са основом Талијан у нашем језику се сматрају књижевним. 
139

 Уп. Пецо (1975: 99) и Д. Петровић (1973: 215). 
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покупли (Ра), помирли (Ја), постла (Оз), правли (До, Ја, Кс, Оз, Мо, Ро), прескочла 

(До), прикључли (Ра), проширли (Ро), радла (Кс, РР, Мо, До), родлa (Кс, До, Оз, 

Ро), сједли (РР), скупли (Љуб), срушли (Кс);  

У појединим примјерима из ове категорије  након  губљења  

постакценатског  кратког  и  долази  до геминације сонаната л и л > лл. 

г) Вокал  и се губи у медијалном положају различитих категорија ријечи: 

батнама (Кс), будалаштну (Ја), велке (От, Оз, Ро), велки (Ра, Кс, До, Љуб, 

Ро), витаминма (Кс), врнчанце (До), два Паљанна (Ра), долбаша (До), дрвенце 

(До), каменцама (Кс), кесца (Ра), колко (Ра, РР, Кс, Ја, Мо, До, Оз, Ро), коплади 

(До), омладна (Мо, Оз, Вра), с мотовла (До), сватовма (Ја), сланна (До), станци 

(Ра), толко (Ра, РР, До, Оз, Мо), у четницма  (Љуб), улцу (До), четворца (Ра), 

четри (Оз, Кс, По, До, Не, Оз, Ро), крпцу (До), упамтла (Ро); 

д) У финалној позицији вокал и се губи: 

ил ћораво ил глуво (Кс), јес ти дошо (До), не б му дали (До), ал у прољеће 

(Кс), имал смо (Мо), имам ја себ крему (До), морал смо (Мо, По), оно м није мило 

било (До), дал то ваља (Ја), дал је Шарац (Ра), ваљал (Ја). 

Иако је елизија вокала позната и многим другим говорним зонама,
140

 она 

се јавља као типична особина свих ијекавских и икавских босанских говора. 

Елизија овог вокала најизразитија је у области западне и средње босне, а ту 

особину има и стари сарајевски говор (Шурмин 1895: 191), а јавља се у височком 

(Ваљевац 1983: 137) и у зеничком говору (Брозовић 2012: 299). 

6.8.6. Из прегледа елизије и редукције кратких вокала у говору Романије 

можемо извести неке закључке. На примјер, појава елизије кратких вокала, 

нарочито вокала и у медијалној постакценатској позицији у ријечи нешто је 

израженија него у источнохерцеговачком али не и тако раширена као у осталим 

                                                 
140

 В. Дешић (1976: 70). 
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босанским говорима. Осим тога, и поред изражених вокалских елизија 

паралелно опстају и форме са неизвршеном елизијом.
141

 

6.8.7. И овдје се сонант р јавља у вокалској функцији, како је то уосталом 

и у већини штокавских говора (четврте, вртаче, повртали, прст и сл.). Након 

елизије вокала и, па и неких других, слоготворну функцију могу преузети и 

консонанти, нпр. гонт (Пецо 1975: 104). Мишљења о постанку елизија су у 

нашој науци различита. Неки аутори у посљедицама елизије  вокала  и  и  у  

виде  могућност  проширења  слогова  у  ријечи  у  односу  на  елизијом  

проширену  форму.
142

 Други  пак претпостављају такву  могућност,  али  само  

као једну од  три  могућа степена  губљења вокала (Брозовић 2012: 299), а неки 

указују на вјероватност јављања полугласничког елемента, који након елизије 

добија слоготворну функцију (Пецо 1975: 103–105). 

6.8.8. Посљедице елизије вокала и и у на примјерима из говора Романије 

показују да се у већини извршених елизија не ради о замјени слоготворне службе 

сонанта или консонанта, нити о замјени полугласничког типа. Ријеч је заправо о 

                                                 
141

 А. Пецо (1975: 94–95) о поријеклу ове појаве даје објашњење да је Босна дуго била изложена 

сукобима различитих погледа на свијет, била је мјесто на ком су се често сукобљавале различите 

војске и врло рано је изгубила своју самосталност усљед чега је била под туђинским утицајем. 

Даље аутор сматра да је све то могло утицати на формирање односа становништва према 

спољњем свијету као и на психофизичке особине живља ове територије, те да је стални страх са 

своју сутрашњиву уродио затвореност у себе и своје планине. Све то је, сасвим природно 

остављало трагове у језику као вјечном пратиоцу човјека и његових хтијења и стремљења: „Као 

посљедица таквог става према свему што окружује житеље Босне, јавила се и пасивност у 

артикулацији. Резултати таквог става виде се и у изразито честој редукцији неакцентованих 

самогласника, првенствено самогласника високог реда. И појава затвореније артикулације, 

првенствено отворених и дугих вокала, такође се може објашњавати тим психофизичким 

чиниоцима“. 
142

 Д. Петровић (1973: 214) нпр. наводи: „Проблем се, наиме, своди на то да ли се делимичном 

редукцијом вокала и (тип гон
и
ла / плат

и
ла) остварује довољно изразита опозиција према 

резултату потпуне редукције (гонла / платла) [...] Додајмо овоме и то да се у свим овим везама и 

први и други члан може остварити као носилац слога и слика ће нам бити копмлетнија: гон л, 

вр хл, тевер
и
ч
и
т

и  
(– и теверчт), мада то не значи да ће се из ње моћи извући неки необорив 

закључак више“. С обзиром на то да Д. Петровић „наводи велики број примјера и за дјелимичну 

и за потпуну редукцију и долази до скоро истих закључака дошалази и М. Дешић (1976: 69), који, 

проучавајући западнобосанске ијекавске говоре, укуључујући ту и Змијање, Петровићевом 

разматрању те појаве додаје и примједбу: „слажем се с њим кад каже да се, као посљедица 

редукције вокала и, појављују вокални сонанти л, н, р и њ, љ, али се не бих у потпуности сложио 

са његовом тврдњом да се у функцији носиоца слога могу, поред сонаната, појавити скоро сви 

консонанти“. 
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наслањању преосталог елизирајућег сонанта и консонанта на претходни вокал, а 

тиме и на слог. Слоготворну функцију, у зависности од категорије ријечи и 

позиције изгубљеног вокала у односу на остале  гласове  у  низу,  због  својих  

артикулационих  својстава  углавном  преузимају сонанти. 

6.9. ПОКРЕТНИ ВОКАЛИ  

 

У романијском говору јављају се покретни вокали а и е, у оним облицима 

у којима су познати и ширим говорним зонама: 

6.9.1. Покретно а биљежимо у: 

а) У замјеничким и придјевским облицима: 

једнога (Кс), нашега (Оз), њи
ј
а (Мо, Ро), мога брата (Вра), мога оца (До) 

од старога (Кс), старога чо
ј
ека (Мо), ничега (Кс);  

б) У неким прилошким формама: 

отуда (РР), оздоља (До); 

в) У бројевима:  

једнога (Кс) 

6.9.2. Покретно е биљежимо у малом броју примјера: 

а) У неким прилошким облицима: 

саде, (До, Оз, Вра), каде (Оз); 

  б) У замјеничком облику: 

ш њиме (До, От) 

в) У бројевима: 

једноме (От) 

Покретно -е је, како наводи Јахић (2002: 62) најфреквентније у 

прилошким облицима, и уопште се за ијекавскоштакавски говорни тип источне 

Босне може констатовати да се у њему облици са покретним е јављају знатно 

чешће од оних форми са покретним а, што представља другачије стање у односу 
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на источнохерцеговачке говоре, у којима су најчешћи облици са а – када, куда, 

овуда и сл. (Пецо 1964: 46). Наши примјери показују ниску фреквенцију употребе 

покретних вокала, те да облици у којима се они јављају иду у прилог веће 

употребе покретног вокала а, што говор Романије када је у питању дистрибуција 

покретних вокала чини ближим источнохерцеговачким говорима. 

6.9.3. У говору Романије јавља се као покретни и вокал и у примјеру 

косибаша (Не), док примјере са покретним вокалом о и у нисмо забиљежили. 

6.9.4. Измјене старог вокала ѣ 

6.9.4.1. Судбина гласа ѣ одувијек је у центру интересовања наших 

дијалектолога и по правилу се узима као једно од основних мјерила при 

класификацији српских дијалеката (Реметић 1981: 13), па тако и у говору нашег 

ареала стари вокал ѣ узимамо као основни диференцијални дијалектолошки 

критеријум.
 
Џ. Јахић (2002: 63) наводи да „ова зона у рефлексима тога гласа има 

извјесне специфичности које одређују њен однос према другим ијекавским 

говорима“. 

6.9.4.2. Рефлекс јата у слоговима под дугосилазнима акцентом 

а) Јат у дугим слоговима под силазним акцентом даје ије: 

двије (До, Не, Оз, Ро, Мо), прије (Ра, Кс, Оз, До, Не, Вра), смијемо (Вра); 

б) У неким случајевима јат у слоговима под дугосилазним акцентом даје 

ије: 

бијелу (До), вијећам (Мо), дијеле (Оз), дијете В. сг. (До), лијежемо (Мо), 

смијеша (Оз), снијег (Кс, Оз), стријељана (Љуб);  

в) У говору Романије јавља се и замјена са 
и 
је: 

в
и 
јенаца (Вра), пр

и 
јети (Ра), стр

и 
јељај (Љуб), ц

и 
јев (Ра), ц

и 
јели (До); 

г) У неким случајевима на нашем ареалу јавља се и рефлекс је: 

бјелијем (Оз), свјет (Ра).  
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Јат под дугосилазним акцентом на највећем дијелу говора Романије има 

двосложни рефлекс који се рефлектује са дугим другим вокалом ије. Биљежимо 

и одређени број примјера у којима се јат у оваквим слоговима појављује и као 

једносложан рефлекс  
и 
је и  је, што све упућује на подједнаку распрострањеност 

замјена овог старог гласа на нашем ареалу.
143

 

Није потврђен Вуковићев (1963: 26) став „да је замјена дугог јата у 

босанским говорима, једнако двосложна и са кратким слоговима“ те да „Оно што 

су дијалектолози до сад бележили као изговоре са једносложном дугом заменом ѣ 

-та, као сјено [...] особина је извесних слојева градског становништва“. Аутор 

даље наводи да дужење другог слога с појавом једносложне замјене имамо  

„од  данас (и не од јуче)“,  што  је све посљедица страног утицаја на наш 

фонетски систем. Међутим, дужина другог слога се јавља у готово свим 

ијекавским говорима, изузев ускочког (Станић 1974: 65) и врло ријетко у 

источној Босни (Јахић 2002: 68), као и једносложна замјена у 

централнохерцеговачком (Пецо 1961–1962: 303) и сјевернохерцеговачком 

говору (Пецо 1968: 245), Горобиљу (Николић 1972:625) и у Прибоју (Ђуровић 

1980: 276–288). 

Поријекло дужине, како закључује А. Пецо (1964: 50) „може бити 

двојако: она може бити стара, наслијеђена  из дифтоншке замјене за ѣ, тј. вокал е 

задржао је један дио своје дужине и послије цијепања дифтонга у два слога; та 

дужина могла се појавити под утицајем централно-херцеговачког говора. 

Једносложна замјена у дугим слоговима карактеристична је и за стари и за 

урбани сарајевски говор,
144

 при чему, како наводи Ђуровић  (1992:59)  „узроци  

свођења  двосложних  на  једносложне  могу  бити  у  темпу говора, и у 

интерференцији особина различитих дијалеката и говорних типова у урбаним 

алгомерацијама“. 

                                                 
143

 Резултати се не поклапају у потпуности са истраживањем које је спровео Јахић (2002: 68), код 

кога је у главнини говора рефлекс јата ије, врло ријетко ије, а само у периферним источним 

говорима његов рефлекс је једносложан 
и 
је и је. 

144
 Уп. Шурмин (1895: 188), Вуковић (1963: 26) и Јахић (1980: 1377–1378). 
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6.9.4.3. Рефлекс јата у слоговима под дугоузлазним акцентом  

а) Јат у слоговима под дугоузлазним акцентом даје ије:
145

 

вријеме (Ја, Мо, Не, Кс), дијете (До), исијеку (До), насијече (До, Мо), 

осијече (До), погријешио (Ја), посијече (Мо), пријети (Ра), ријеке (От),  ријечна 

(Оз), слијепа (Мо), Сријему (Кс) 

б) Јат у дугим слоговима под узлазним акцентом даје ије: 

вриједни (От), дијете (Ја, РР, До), исијеку (До), лијепо (Ра, Оз, Вра), 

лијечила (От), лијечити (От), млијеко (Ра, Кс, Оз), Нијемци (Ра, Љуб), пријесјеке 

(До), пријесјеци (До), свијећа (До), сијеку (От), слиједи (Ра), сриједа (РР), 

стријељају (Љуб), цијену (Ра); 

в) У слоговима под дугоузлазним акцентом јат даје 
и 
је: 

изд
и 
јелио (Кс), ос

и 
јечеш (Ра), св

и 
јету (Оз), с

и 
јела (Не, Оз), с

и 
јелима (Ра), 

ст
и 
јене (Ра) 

г) Јат у слоговима под дугоузлазним акцентом даје је: 

врјеме (От, Кс, Оз, Вра), дјелијо (Кс), дјелова (Кс), дјете (Кс, До, Оз, Љуб, 

Мо). 

У дугим слоговима под узлазним акцентом на нашем простору јат даје 

рефлекс ије у највећем броју примјера. Двосложни рефлекс ије као и 

једносложни  
и 
је  такође су у знатној мјери заступљен, док се рефлекс је јавља 

врло ријетко, у малом броју примјера. У говору Романије јат се у слоговима под 

дугоузлазним акцентом у највећем дијелу терена замјењује двосложно, при чему 

је најчешћи рефлекс ије, са кратким другим слогом. Примјери са ије, које Јахић 

(2002: 68) проналази врло ријетко дајући им експресивну условљеност,
146 

приближавају наш говор говорима јужне Босне и високе Херцеговине. На исту 

блискост утиче и фреквентност примјера замјене јата са   једносложним  
и 
је,  

које према Јахићу (2002: 66) „представљају одлике једносложног рефлекса из 

                                                 
145

 Овакав рефлекс једини је и у одричном облику глагола јесам: нијесам, нијеси итд. 
146

 Уп Ј. Вуковић (1974: 69–70): „Слушајући овакве изговоре, а не уочавајући разлику између  

неутралног и експресивног  изговора, дијалектолози погрешно уопћавају своје закључке. Овдје 

се ради о ономе што је својствено свим језицима: да у емотивном изразу дуље кратке слогове“. 
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говора чаршија. За источнобосанске чаршије иначе се може рећи да слабо 

познају класичне рефлексе и да је у њима једносложна замјена у дугим 

слоговима доминантна“. Слично запажање износи и Р. Ђуровић који узимајући у 

обзир цјелину босанскохерцеговачке слике, проналази „да су појасеви 

једносложних замјена међу владајућим двосложним повијени око највећих бх. 

градова (Сарајево, Мостар, Тузла).  

6.9.4.4. Јат у неакцентованим дугим слоговима 

а) У неакцентованим дугим слоговима у  говору Романије јат даје ије: 

донијели (Ја), донијети (Кс), нанијети (Ја), напријед (Ра, Кс, Мо, Не), 

облијећемо (Ја),  однијет (Ра),  попријеко (Кс), убијели (Оз), увијек (Не, Оз, Мо, Ра, 

Кс), унапријед (Љуб). 

б) Јат се у неакцентованим дугим слоговима рефлектује и као је: 

подјелиш (Ра), умрјети (Кс)  

в) У замјеничко-придјевској промјени дуго јат ван акцентованог слога даје 

ије: 

женскијем (Ро), какијех (От), овије (От), оније (От, Кс, Мо), онијем (До, Ја), 

разније (Оз), својијег (До); 

г) У замјеничко-придјевској промјени јат у дугим слоговима даје и 

рефлекс ије:  

за другијем (Мо), накије (До), њиховије (До), опасније (Оз), с једнијем (Ро), 

с некијем (Мо), својијем (До, Мо), тије (Ја, Оз), тијем (До).  

Већи дио романијских говора има као најуобичајенији рефлекс ије у 

дугим неакцентованим слоговима. Једносложну промјену у 
и 
је у нашем ареалу 

нисмо забиљежили, иако је код Јахића (2002: 68) проналазимо на периферним 

дијеловима источнобосанских говора. Као веома риједак, забиљежили смо и 

рефлекс  је,  који  поменути аутор  као  и  претходну  једносложну  замјену  

тумачи као особину приману из сарајевског говора. У замјеничко-придјевској 

промјени оба рефлекса, ије и ије, углавном су подједнако раширена. 
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6.9.4.5. Закључне напомене о рефлексу јата 

Досадашња испитивања ијекавског комплекса показала су да је у већини 

случајева присутно одступање од уобичајене ијекавице (Јахић 2002: 72). Замјена 

јата у дугим слоговима на простору ијекавских говора је разноврсна, па тако М. 

Дешић (1976: 110) у свом дјелу о западнобосанским ијекавским говорима доноси 

преглед ијекавских замијена јата које показују да је мало ијекавских говора са 

уобичајеним рефлексом. Ј. Вуковић (1938–1939: 14) у Пиви и Дробњаку биљежи 

стандардну замјену сијено, ријека, док одступања типа налијевати тумачи 

околностима које су везане „за свечан тон“, или у условима када је ријеч „јаче 

наглашена“ (Вуковић 1938–1939: 16). Све то указује на једноврсност замјене 

јата у дугим акцентованим слоговима у говору Романије и у говору Пиве и 

Дробњака. С друге стране, разликује их то што наш говор у дугим 

неакцентованим слоговима познаје ије, док је у пивско-дробњачком забиљежена 

само замјена без дужине (Вуковић 1938–1939: 106–109). Такође постоје и 

извјесне разлике у квантитету рефлекса у придјевско-замјеничкој промјени, нпр. 

у говору Романије имамо његовије, оније, разније, док је у Пиви и Дробњаку 

рефлекс без дужине, овијем, малијег (Вуковић 1938–1939: 17). 

„Ускочки говорни тип је свакако један од одних новоштокавских 

ијекавских говора у којима се најтипичније огледају класичне замјене јата“, 

како тврди М. Станић (1974: 65–66), при чему према немалом броју примјера 

типа цвијет, цијена наглашава да на овом мјесту „о појавама ie или је [...] или ије 

[...] не може бити ни говора“. Тако се говор Романије, као уосталом и 

ијекавскоштакавски говори источне Босне, у овим рефелексима слажу готово у 

потпуности, док је разлика у ненаглашеним слоговима онаква каква је и у односу  

на  говор  Пиве  и  Дробњака,  односно  у  ускочком  је  и
ј
е,  а  код  нас  ије,  

ије. 

Придјевско-замјеничка промјена у Ускоцима је овијег, наки
ј
ег, као и какијем, 

несретнијем (Вуковић 1938–1939: 71), док је код нас његовије, мојије. Разлика је 

и у биљежењу сонанта ј.  
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Оваква сродност са пивско-дробњачким и ускочким, а како примјећује 

Јахић (2002: 75) и са бјелопавлићким и крешевско-лепеничким, „најизразитије 

одређује мјесто ијешт. иб у ијекавском комплексу“, из каквих је поређења видно 

то да наш говор у замјени јата и у односу на „себи најсродније говоре има своје 

специфичности“. Односно, ниједан од ових говорних  типова  не  познаје  

дужину  на  другом  слогу  неакцентованог  рефлекса,  нити дужину првог слога 

у замјеничко-придјевској промјени, која је у ијекавскоштакавским говорима 

факултативна. 

Лабавост артикулације сонанта ј у двосложној замјени јата 

карактеристична је и за наш говор, што није изузетак, јер је она неједнака и у 

источнохерцеговачком, гдје као и у нашем случају зависи „како од темпа 

говора тако и од дужине слога у коме се налази“ (Пецо 1964: 49), као и у 

западнобосанском ијекавском говору код Дешића (1976: 110), који напомиње да 

је није потребно обиљежавати посебно због тога што је тешко поуздано 

препознати када је ј а када 
и 
. 

Грађа прикупљена са подручја Романије и њених огранака показује да у 

погледу вриједности дугог јата има особине и сусједних ијекавскоштакавских  и 

прелазних говора јужне Босне и високе Херцеговине, при чему варијанте замјена 

иду од Вукових до разговорних у градским срединама. Процес једносложне 

замјене, како сматра Ђуровић (1992: 69), условљен је природом акцента и 

фонолошким контекстом. Тако се фонетским окружењем, природом акцента и 

дифтоншком дужином неравномјерност замјене јата под дугим узлазним и 

силазним слоговима према норми, тј. дијалекатска слика у којој стандардна 

замјене (ије, ије)  још увијек преовлађује. С обзиром на то да код нас и данас 

владају стандардне замјене двосложног јата, можемо претпоставити да су ове 

замјене увијек биле двосложне, а да су оне једносложне, настале дјеловањем 

разговорног језика Сарајева на околину, новијег поријекла. 

Према свему наведеном, могуће је закључити да је једносложна 

замјена јата у дугим слоговима карактеристична за говор Сарајева, те да се у 

одређеној мјери његов утицај преноси и источно од њега, усљед чега се и јавља 
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помјереност у корист једносложног рефлекса, што је у супротности са оним што 

биљежи Јахић (2002: 71), и што нас наводи на мишљење да се, макар када је 

рефлекс јата у питању, говор Романије може посматрати у како у свјетлу 

источнобосанских, тако и у прелазним говорима јужне Босне и високе 

Херцеговине.
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7. КОНСОНАНТИЗАМ 

7.1. КОНСОНАНТ Х  

7.1.1. Неки говори источнохерцеговачког говорног типа у литератури се јављају 

као говори који су процес губљења фонеме х довели до краја.  

Тако у источној Херцеговини налазимо да „Изговор задњонепчаног гласа х у овом 

диалекту уопште  не  постоји, већ његово место или замењују слични звуци по 

артикулацији или је, врло често, без икаквог изговора и замене у свим положајима речи“ 

(Вушовић 1927: 18), а слично је и у говору Пиве и Дробњака (Вуковић 1938–1939: 34), 

гдје се наводи да је сугласник х „овом говору, као и већини наших дијалеката, непознат“. 

И најновија литература износи такав став. М. Станић (1974: 86) каже да „глас х не 

постоји у ускочком говору“, у Бјелопавлићима је сугласник х такође изгубљен (Д. 

Ћупић 1977: 33), као што је случај и у западној Босни, гдје се изриче да „овај 

консонант не постоји у крајишким говорима“ (Дешић 1976:131) и Змијању, у коме је 

дати глас у говору православног и католичког становништва досљедно измијењен или 

супституиран другим гласовима (Д. Петровић 1973: 233). Иста је ситуација у Обадима 

(Симић 1978:76) и Горобиљу (Николић 1972: 661). 

У говору Романије, овај глас посматрамо као прави источнохерцеговачки 

(Пецо1964: 68), који се у говору српског становништва скоро уопште не чује. Ипак, како 

је на овим просторима прије више од двије деценије било и муслиманског становништва, 

могуће је да је овај глас из говора муслимана спорадично пренесен и задражан у српском 

становништва. С друге стране, под утицајем средстава масовне комуникације као и под 

утицајем школе у говору млађих, консонант х се може чути, усљед чега не можемо 

говорити о његовој потпуној одсутности.  

7.1.2. Изговор консонаната х у говору Романије: 

а) х у иницијалној позицији: 

1. остаје неизмијењено:  

хајдуци (Оз), херојски (Љуб), хигијене (Кс), хиљаду (От), хљеб (По), храбрости (Мо), 

храни (Кс), хранљиви (Кс), Хрваској (Не), Хрват (От), хрпу (Ра);  и у микротопонимима 

Бимбашин хан, Мусин хан, Орлов храст; 
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2. х- > ø:  

ајван (Ра), аљетак (Мо), иљаду (Кс), лад (До), ладно (Кс), ладовина (До), љеб (Оз, 

Вра, Мо, До), љеба (Мо, До, Оз), на Решу (Ра), одај (До), ране/рана (До), рас (До), растине 

(До), Рвати (Вра), у отелу (Не). 

б) х у медијалној позицији:  

1. -х- > -ø-: 

буа (До), буа (Кс), Врпрачу (От), дојала (Не), иза уа (До), јаоринске (От), јат (јахат, 

По), ману (Вра), приватише (Мо), псијатрија (Вра), руо (Ја, Оз), 

саране/сарани/сарањени/сарањују (До), сјати (сјахати, По), сна (От, До), снае (Ја), снама 

(До), снао (До), стреа (До), увати се (До), уватијо (Мо), уват
и
ле (Мо), уваћен (Мо); 

2. -х- > -в-: 

глуво (Кс), кувана (Кс), кувари (Вра), куво (Кс), прекувана (Не), скуво (До),  сува 

(До, Кс), суво (По), сувомразица (Вра); 

3. -х- > -ј-:  

њија (Мо, Ро, Ра, Вра), снаји (РР);  

4. -х- > -к-:  

њике (От). 

в) х у финалној позицији: 

1. -х- > -ø- најчешће у парадигматским наставцима:  

велки ти заједница кућни (Кс), код неки (Ра), корисни (Кс), мокри (Кс), неки 

муслимански коња (Мо), његови (Ја), њи (Ја), овије (От, Оз), око неки (Ра), они шипки (Кс), 

оније хранљиви (Кс), оније шипки (Кс), са тије (Кс), узрасли особа (Кс); не биљежимо га 

ни у именицама вр (Вра), стра (Мо);  

2. -х- > -г-:  

њиг/иг (Вра, До, Ја, Ро, Љуб, Не), тиг (Не); 

3. -х- > -к-:  

урадик (Ја), стадок (Мо) 

4. остаје неизмијењено: 

правих (Ра), какијех (От), дебелих (Мо), примирих (Мо), наких (Мо), макох (Мо)  
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7.1.3. У оним мјестима у којима имамо замјену сугласника х са сугласником к, 

имамо и супституцију са сонантом в. Д. Вушовић (1927: 19) на основу низа примјера 

изводи закључак да се из њих јасно види „1) да је замена задњонепчаног гласа х са к и г 

обична на крају речи и 2) да каквоћа те замене зависи од квантитета или акцента 

последњег слога речи. У аористу, као и у свим речима са кратким вокалом у 

наставку, звук је х увек замењен задњенепчаним јасним к. У облицима gen. plur. код 

заменица, придева па и именица (онда кад имамо за gen. plur. облик старог локатива); у 1. 

л. sing. и 3. л. plur. код имперфекта и у свим речима са дугим последњим вокалом, имамо 

увек место х експлозивно-слабо г“. Исто то су дјеломично потврдили резултати 

истраживања Ј. Вуковића (1938–1939: 35) у Пиви и Дробњаку који наводи да се х на крају 

ријечи не губи већ да даје к или г, примјећујући  према изложеним примјерима да се овај 

говор „не слаже са Вушовићевим примерима где у првом лицу имперфекта налазимо 

увек замену са г“, а то што се гласови к и г као супституенти задњонепчаног х јављају у 

средини ријечи, тумачи аналогијом према првом лицу сингулара, гдје му претпоставља 

првобитну замјену са к. С друге стране А. Пецо (1964: 75) констатује да је ова замјена 

најчешћа у говорима Срба који су ближе Црној Гори, износећи претпоставку „да се и у 

овај говор отуда проширила“.  У  ијекавскоштакавским  говорима  источне  Босне,  

оваква  замјена  је  у говорима Срба честа, нарочито у крајевима ближе Пиви и 

Дробњаку (Јахић 2002: 100).
147

 Оваква  замјена  се  на  Гласинцу  нарочито  честа,  

што  можемо  довести  у  везу са најпретежнијим пивско-дробњачким поријеклом 

гласиначких Срба.
148

 

За секундарно х, које се према А. Пецу (1964: 75) јавља најчешће у селима са 

измијешаним становништвом, као подједнако код Срба и муслимана, нисмо забиљежили 

ни један примјер.
149

 

7.1.4.  Група хв у говору Романије: 

а) остаје неизмијењена: 

                                                 
147

 Уп. Ј. Вуковић (1938–1939: 35). 
148

 У говорима Срба на Гласинцу М. Филиповић (1950: 190) налази само замјену са к и в, што никако не 

мора значити да замјена са г у вријеме његових истраживања тридесетих година прошлог вијека није 

постојала. 
149

 Јахић (2002: 101) у вријеме осамдесетих година прошлог вијека биљежи секундарно х код Срба, али 

како сам наводи „знатно рјеђе“. 
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прихвате (Оз), прихватилиште (От), захвално (Кс); 

б) замјењује се консонантом ф:
150

 

  дофате (Ро), зафаљујући (Љуб), пофатали (Љуб), прифат
и
ли (Вра, Мо),  уфат

и
ли 

(Љуб), уфатили (Ра), фала (До).  

7.1.5. О употреби консонанта х на простору Романије могу се извући неки 

закључци. У вези са природом консонанта х можемо закључити да у његовом изговору 

преовладава фрикативна вриједност. У нашим примјерима овај глас се често губи у 

иницијалној и финалној позицији. У говору овдашњег српског становништва глас х се 

често не изговара или је на његовом мјесту фонема ф, затим консонанти к и г, те сонанти 

в и ј. Секундарно х се не јавља а дјеломично је очувана и група хв која се на овом ареалу 

најчешће супституише консонантом ф. Све наведено наводи на мишљење да је 

религиозни елемент имао пресудну улогу у конзервирању затеченог стања у изговору 

гласа х,
151

 али не можемо занемарити ни утицај масовних медија и школе који су битно 

утицали на очување овог гласа на истраживаном говорном подручју.  

7.2. КОНСОНАНТ Ф  

7.2.1. Консонант ф се у говору Романије готово досљедно чува.  

7.2.2. Биљежимо га у сљедећим примјерима:  

 а) у иницијалној позицији: 

  фабр
и
ка (Ро), факултети (Оз), фарбали (Оз, Не), фасада (От), фирма (Кс, Не), 

фришко (Оз), фрулу (Ра); 

б) у медијалној позицији: 

  атмосфера (Ра), дезинфекцију (От), ефтично (Мо), ефту (Мо), зафркаво (РР), 

катастрофа (Кс), кафана (До), нафту (Мо), офанзива (Љуб), телефон (От), шофер (От);  

в) у финалној позицији: 

штоф (До). 

                                                 
150

 Уп. Пецо (1964: 75). 
151

 Опширније о пружању изоглосе чувања консонанта х на српскохрватском терену в. П. Ивић (1957: 167–

168). 
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7.2.3. Проналазимо само два примјера замјене овог гласа сонантом в и то у облику 

јевтина, (Кс) и консонантизму другог слога именице кафа и њених изведеница: 

кава/каве/каву (Вра, До, Ја).  

7.2.4. Примјере за замјеном ф < п нисмо забиљежили на истраживаном ареалу, 

за чији ареал ове супституције П. Ивић (1957: 167) наводи то да се пружа „у једном 

дијелу Босне“. 

7.3. ГЛАС Ј  

7.3.1. Природа овог гласа не одступа значајније од његове артикулације у 

источнохерцеговачким говорима. И код нас његов изговор зависи од његове дистрибуције, 

активније или пасивније артикулације, као и од мјеста акцента. Ако се нађе у 

акцентованом слогу или у слогу са неким од вокала задњег реда, артикулација му је 

јаснија него у осталим позицијама  (Пецо 1964: 83). 

7.3.2. У овим случајевима глас ј се углавном добро артикулише: 

а) у иницијалној позицији: 

јабуке (Ја), јадан (Кс, Ја), Јанко (От, До), јање (До), Јахорина (От), јок (До); Јулка 

(От);
 152

 

б) када се налази уз неки други консонант: 

ајде (Вра, Не), бајту (Мо), војска (От), Гојко (Вра), дјевојка (Оз, От), копајте (Мо),  

мајка (Ра, Ја, До, Мо), Рајко (От), хајдуци (Оз), херојски (Љуб);  

в) када се налази између вокала задњег реда:  

аш
и
кују (Оз, Ро), гледајући (До), јаја (Оз), лајање (До), Миливоја (От), окупају (Оз), 

остајало (Кс), тојагу (До), ујутру (Вра, До, Ра, От, По), чешљају (До); 

г) када се са вокалом задњег реда налази у акцентованом слогу или слогу са 

дужином: 

  авијон (От), авијонима (От), Србијанац (Вра), Талијани (От). 

                                                 
152

 У иницијалном положају у говору Романије не наилазимо на губљење овог сонанта.  Као типичну 

особину такво губљење имамо у западнобосанским говорима (Дешић 1976: 144– 145), а није необична ни у 

југоисточнијим ијекавским говорима (Вуковић 1938–1938:  42; Вушовић 1927: 21–22). У овој особини, 

говор Романије као дио ијекавскоштакавских говора источне Босне, везује се за источнохерцеговачки, гдје 

је забиљежено неколико ријетких примјера у говору Срба на дијелу ближе Црној Гори (Пецо 1964: 85). 
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7.3.3. Глас ј се пасивно артикулише а и губи у везама вокал задњег реда + ј + вокал 

предњег реда: 

у + е: ашку
ј
еш (Оз), вјеру

ј
ем (Вра), казу

ј
е (Вра), Крагу

ј
евца (Ра), критикуем (Оз), 

купу
ј
е (От), миру

ј
е (Кс), пребацуемо (До); 

о + и: бо
ј
им (Ра), брои (До), Милоица (До), Радоица (До), тро

ј
ица (Мо); 

о + е: двоје (Ја), кое (Ја), ко
ј
екуда (Кс), одвоено (От), стое (Ра);  

а + и: даи (РР), испраћа
ј
и (Оз), ка

ј
иш (До), на

ј
иван (Љуб), поза

ј
имо (Кс);  

а + е: за
ј
ено (Вра, Љуб, От), јае (Ја),  оста

ј
е (Ра). 

7.3.4. Глас ј се пасивније артикулише и у везама вокал предњег реда + ј + вокал 

задњег реда, али се боље чува него у претходним: 

и + у: арми
ј
у (Не), очи

ј
у (Мо), пију (Оз), раки

ј
у (Не), уби

ј
у (Мо);  и + а: балавурди

ј
а 

(От), гимнази
ј
а (От), Злати

ј
а (До), пригри

ј
ало (Вра), раки

ј
а (До), трагеди

ј
а (Ра);  е + а: 

Соле
ј
а (До). 

У положају између вокал и и о јавља се секундарно интервокално ј:  

бијо, ди
ј
оба (Кс), живи

ј
о (Љуб), мисли

ј
о (Ра), набави

ј
о (Ро), остави

ј
о (Вра), сијо 

(Оз), стијо (Љуб), улази
ј
о (Мо).  

7.3.5. У положају између два и или е глас ј се: 

а) пасивно артикулише:  

најстари
ј
и, роби

ј
и (Љуб), Романи

ј
и (Ра), сиромашни

ј
и (Не);  

б) или губи у примјерима у којима су се након губљења ј два и или е контраховала: 

-и
ј
и>ии>и:  

здрави  (Оз), комби (Оз), најстарим (РР), Руси (Не), сведно (Ја), стари (Ра) и у 

микротопонимима Алина бајта, Балина њива. 

7.3.6. Секундарно ј у говору Романије јавља се: 

а) и на почетку ријечи: 

јопе (Мо, До, Оз, Вра); 

б) на крају ријечи: 

тадај (Ја), туј (От, Ја, Мо, По, Кс, Оз, До, Вра, Не, Ро) 
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в) на мјесту других изгубљених консонаната:  

вој (До), гој (ко је гој долазио От, кад гој оћемо Вра). 

7.3.7. Артикулација сонанта ј ни у говору Романије не разликује се од његове 

артикулације у источнохерцеговачком, као ни у другим ијекавским говорима. И на крају, 

у изговору овог гласа не дају се уочити неке специфичне црте које се не би јављале и у 

другим говорним зонама, не само ијекавским. 

7.4. ОСТАЛЕ ПОЈАВЕ  

7.4.1. У говору Романије не наилазимо на примјере неразликовања сонаната љ и л, 

а то је стање какво је и у херцеговачком (Пецо 1964: 86–87). На цијелом терену не 

проналазимо појаву измјене л > љ како у ријечима несловенског, тако и у оним 

словенског поријекла, мада у једном микротопониму уочавамо случај измјене у првом 

дијелу сложенице Љељенбрдо (љељен > јелен). 

7.4.2. Артикулација сонанта л у говору Романије не одступа од стандардне, а све 

измјене овог гласа слажу се са оним у источнохерцеговачком (Пецо 1964: 90): 

а) л се не мијења у о на крају ријечи или слога у ријечима несловенског поријекла 

које су примане у наш језик након четрнаестог вијека – генерал (Љуб); 

б) биљежимо и  неслагање  код  облика  на  -лац  које  означавају вршиоца радње, 

у којим се случајевима, као што је и у источнохерцеговачком (Пецо 1964: 90), јавља 

измијењено л – тужиоц (Вра). 

7.4.3. Једна од диференцијалних одлика нашег говорног модела према другом 

источнобосанском говору ијекавскошћакавског типа је, како смо већ у уводном дијелу 

напоменули, штакавизам. Он је уједно и једна од основних особина којима се 

ијекавскоштакавски говор источне Босне веже за за источнохерцеговачку матицу, па тако 

имамо примјери са изговором групе шт: 

а) вјешто (Ра), општина (Ра), штап (Мо); 

б) у суфиксу -иште код именица средњег рода:  
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огњиште (Кс, До), прихватилиште (От), и у микротопонимима Балваниште, 

Граовиште Кумпјериште Окућиште Отавиште, Пландиште, Репиште, Стражиште, 

Ћетениште;  

в) у облицима  презента и глаголског придјева  радног од глагола врискати и 

пустити: вришти (Мо), попуштам (Мо), препуштали (Мо). 

г) у говору Романије јавља се само група жд: звиждука (Ја), уждило (Вра). 

7.4.4. У говору Романије, као у многим  српским говорима јављају се 

неизмијењени консонанти к, г, и х испред вокала и у позицијама у којима је 

сибиларизација извршена, па су се накнадно под утицајем других облика у којима није 

било услова за њено вршење успостављали неизмијењени гласови. Наводимо примјере у 

којима имамо: 

а) измијењене сугласнике к, г и х: 

 мајци (Вра, До), на игранци (Не), на руци (РР), у војсци (Ро);
153

  

б) паралелно налазимо и неизмијењене веларе у консонантским групама: мајки 

(До), на игранки (Оз);   

в) јављају се неизмијењени и у позицији задњонепчани + и, онда када испред 

велара стоји вокал:  

у џаки (Ра), унуки (До); 

г) у  множинским  облицима  измјена  је  увијек  извршена,  онако  како  је  то  у 

источнохерцеговачком (Пецо 1964: 100), али и у стандардном књижевном језику: 

болесници (От), љешници (До), насљедници (Ра), унуци (До, Ра), чварци (Оз). 

7.4.5. Два консонанта неједнаке артикулације једначе се у говору Романије, како 

по мјесту тако и по начину артикулације, а најчешће путем прогресивне асимилације, како 

је то и у многим другим говорима: 

а) експлозивни сугласник п испред струјних с и ш и африкате ч, губећи 

експлозивност мијења се у сонант в, (п > вс) – тевсија
154

 (До); 

                                                 
153

 У нашој грађи не проналазимо примјере са измјеном велара х. У источнохерцеговачком А. Пецо (1964: 

100) биљежи и примјер снаси. 
154

 Облике овог типа биљежи и Ј. Вуковић (1964: 50).  
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б) струјни дентали с и з испред палаталних сонаната љ и њ прелазе у 

предњонепчане ш и ж: 

1. сљ > шљ: најпошље (Мо), пошље (От, Ра); 

2. зљ > жљ: ражљути (Ра); 

в) ова измјена је најдосљеднија у синтагмама приједлог + именска ријеч, у 

случајевима када се приједлог завршава струјним сугласником с а именска ријеч почиње 

палаталним сугласником: 

ш њим (Вра, До, Ја), ш њиме (До, От), ш њима (До), ш њом (До, Ја), ш њоме (До), ш 

ћаћом (Мо); 

г)  струјни сугласник с испред предњонепчаног ћ асимилацијом даје глас ш:  

ишћера (Ја), ишћерати (От), ишћеро (Ја).
155

  

7.4.6. Разједначавање консонаната у говору Романије исте или сличне 

артикулације биљежимо у сљедећим групама: 

1. ћњ > тњ: у микротопониму Петњик; 

2. мн > вн: гувно
156

 (Ра); 

3. нз > мз: пемзије (Мо), пемзију
157

 (Мо); 

4. сљ > тљ: потље (До, Вра, Мо); 

5. африката ц прелази у т у ријечи: теста, тесотом
158

 (РР). 

                                                 
155

 Ј. Вуковић (1938–1939: 46–47) наводи да у Пиви и Дробњаку не наилазимо на гласове с` и з` у 

случајевима када се они нађу испред гласова ћ и ђ, како проналази у Вушовићевим говорима, гдје 

налазимо ис`ћерати, из`ђељати. Даље аутор даје тумачење ове појаве: „У овом говору имамо у ствари 

иш ћерати ижђељати, где би шуштави фрикативни глас ш или ж био мало умекшан (ш , ж ) наредним 

меким гласом ћ или ђ, како би се умекшало и свако обично ш или ж испред меког гласа: крш ћен, чаш ћен, 

иж ђикати, иж љубити и сл.“ 
156

 Уп. интерпретације у рјечницима: гувно с […] види гумно (РСАНУ III: 733); гумно с види гувно (РМС I: 

591). М Стевановић (1970: 101) истиче да су књижевни облици само са мн, а као дијалекатске наводи их у 

Историји српског језика и Ј. Вуковић (1974: 214). 
157

 Јахић (2002: 143) за ову промјену наводи да је група нк асимилацијом дала секвенцу ŋk, а да на овом 

мјесту имамо супротан процес, тј. „стање добијено асимилацијом иде у правцу разједначавања, али не 

враћајући се на глас који је у групи био прије извршене асимилације, већ прелазећи у други назал, назал м“. 
158

 Јахић (2002: 83) облик теста посматра као општи екавизам који се јавља на овом простору. 
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7.4.7. метатезу биљежимо у прилошким облицима:
159

води (До) вовде (До), овдале 

(Ра, Ро). 

7.4.8. У говору Романије забиљежили смо и неке случајеве губљења 

сугласника, који се најчешће врше у средини и на крају ријечи, док је губљење на почетку 

ријечи нешто рјеђе: 

а) на почетку ријечи губе се сљедећи косонанти: 

1. оклузив п испред фрикатива с: совати
160

 (Ја, До); 

2. оклузив п испред палатала ш: шенца
161

 (До), шенично (Оз); 

3. фрикатив з испред сонанта н: наш (Ра); 

б) губљење косонаната у средини ријечи нешто је развијенија појава: 

1. косонант г губи се у групи гњ: јање (До); 

2. губљење сонаната в јавља се у секвенци кв: икака (Оз), каки (До), какијех 

(От), ко
ј
екаки (Кс), некака (Кс), некаки (Мо), таки (Не, Оз, Мо); 

3. сонанта в губи се у групи вљ у примјеру забаљају
162

 (Оз); 

4. губљење сугласника т јавља се у групи тс:  осијече
163

 (До), посукњицу 

(Оз), свјески (Кс, Ро), свјеског (Кс, Оз), хрваским (От); 

в) губљење сугласника на крају ријечи проналазимо у сљедећим примјерима: 

1. у приједлозима који  се завршавају денталом  д, најчешће испред 

праскавих и струјних консонаната: о дрвета (До), о свакле (Оз), о свог (Мо, Оз), о себе 

(До), по снијегом (Вра);  

                                                 
159

 Узимајући у обзир сва научна разматрања ових облика, Јахић (2002: 146) наводи да у градњи ових форми 

ријечце ево, ено нису морале посредовати. „Да је у питању метатеза говоре нам примјери нуди, вуди, код 

којих у ијешт. иб. имамо вокалску алтернацију о:у“ те да би „метатеза од у случају поријекла од облика ево, 

ен и ов, он била тешко објашњива“, напомињићу да је метатеза нарочито извјесна за облик води према овди. 
160

 Овакво  губљење  је  раширена појава  у  многим  говорима. Уп. Ј. Вуковић (1964: 50). 
161

 У Његошевом језику шеница (Уп. Вуковић 1930: 110). Облик је познат и на многим другим 

странама.  
162

 Ова измјена је јако стара особина, чији се први облик биљежи у 1835. према Стојановићу (1934: 110) а 

други из 1379. години према Миклошићу (1858: :191). О томе се може више видјети код Ивића (1957: 111 –

112), који говори о пружању групе вљ > љ на нашем терену. Наша грађа показује да се ова изоглоса пружа и 

западније од Ивићеве оцртане зоне, а та појава се јавља и у дугим босанским говорима, нпр. у 

Обадима (Симић 1978: 64), у говору Змијања (Петровић 1973: 147), у говору западне Босне (Дешић 1976: 

142). 
163

 Према Пецу (1964: 104): „То је општа појава у нашим говорима, нарочито када се ова сугл. група нађе 

на крају ријечи“. Према Вушовићу (1927: 31) испадање сугласника, између осталих и д је врло често, док 

Ј. Вуковић (1938–1939: 31) наводи да се сугласник д испред фрикативних гласова губи. Уп. и Б. 

Милетић (1940: 387). 
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2. исто губљење имамо када се т добијено асимилацијом нађе на крају 

прилошких ријечи: ку се море (От), са се то (Оз), са сам (Не), са смо (Мо), са да пушиш 

(Ја), са да с`етим (До); ку ћеш (Ја, Мо) 

3. губљење проналазимо и када се глас з нађе испред неког другог 

консонанта: и Сумб
у
ловца (Ро), и школе (Мо), и шуме (Мо); 

4.  консонант т се губи и у бројевима: петнес (От, Ра), седамнес (Оз, Ра), 

шес (От, Ра), шеснес (Оз, От, Ра, Ро); 

 г) у сљедећим примјерима дајемо преглед губљења различитих консонаната: 

1. упрошћавање групе -дн-: јена (Вра, До, РР), јено (Ја, Не, Ра), јену (Мо, Ра), 

јеном (До), јени (До), зајенице (Вра), за
ј
ено (Вра, До, Љуб);  

2. губљење групе вј: чоек (Оз, По), чоеком (Мо), чоеку (До); 

3. губљење секвенце зде: шесет (Кс, Ра, Ро), шесете (Оз); 

4. у појединим примјерима губе се читави слогови: мош (можеш, Ра), не мош 

(не можеш, Ја), неш (нећеш, Ја), ош (оћеш, Мо), шташ (шта ћеш, Мо), штош (што ћеш, 

Ја). 

7.4.9. Јотовање у говору Романије пружа овакву слику: 

а) уз дентале: 

1. тје > ће:  доћера (До), доћерали (Ја), доћерају (Оз), проћерала (Вра), ушућеше 

(До), шћела (РР); 

2. дје > ђе: ђеца (Ра, Ја, Мо, До), ђевер (До, Оз), ђевојку (Не), ђед (По, Ра), 

неђељама (До), неђељом (До), ђе ћеш (Вра, До); ово   јотовање   имамо   и   у   једном   

забиљеженом   примјеру   међед, Међедово ждрјело,
164 

када је након испадања сонанта в 

дошло до јотовања дате групе; 

б) група сје > с`е: ос`етијо (Ја), с`едим (До), с`едоше (До), с`еку (От), с`еди (Ја), 

с`етим (До, Мо), пос`едали (До), с`едем (Вра), предос`ећај (Вра), с`ећању (Мо); јотовање 

ове групе налазимо и у примјерима након редукције вокала а и сонанта в савј-, а и у самој 

групи свј, након испадања в: не с`ету
ј
е

165
 (До); 

                                                 
164

 О етимологији и јотовању ове ријечи видјети у Скок (II: 398). 
165

 Уп. Ј. Вуковић (1964: 51).  



 

233 

 

в) јотовање фрикатива с биљежимо и у групи сј у којој ј не долази од јата: с`утра 

(Мо), с`утри дан (Вра, РР, От), с`аји (Вра), с`аило
166

 (Мо); 

г) јотовање фрикатива з јавља се и у групи зј у којој ј не води поријекло од јата: 

из`утра (Вра, До), уз`аше (По);  

д) група вје > вље у примјерима од глагола живјети, онако како је и у 

источнохерцеговачком говору (Пецо 1964: 65): живљели (Оз), живљело (Ја), живљела 

(Ро), живљети (Вра).
167

   

У свим наведеним облицима јотовања, паралелно егзистирају и они нејотовани. С 

друге стране, изнесена грађа упућује на закључак да је процес јекавског јотовања у говору 

Романије извршен једнако досљедно, онако како је то и у осталим јужнијим  ијекавским  

говорима.
168

 Српско становништво досељено у ове крајеве најинтензивније је насељавано 

у току деветнаестог вијека и оно је већ у својој бившој постојбини развило јекавско 

јотовање као своју органску особеност......................................................................................

                                                 
166

 За облике разас ала и с аји у говору Жепе, Ј. Вуковић (1964: 51) каже да су „више пута понављани“, што 

указује на досљедност јотовања групе сј „у свим положајима“. 
167

 Ј. Вуковић (1964: 52) за измјену пј у пљ у говору Жепе, као и за јотовање осталих лабијала, сматра да је 

донесено путем миграција, у вези са чим му је говор Жепе примјер „да се под утицајем староседилачког 

говора изгуби као општа појава, али да остави свој траг у извесној морфолошкој категорији“, те као примјер 

нуди само облик живљети. 
168

 Уп. А. Пецо (1964: 61–62), Д. Вушовић (1927: 15–16),  М. Станић (1974: 107–108), Д. Ћупић (1977: 54–

55), Вуковић (1938–1939: 44–45).  
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8. ВАЖНИЈЕ МОРФОЛОШКЕ ОСОБИНЕ 

1. На овом мјесту дајемо краћи преглед неких карактеристичних 

морфолошких особина које смо забиљежили у грађи којом располажемо, а чију 

интерпретацију заједно са синтаксичком остављамо за посебну студију.  

2. У ијекавкоштакавском говору источне Босне знатно је мање својстава 

који би овај говорни тип одвајале од источнохерцеговачког, као и мање 

појединости по којима би се говори Срба и муслимана разликовали (Јахић 2002: 

173). Наводећи важније морфолошке црте као што су облици номинатива 

плурала именица мушког рода, типа дошло, Швабо, аутор биљежи облике 

множине по првој врсти Дошли и Шваби, надовећи да овакве облике имају и 

патроними, нпр. Ђози, Шљиви,
 
мада се ипак додаје да се овакви облици у овим 

говорима неријетко мијењају и по трећој врсти, типа Швабе, Лапе и сл. Овакве 

форме према Јахићу (2002: 173) јављају се као једине  у  говорима  муслимана,  

a  таква  појава  у  говорима  Срба  није  израженија особина, што смо и 

примијетили из прегледа наше прикупљење грађе. 

3. У говору Романије нисмо забиљежили ни облик генитива множине без 

наставка који се у  ијекавскоштакавским  говорима  јавља  уз  бројеве, типа  сто  

метар као најкарактеристичније у говору муслимана, посебно оних 

старосједилачких. Генитив  плурала  без  наставка  -а  изван  конструкције  са  

бројевима,  иако  са значењем неке количине, налазио се искључиво у говору 

гласиначких муслимана старинаца, нпр, мјесец дан. 

4. Од именице дјеца Јахић (2002: 174) не налази множински генитивни 

облик дјеца али аутор напомиње да наилази на ријетке промјене именице дијете 

по типу поље, усљед чега наводи: „Овакву промјену у ријетким потврдама 

налазимо искључиво у говорима гласиначких Муслимана старинаца (и ту је, 

ипак, далеко чешће дијете-дјетета). Код њих оваква промјена, и кад се јави, 

представља шћакавску особину преосталу у говорима  старијег  слоја  

гласиначког  становништва,  или  промјену  као  риједак  одслик такве измјене, 

која је општија црта у ијекавскоштакавском источнобосанском дијалекту“. 

Због свега тога не чуди нити изненађује то да овакве примјере нисмо 

чули ни од једног говорника са нашег испитиваног подручја. 
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5. Да су се јављали остаци старих облика код именица женског рода на -а 

у генитиву плурала у грађи коју износи Јахић (2002) свједоче и неки примјери 

везани уз бројеве или за количинска одређења, нпр, пе шес  годин,  премда  се  

наводи да и говори  Срба  на  читавом  терену  знају  за  овакав генитивни плурал, 

за ово говорно подручје се не може претпоставити утицај босанских говора, као 

што то не чини ни А. Пецо (1964: 126) у источнохерцеговачким: „Можемо 

само констатовати да такви облици и овдје представљају остатке старијег стања у 

именичкој деклинацији, какво се дјелимично очувало у источнохерцеговачком“ 

(Јахић 2002: 174). 

6. Наставак -им у инструменталу сингулара именица и- деклинације 

битнија је карактеристика ијекавскошћакавских говора. И овај наставак везан је 

углавном за говор муслимана старинаца на Гласинцу. Наша грађа потврђује 

констатацију да источнохерцеговаки говор не познаје наставак -им у 

инструменталу   сингулара и- основа, на тај начин прекидајући изоглосу ове 

појаве на релацији сјевер–југ. 

7. Говор испитиваног терена указује на промјену мушких личних имена 

према типу Јова, Муја. Ипак, у неким топонимима антропонимског постања 

уочавамо трагове промјене према типу Мује, Јове карактеристичну прије за 

муслиманске говоре ближе источнобосанским чаршијама (Влајкина њива, 

Драшкина њива, Јовин до, Јовина пећ
и
на, али и Јовов брезјак, Јовово гувно и сл.) 

8. Енклитички облик датива плурала замјенице другог лица ви не 

проналазимо у нашој грађи, мада Јахић (2002: 177) овај облик везује за говор 

гласиначких Срба, становништво које води поријекло из Пиве и Дробњака.  

9. У незнатном броју примјера у инструменталу једнине именица мушког 

рода после палатала биљежимо наставак -ом: с пријатељом (Ја), чешљом (До). У 

ијекавскоштакавским говорима источне Босне овај наставак је чест (Јахић 2002: 

179). 

10. Инструментал једнине именица средњег рода са наставком -ом у 

прикупљеном материјалу јавља се само једном у облику огњиштом (Кс). 

11. Код замјеница и придјева сачувани су наставци тврде промјене: оније 

(До, Вра, От, Кс), онијем (Ја), са тије (Кс), тије (Ја), тијем (До), за другијем 

(Мо), с некијем (Мо), сво
ј
ијем (До). 
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12. Од глагола ићи није риједак облик изиђоше (Мо), изиђем (До), изиђе 

(Не), изиђу (Мо), док од глагола ткати биљежимо форму отке (Ја), ткеш (До). 

13. Глаголски придјев трпни са наставком -та, -то проналазимо само у 

два примјера: звата (До), пуцато (Вра). 

14. Имперфекат је на истраживаном простору готово нестао. Биљежимо га 

само у неколико пунктова од глагола бити – бијаше (Ја, Мо, Ра) и хтјети – не 

шћех (Мо), не шћеше (Мо). 

15. Прилози са партикулама се јављају али нису честа појава и углавном 

су везане за појединачне случајеве иако и у њима нису обавезне. 
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9. НАПОМЕНА О АКЦЕНТУ 

С обзиром на то да је Јован Вуковић у свом раду Говорне особине 

становништва Жепе (1964) велики дио источнобосанског ареала посветио 

акцентима, њиховим категоријама и квантитету, на овом ћемо мјесту узорке из 

наше грађе сагледати у односу на стање које проналазимо у његовом 

истраживању. 

1. У дотицају са стањем у говору Жепе издваја се да „југоисточни 

босански говори, у подручју горњег тока Дрине (па онда и даље западно и 

југозападно до сарајевског поља, у ту зону спада изразито и подручје између 

Бјелашнице, Јахорине и Трескавице), имају акцентуацију најновијег типа: силазне 

акценте свуда пренесене са почетног слога“ (Вуковић 1964: 53). Наша грађа у 

великој мјери потврђује такав став, међутим у неким ријечима силазни акценти 

могу стајати на посљедњем или унутрашњем слогу ријечи: 

комадант, комаданта (Вра, Љуб, От), Фертинели (От), комунисти, 

комуниста (Вра, Љуб), али и од комуниста (Мо), комунисти (Кс); Југославији 

(От), али и Југославије (Кс), Југославију (Не), моменту (Мо), привилегију (Кс), 

телевизије (Мо, До), територији/територије (Ра).
169

 

2. Преношење на проклитику је у говору Романије веома изражена појава и 

оно се врши са измјеном квалитета акцента (ново преношење) и без те измјене 

(старо преношење): 

а) у школу (Ра), под нож (Ра), у вис (Ра), преко љета (Кс), у Бога (РаЈ), у 

живо (Мо), на врат (Мо), иза уа (До),  у колу (До), на рог (До), у руку (До), по 

снијегом (Вра), за ноге (Ра), на пиво (РР, Мо), на ум  (Ра), на чесме (Оз); 

б) у сунце (Кс), у кући, у четнике (Ра); на сред (Кс, Мо), у њиву (Кс), у 

ц
и
јелом селу, по шуми (Кс), из муке (Кс), у млин (РаЈ), у сватове (РаЈ), прет кућу 

(РаЈ), у Прачу (По), ис куће (До), кроза шуму (До), и пили (До), за свадбу (До), за 

славу (До), у жито, са житом (До), ус кућу (До), у раме (До), у каце (Kс), на воду 

(Оз), до џаба (Кс).  

Напоменућемо да на испитиваном ареалу постоји извјестан број примјера у 

којим се овакво преношење не врши. Примјере овог типа тумачимо посебним 
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истицањем акцентоване ријечи. Нпр: без ока, у камару, од грубога, из воза, по 

њивама, по шталама, на Царевим водама, кроз жито. 

3. Као југоисточнобосанску специфичност Вуковић (1964: 53) истиче 

акценатски квантитет у облику генитива личних замјеница за сва три лица и 

повратне замјенице себе, као и генитива упитних замјеница. Он наводи: „Акценат 

заменица тебе, на једној страни, и тебе, на другој, своје границе налази у 

подударности са границама говорне зоне југоисточнобосанске, укључујући и 

источнији терен и ову зону, која се и од тог источног терена разликује својим 

специфичним квантитетом, тебе. То значи: имамо и територијални однос: Вуков 

акценат и источнија зона уопште тебе напрема тебе – специфичност 

југоисточнобосанска (са једним делом Санџака)“. Дајемо примјере ген.-ак. ових 

замјеница забиљежених на испитиваном подручју: 

мене (РаЈ,Мо, До, Не, Ро, Ра, Кс), тебе (Ро, РаЈ), њега (РаЈ, Мо, По, До, Ро, 

Вра, Ра, От), кога (Ро, Кс, РаЈ) чега (От). 

Овакав акценат и дужина наставка према нашој грађи су досљедни, 

биљежимо само један облик са краткосилазним акцентом без квантитета на 

посљедњем слогу мене (Мо), уз напомену да говорник паралелно користи и горе 

наведене облике. 

4. Ако се ген.-ак. сингулара поменутих замјеница употријеби с 

приједлогом, онда се акценат често преноси на проклитику, и то се преношење 

врши у виду краткосилазног, у ријетким случајевима краткоузлазног акцента, с 

тим што на крајњем вокалу замјеничких облика остаје дужина: 

а) примјери са краткоузлазним акцентом:  

 у м
е
не (Ра, До), за себе (Кс); 

б) примјери са краткосилазним акцентом:  

 од мене (Мо), преко тебе (ДО), о тебе (До), ко тебе (Мо, До, Ро) за њега 

(Оз Вра), од њега (Ра), у њега (РР, РаЈ), от себе (Кс, РаЈ), о себе (До), у мене (РаЈ, 

До, Не)  

 в) дугоузлазн акценат пренесен на проклитику, без квантитета, 

проналазимо само у једном примјеру: на њга (РаЈ). 

 5. Премда Вуковић (1964: 53) констатује да жепски говор има само узлазне 

акценте, те да се у њему „као изузетак“ јавља „средњобосански (и 
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источнохерцеговачки)“ облик теби „за који нисмо сигурни да ли ће се чути даље 

у југоисточној Босни“, дат.-лок. сингулара ових замјеница на испитиваном ареалу 

зна за оба акценатска лика: 

а) примјери са узлазном интонацијом: 

мени (Ра, РаЈ, До, Вра, Оз, Не), теби (Ра, Не, Оз, Вра) себи (Мо, Оз), њему 

(По, До, Оз); 

  б) примјери са силазном интонацијом: 

 мени (До, От, Кс, РР, Ро) теби (От) себи (Не) њему (Р, До, Вра). 

  5. Биљежимо свега неколико примјера енклитичких облика ген.-ак. 

сингулара повратне замјенице и 3. л. сг. м. р.: преда се (Мо), преда њ (РаЈ), са 

пренесеним краткосилазним акцентом и дужином на двосложној проклитици.  

6. Лична замјеница 3. л. сг. м. р. има облик он и он, са већом 

дистрибуцијом првог. Наиме, облик он се само спорадично јавља.  

7. Лична замјеница 3. л. сг. ж. р. има проширени облик дат. сг. њози (До). 

  8. С генитивног и акузативног облика личне замјенице ми, акценат се 

преноси у виду краткосилазног и краткоузлазног акцента:  

код нас (До, Љуб) око нас (До) од нас (Оз, Ра).  

Биљежимо један примјер без квантитета: код нас (До), за који сматрамо да 

је експресивно условљен. 

9. У глаголским категоријама, њиховом квантитету и акценту у жепском 

говору према Вуковићу (1964: 54) „има и изразитијих специјалних обележја (за 

које треба потражити даље докле им се год могу утврдити границе)“. На овом 

мјесту првенствено долази инфинитив типа доћи, вући, са уједначеним узлазним 

акцентом. И у говору Романије може се констатовати присуство оваквог акцента: 

доћи (От, РР, РаЈ, Мо, До, Оз, Вра), касти (Мо, Вра), прећи (Вра). 

Међутим, у одређеном пункту уочавамо напоредни тип овог облика са 

дугосилазним акцентом у примјеру доћ (До), за који „нисмо сигурни да се неће 

преносити и на дужи облик инфинитива“ (Јахић 2002: 184). 

10. Вуковић (1964: 55) истиче уједначеност категорија презентског акцента 

„које се код Вука и Даничића и на великом пространству босанских и 

херцеговачких говора јављају неуједначене, некад и са могућностима дублетног 

изговора. А ову појаву прати изузетна уједначеност квантитета наставка за основу 



 

240 

 

е, која је (иако одговара Вукову квантитету) чини ми се, ретко где у говорима 

овако уједначена“. Овакву уједначеност биљежимо у презенту свих категорија у 

којима је Јован Вуковић проналази, а она се тиче не само квантитета наставка е 

већ и самог презентског акцента.
170

 Наводимо примјере за потврду дужине 

наставка е: 

переш (РаЈ), оперем (РаЈ), опере (Оз), оперемо (Мо), позове (От), зазове 

(Не), доведе (До), донесе (Оз), донесеш (Кс, Мо, До), донесем (До). 

Ипак, и у говору Романије јављају се примјери без квантитета на наставку 

е, због чега можемо говорити о одређеној неуједначености својственој и другим 

босанским и херцеговачким говорима. Наводимо примјере без квантитета у 

наставку е: 

довучемо (Вра), добијемо (Вра), лијежемо (Мо), останемо (Мо), пије (По), 

пијем (Вра), опреде (Оз), опредеш (Оз). 

11. Презентски акценат типа имамо, копамо Ј. Вуковић (1964: 55) 

примјећује у говору Жепе, наводећи да „одговара средњобосанској акценатској 

ситуацији ових презенских категорија, насупрот, опште узето, источнијем и 

јужнијем акценту Вуковог типа, укључујући ту црногорску и данашњу 

Херцеговину до западније од Невесиња, где влада тип имамо“. Говор Романије, 

како показује наша грађа, има само овај тип: 

имамо (Ра, Не, Оз, Љуб, Мо), идемо (Ра, Мо, До, Ро, Вра), ноћимо (Мо), 

бјежимо (От), живимо (Мо), зовемо (Ра), с`едимо (До). 

  12. У говору Романије незнатан је број примјера са плуралским именичким 

наставком типа синова, синовима: 

 Жљебовма (До) мирисова (До), момака (До, Оз), рогова (РаЈ), синова (Ра, 

До), сватов
и
ма (До). 

Мада се у говору Жепе као правило јавља „плуралски именички акценат 

типа синова, синовима“ (Вуковић 1964: 56), у говору испитиваног простора 

проналазимо акценатске типове синова, синовима, мишљења смо да се таква 

досљедност не би могла односити на наш ареал истраживања: 
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 воловима (От), гробова (Љуб), крстова (Љуб), сватова (Ро, До), сватовма 

(РаЈ), столовма (До), момцима (Оз, До, Мо, Вра), угловима (Оз).  

13. Како наводи Јован Вуковић (1964: 57) у вези са акцентом жепског 

говора: „Посебно је занимљиво да нам жепски говор у једној маркантној особини 

по којој се изразизо међусобно диференцирају средњебосански говорни тип, на 

једној страни, и источнохерцеговачки (или, боље речено, уопште херцеговачки) 

на другој страни, показује подударност са средњобосанским говорима. То је 

квантитет слогова који су иза сонанта изгубили полуглас… Колико је то доследно 

или није, имало би тек да се испита, али оволико примера колико имамо у 

жепском причању показује нам јасно да у овом говору преовлађује недостатак 

квантитета где га имају остали штокавски говори осим средњобосанских и 

севернобосанских“.  

У мањој мјери се на говор Романије односи оваква особина. Наиме 

недостатак квантитета биљежимо у свега неколико примјера: 

карте (Оз), мушкарци (Кс), овца (Ра), овцама (Кс), он (Ра, РаЈ), момци (Оз, 

До, Мо, Вра), али и момци (Не); 

те у неким личним именима: Јанко (От, Вра), Мирко (РаЈ), али и Мирко 

(От) Ранко (До), Милка (До) 

14. Именица гробље изговара се двојако, са краткосилазним и 

краткоузлазним акцентом: 

 гробље (До), гробље (Љуб), у гробље (Љуб). 

Можемо извести закључак да говор Романије има акцентуацију најновијег 

типа, тј. пренесене силазне акценте са почетног слога, те да наша грађа у великој 

мјери потврђује такав став, премда се у неким ријечима страног поријека силазни 

акценти јављају на посљедњем или унутрашњем слогу ријечи. Преношење на 

проклитику је у говору Романије веома изражена појава и оно се врши са 

измјеном квалитета акцента (ново преношење) и без те измјене (старо 

преношење). Примјери ген.-ак. замјеница типа мене тебе забиљежених на 

испитиваном подручју досљедни су у употреби са краткоузлазним акцентом и 

квантитетом посљедњег слога, што је југоисточнобосанска црта у нашем говору. 

Ако се ген.-ак. сингулара поменутих замјеница употријеби с приједлогом, онда се 

акценат често преноси на проклитику, и то се преношење врши у виду 
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краткосилазног, у ријетким случајевима краткоузлазног с тим што на крајњем 

вокалу замјеничких облика остаје дужина. Иако жепски говор има само узлазне 

акценте и да се у њему као изузетак јавља средњобосански и 

источнохерцеговачки) облик теби. Дат.-лок. сингулара ових замјеница на 

испитиваном ареалу зна за оба акценатска лика. Лична замјеница 3. л. сг. ж. р. има 

проширени облик дат. сг. њози, а с генитивног и акузативног облика личне 

замјенице ми, акценат се преноси у виду краткосилазног и краткоузлазног 

акцента. Даље, инфинитив типа доћи, вући јавља се са уједначеним узлазним 

акцентом. У говору Романије јављају се примјери без квантитета у презентском 

наставку е, због чега можемо говорити о одређеној неуједначености својственој и 

другим босанским и херцеговачким говорима. Говор Романије, како показује 

наша грађа, има само акценатски лик имамо/идемо који одговара средњобосанској 

акцентуацији. Мада се у говору Жепе као правило јавља плуралски именички 

акценат типа синова, синовима, у говору испитиваног простора проналазимо и 

акценатске типове синова, синовима, те смо мишљења да се таква досљедност не 

би могла односити на наш ареал истраживања. У мањој мјери се на говор 

Романије односи особина недостатак квантитета у слоговима иза сонанта који су 

изгубили полуглас, што наш говор приближава осталим штокавским говорима 

изузев средњобосанских и сјевернобосанских.  
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10. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ О ГОВОРУ РОМАНИЈЕ  

Становништво овог простора, у вријеме наших истраживања, чине скоро 

стопроцентно православни Срби, што је посљедица великих миграција изазваних 

ратним дешавањима из деведесетих година претходног вијека. У ближој 

прошлости овај простор је насељавало и муслиманско становништво. С обзиром 

на то да је највећим дијелом православно становништво на овом простору 

насељено дробњачком миграционом струјом, основ етносу на овом простору дали 

су управо досељеници из јужнијих крајева који су се у временима турске 

владавине насељавали на овом простору. Његова неспорна источнохерцеговачка 

дијалекатска физиономија потпомогнута је блискошћу са источнохерцеговачком 

матицом и константним миграционим струјањима али је примјетно  да је близина 

Сарајева у великој мјери утицала и на већи дио говорника са нашег простора. 

У говору Романије, као и у ијекавскоштакавским говорима источне 

Босне, помјереност вокалске боје израженија је него у источнохерцеговачком, 

али и знатно слабија у односу на босанскошћакавске говоре и прелазне говоре 

јужне Босне и високе Херцеговине. Поријекло  ове  појаве  на  нашем  терену  

вежемо за  босанску  шћакавштину као  и близину Сарајева који су морали имати 

знатног утицаја на њен настанак, па је посматрамо као нанос  из  сусједне  

дијалекатске  зоне  која  се  пренијела  на  дио  терена који је у непосреднијој 

територијалној вези са ијекавскошћакавским босанским говорима. Сљедеће, 

вокалске алтернације су у незнатном броју примјера заступљене на читавој 

испитиваној области и знатно су рјеђе од промјена у ријечима несловенског 

поријекла. Наш говор не познаје облике ре- у лексемама врабац, расти, 

красти, усљед чега не припада ни једној од три Ивићеве зоне распростирања 

коријена ре-, одвајајући се чак и од источнохерцеговачког, који зна за ре- у 

врабац. И на крају, у вокалским алтернацијама код ријечи несловенског 

поријекла имамо асимилационо-дисимилациону условљеност  појаве,  док  и  

фактор  примања  облика  ријечи  из  изворног  језика  игра одређену улогу. 

Контракције вокала у говору Романије врше се након процеса 

регресивне асимилације, односно према другом вокалу од почетка ријечи. 
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У говору Романије вокалске елизије и контракције не јављају се у оном 

интензитету какав имају у босанским говорима, иако су нешто израженије него у 

источнохерцеговачком. 

Појава елизије кратких вокала, нарочито вокала и у медијалној 

постакценатској позицији у ријечи нешто је израженија него у 

источнохерцеговачком али не и тако раширена као у осталим босанским 

говорима. Осим тога, и поред изражених вокалских елизија паралелно опстају 

и форме са неизвршеном елизијом. 

Посљедице елизије  вокала и и у на примјерима из говора Романије 

показују да се у већини извршених елизија не ради о замјени слоготворне службе 

сонанта или консонанта, нити о замјени полугласничког типа. Ријеч је заправо о 

наслањању преосталог елизирајућег сонанта и консонанта на претходни вокал, а 

тиме и на слог. Слоготворну функцију, у зависности од категорије ријечи и 

позиције изгубљеног вокала у односу на остале  гласове  у  низу,  због  својих  

артикулационих  својстава  углавном  преузимају сонанти. 

У романијском говору јављају се покретни вокали а и е, у оним облицима 

у којима су познати и ширим говорним зонама. Наши примјери показују ниску 

фреквенцију употребе покретних вокала, те да облици у којима се они јављају 

иду у прилог веће употребе покретног вокала а, што говор Романије када је у 

питању дистрибуција покретних вокала чини ближим источнохерцеговачким 

говорима.  

Јат под дугосилазним акцентом на највећем дијелу говора Романије има 

двосложни рефлекс који се рефлектује са дугим другим вокалом ије. Биљежимо 

и одређени број примјера у којима се јат у оваквим слоговима појављује и као 

једносложан рефлекс  
и 
је и  је, што све упућује на подједнаку распрострањеност 

замјена овог старог гласа на нашем ареалу. 

У дугим слоговима под узлазним акцентом на нашем простору јат даје 

рефлекс ије у највећем броју примјера. Двосложни рефлекс ије као и 

једносложни  
и 
је  такође су у знатној мјери заступљен, док се рефлекс је јавља 

врло ријетко, у малом броју примјера. У говору Романије јат се у слоговима под 

дугоузлазним акцентом у највећем дијелу терена замјењује двосложно, при чему 

је најчешћи рефлекс ије, са кратким другим слогом. 
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Већи дио романијских говора има као најуобичајенији рефлекс ије у 

дугим неакцентованим слоговима. Једносложну промјену у 
и 
је у нашем ареалу 

нисмо забиљежили, иако је проналазимо на периферним дијеловима 

источнобосанских говора. Као веома риједак, забиљжили смо и рефлекс  је. У 

замјеничко-придјевској промјени оба рефлекса, ије и ије, углавном су подједнако 

раширена.  

Грађа прикупљена са подручја Романије и њених огранака показује да у 

погледу вриједности дугог јата има особине и сусједних ијекавскоштакавских  и 

прелазних говора јужне Босне и високе Херцеговине, при чему варијанте замјена 

иду од Вукових до разговорних у градским срединама. 

У говору Романије глас х посматрамо као прави источнохерцеговачки 

који се у говору српског становништва скоро уопште не чује. Ипак, како је на 

овим просторима прије више од двије деценије било и муслиманског 

становништва, могуће је да је овај глас из говора муслимана спорадично 

пренесен и задржан у српском становништву. У вези са природом консонанта х 

можемо закључити да у његовом изговору преовладава фрикативна вриједност. У 

нашим примјерима овај глас се често губи у иницијалној и финалној позицији. У 

говору овдашњег српског становништва глас х се често не изговара или је на 

његовом мјесту фонема ф, затим консонанти к и г, те сонанти в и ј. Секундарно х 

се не јавља а дјеломично је очувана и група хв која се на овом ареалу најчешће 

супституише консонантом ф. Све наведено наводи на мишљење да је религиозни 

елемент имао пресудну улогу у конзервирању затеченог стања у изговору гласа 

х, али не можемо занемарити ни утицај масовних медија и школе који су битно 

утицали на очување овог гласа на истраживаном говорном подручју. 

Изговор гласа ј зависи од његове дистрибуције, активније или пасивније 

артикулације, као и од мјеста акцента. Ако се нађе у акцентованом слогу или у 

слогу са неким од вокала задњег реда, артикулација му је јаснија него у 

осталим позицијама.  Артикулација сонанта ј ни у говору Романије не разликује 

се од његове артикулације у источнохерцеговачком, као ни у другим ијекавским 

говорима, односно у изговору овог гласа не дају се уочити неке специфичне црте 

које се не би јављале и у другим говорним зонама, не само ијекавским. 
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У говору Романије не наилазимо на примјере неразликовања сонаната љ и 

л, а то је стање какво је и у херцеговачком. Артикулација сонанта л у говору 

Романије не одступа од стандардне, а све измјене овог гласа слажу се са оним у 

источнохерцеговачком. 

У говору Романије, као у многим српским говорима јављају се 

неизмијењени консонанти к, г, и х испред вокала и у позицијама у којима је 

сибиларизација извршена, па су се накнадно под утицајем других облика у 

којима није било услова за њено вршење успостављали неизмијењени гласови.  

Два консонанта неједнаке артикулације једначе се у говору Романије, како 

по мјесту тако и по начину артикулације, а најчешће путем прогресивне 

асимилације, како је то и у многим другим говорима. 

У говору Романије забиљежили смо и неке случајеве губљења 

сугласника, који се најчешће врше у средини и на крају ријечи, док је губљење 

на почетку ријечи нешто рјеђе. 

Облицима са извршеним јотовањем паралелно егзистирају и они 

нејотовани. С друге стране, изнесена грађа упућује на закључак да је процес 

јекавског јотовања у говору Романије извршен једнако досљедно, онако како је то 

и у осталим јужнијим  ијекавским  говорима. Српско  становништво  досељено  

у  ове  крајеве најинтензивније је насељавано у току деветнаестог вијека и оно је 

већ у својој бившој постојбини развило јекавско јотовање као своју органску 

особеност. 

У говору Романије нисмо забиљежили  облик генитива множине без 

наставка који се у ијекавскоштакавским  говорима  јавља  уз  бројеве, типа  сто  

метар као најкарактеристичније у говору муслимана, посебно оних 

старосједилачких. Премда  је било навода  да  и  говори  Срба  на  читавом  терену  

знају  за  овакав генитивни плурал, за ово говорно подручје се не може 

претпоставити утицај босанских говора, као што то није случај ни у 

источнохерцеговачким. 

Говор испитиваног терена указује на промјену мушких личних имена 

према типу Јова, Муја. Ипак, у неким топонимима антропонимског постања 

уочавамо трагове промјене према типу Мује, Јове карактеристичне прије свега 

за муслиманске говоре ближе источнобосанским чаршијама. 



 

247 

 

Енклитички облик датива плурала замјенице другог лица ви не 

проналазимо у нашој грађи,  

У незнатном броју примјера у инструменталу једнине именица мушког 

рода после палатала биљежимо наставак -ом, док се  инструментал једнине 

именица средњег рода са наставком -ом у прикупљеном материјалу јавља се 

само једном у облику огњиштом (Кс). 

Код замјеница и придјева сачувани су наставци тврде промјене. Глаголски 

придјев трпни са наставком -та, -то проналазимо само у два примјера: звата 

(До), пуцато (Вра), а имперфекат је на истраживаном простору готово нестао. 

Прилози са партикулама се јављају али нису честа појава и углавном су везани 

за појединачне случајеве иако и у њима партикуле нису обавезне.  

Говор овог подручја у општим дијалектолошким редовима посматра се 

као саставни дио источнохерцеговачког дијалекта. То потврђује презентована и 

описана грађе прикупљена на подручју Романије, чије је становништво готово 

стопроцентно досељено из јужније ијекавске матице, па можемо закључити да је 

то ијекавски говор штокавског наречја  источнохерцеговачког говорног типа 

који показује источнохерцеговачку говорну једнообразност са мањим и 

занемарљивим одступањима.  
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11. ЗАКЉУЧАК  

Самим насловом овај рад је у истраживачком смислу подразумијевао два 

сегмента који у интеракцији чине цјеловиту дијалектолошку студију. 

Истарживани ареал подразумијевао је простор планине Романије која се 

географски простире на територији општина Соколац и Пале у источном дијелу 

Републике Српске. Овај простор до сада није био предмет сличне интегралне 

студије и с те стране је представљао истраживачки изазов. Романија и њени 

обронци нису до сада били истражени у топонимији, а ни говор овог простора 

није био предмет посебне научне студије. То су биле полазишне тачке које су 

давале довољно простора за истраживачки рад којим би се овај простор описао са 

оба темом предвиђена аспекта.  

Континуирани негативни демографски процеси, расељавање села и 

напуштање пољопривреде и сточарства, условљавају губљење микротопонимије и 

њене функције у савременом животу, узроковали су да главни мотив за њено 

прикупљање буде чување од неумитног заборава. Отуда и намјера да се из 

специфичне топонимијске грађе Босне и Херцеговине прикупе, опишу и 

класификују микротопоними Романије. Ова је планинска област у великој мјери 

захваћена свим негативним демографским процесима па су нажалост цијела села 

данас опустјела, а у некима смо успјели пронаћи тек по неког становника који је 

био драгоцјен информатор и можда посљедњи чувар ове вриједне баштине. 

Имајући у виду да је топонимија  саставни дио дијалектологије, јер су 

називи прије свега језички дијалекатски подаци у којима се добро чувају локалне 

особине говора, и проучавање топонимије Романије било је немогуће без 

дијалектологије. Усљед тога у раду је дат и опис говора овог подручја, с обзиром 

на неумитно дијалекатско рухо топонима. Без обзира на чињеницу да су говори на 

простору источне Босне нешто боље и опширније обрађивани од топономастике, 

сам простор и пунктови са којих смо биљежили грађу до сада нису били предмет 

засебне студије која се бавила истраживањем говора. 

С обзиром на задату комплексност самог рада било је неопходно 

консеквентно давати закључне напомене након сваког појединачног поглавља. 

Функција тих напомена се првенствено огледа у резултатима који потврђују 

оригиналност истраживања, али и неспорну утемељеност овог простора у систем 
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српског језика. У првој од њих смо закључили да смо пронашли 33 романијска 

ојконима који до сада нису били предмет ономастике. Ослањајући се на тумачења 

ономастичких, али других помоћних научних дисциплина извели смо 

претпоставку да Романија  припада  семантичкој  групи оронима антропонимског 

(етнонимског) постања, а коријен вуче још из средњег вијека када су овај простор 

досељавали сточари са простора Румуније. 

Разнородни културолошки утицаји који су се сусретали, па и преплитали 

на овом простору условили су именовање микротопонима. Најзначајнији спољни 

фактор је свакако било вишевјековно присуство Турака, али и много краћи период 

аустријске окупације оставио је своје трагове у микротопонимији Романије. Ипак 

сви закључци из поглавља о топонимији указују да је најважнији утицај са собом 

донијело становништво које је апсолутно већински населило овај простор, а које 

се доселило дробњачком миграционом струјом. Отуда су и микротопоними 

најсличнији онима који се срећу на просторима које је насељавало или и данас 

насељава ово становништво. 

Слична запажања се могу примијенити и на одјељак посвећен говору 

становништва овог простора. С обзиром на то да на Романији данас скоро 

стопроцентно живе православни Срби њихов говор припада типичном 

источнохерцеговачком дијалекту српског језика. Као што се могло очекивати на 

говор је велики утицај имала близина Сарајева, што се може примијетити 

нарочито код говорника који су дио живота провели у градској средини. 

Примјетни су и утицаји специфичних црта муслиманских говора централне Босне 

и источнобосанских чаршија, али они нису показали велику фреквентност.    

Говор овог подручја у општим дијалектолошким редовима посматра се као 

саставни дио источнохерцеговачког дијалекта. То потврђује презентована и 

описана грађе прикупљена на подручју Романије, чије је становништво готово у 

великом проценту досељено из јужније ијекавске матице, па можемо закључити 

да је то ијекавски говор штокавског наречја источнохерцеговачког говорног типа 

који показује источнохерцеговачку говорну једнообразност са мањим и 

занемарљивим одступањима.  

Све наведено даје нам за право да закључимо како слика топонимије, а 

поготово дијалекатска слика говора Романије потврђују да је и овај простор и 
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језик његових становника интегрални дио српског језика и његовог говорног 

простора што све историјске турбуленције и вијекови туђинске владавине нису 

успјели ни на који начин пореметити.......................................................................... 
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ПРИЛОГ 1 РЕГИСТАР МИКРОТОПОНИМА РОМАНИЈЕ 

 

Абазовића мера, в. Мера Ди. 

Абазовића ограда, в. Ограда 

Р 

Абидова ограда, в. Ограда Р. 

Авдов до, в. До От. 

Агин гај, в. Гај Р. 

Ада, ливада уз Мокрањску 

Миљацку Мо. Са атрибутом у: 

Вел
и
ка ада, ливада Мо. 

Ајдановићи, њиве и ливаде 

(Кс). 

Ајдучка раван, в. Раван Бр. 

Ајдучки извор, в. извор Је. 

Ајногачко врело, в. врело От. 

Ајноге, ливада От. 

Ајштец, ливада, долина Мо. 

Алајбегова раван, в. Раван 

Не.  

Алајбегове вртаче, долина Р. 

Ал
и
бегово поље, в. Поље, 

Али
ј
ина бајта в. бајта Р.  

Алино брдо, в. Брдо Ву, Ди.  

Алуга, њива Па; Алуге, 

пашњак и шума Бр. 

Аљег, брдо ливаде на брду 

Љуб. 

Ан Башића, в. хан Мо.  

Синониман назив:  Економија.  

Ан Обођаш, в. хан Р.  

Андрића гувно, в. Гувно Љуб.  

Андркина пећ
и
на, в. Пећина 

Нео.  

Анина лука, в. Лука Пр. 

Анкина страна, в. Страна Ће. 

А
о
влињак, ливада око куће 

От. 

Арапова бара, в. Бара Је.  

Арсова башча, в. Башча Бо. 

Асанова шума, в. шума Мо.  

Асмово Кратово, в. Кратово 

Р. 

Астар
и
на, шума Р. 

Ахметашова пилана, в. 

пилана.  

Аџина мекота, в. Мекота Ву. 

Аџ
и
но брдо, в. Брдо От. 

Аш
и
мово врело, в. Врело От. 

Бабина колиба, косаница ПР. 

Бабићи, њиве и ливаде у 

најнижем дијелу Оточине От. 

Бавор, извор Пе.  

Бадањ, извор, синониман 

назив Миоша Ми; Бадњи, извор на 

Брезику Мо. 

Бајагића ливада, в. Ливада 

Па. 

Бајезидова лука, в. Лука  Бо.  

Бајрово гробље, в. Гробље 

Ву.  
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бајта: Бајте, шума Р: „Туј 

сјекачи кад су рад
и
ли, прав

и
ли, 

наћали да не иду кући далеко, није 

било путева“. Са атрибутом у: Алина 

бајта, шума и врело у Романији Р; 

Ђурова бајта, шума Р;  Милове 

бајте, шума Р. 

Балваниште, ливада на коју 

су некад извлачили балване Је. 

Балина њива, в. Њива От.  

Балтина раван, в. Раван Ра. 

Баљаче, ливада, ораница Мо. 

Синониман назив: Лопатића ограда.   

Бандијера, шума на највишем 

врху Романије  Р. 

Банов
и
не, њиве и ливаде 

између Крачица и Кадиног села Мо. 

Бара, ливада на којој је 

неколико врела Ста; извор на 

влажном, подводном терену Мо; 

пашњак баровит од кишне воде Кс; 

ливада От; ливада косаница Пе; 

ливада и неплодан мочварни простор 

Пр; Баре, мочварне долине испод 

гробља Вра; Баре, њиве и ливаде, 

пашњак на Јокића брду Пр. Са 

атрибутом у: Арапова бара, ливада 

поред потока Је; Волујска бара, 

пашњак Не; Гниле баре, пашњак, 

шума и ливада код Срамошника Р; 

Гугића бара, ливада Бр; Зукина 

бара, њива на обрадивој површини 

Пр; Крстина бара Пр – њива која се 

обрађује; Мар
и
на бара – њива Пр; 

Слана бара – ливада Не. Као 

оријентир: У барама, Вра.  

Баретине, шума на узвишењу 

Кс. 

Барит, шума, стијене Бр. 

Бар
и
ца, обрадиво земљиште 

поред потока Мо; ливада Пр; омања 

ливада косаница поред Раковачког 

потока Ра; обрадиво земљиште поред 

потока Ро; Бар
и
це, ливада косаница 

испод Вијора кроз коју протичу два 

потока; мочваран потес између Буђи, 

Миошића и Понора, синониман 

назив: Ал
и
бегово поље Ми. 

Басамке, дио шуме куда се 

излази на Романију Р. 

Басарин до, в. До Бо. 

Басар
и
на кула, в. кула Ро. 

Басимлија, ливада косаница 

Бо. 

Батал, ливада на брежуљку 

Љуб. 

Батинића ан, в. хан  Бје. 

Батурице, сеоски пут, 

узвишење и крш у Царевим водама 

Ће. 

Бачкала,  локва Ми.  

Башине куће, њива и ливада 

косаница (Но). 
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Башча, воћњак Бо, Бр, Ди, 

Љуб, Пр, Ра, Ша; воћњак и ливада К; 

њива Кс, Ја, Цв; Башче, воћњак Је. 

Башча, њива на којој се 

садило или још увијек сади поврће 

Бо. „Башча је врт ђе се копа, а башча 

је воћњак, а башчица и једно и 

друго“. 

Башчица, воћњак и ораница 

Бр; воћњак и врт Љуб; врт и воћњак 

Ра,  ливада Ја.  

Бегина врела, в. под Врело 

Бо. 

Беглуци, ливада Бо. 

Бегова ограда, в. Ограда Пе. 

Бегова раван, в. Раван Не.  

Беривој, брдо шумом испод 

Новакове пећине у Царевим водама 

Ће.  

Бечићи, њиве и ливаде Бо. 

Б
и
јековићи, њиве и ливаде. 

Б
И

ЈЕЛА ВОДА Етници: 

Бјеловођанин, Бјеловођанка; 

ктетик: бјеловодски / 

бјеловођански.  Село је смјештено 

југозападно од Нехорића, Добродола 

и Педиша. (У ширем значењу село и 

предио који му припада). 

Б
и
јела вода, извор Бв. 

Б
и
јела пећ

и
на, в. Пећина. 

Б
и
јела ст

и
јена, стијена Р.  

Б
и
јела, извор Бв.  

Бијели бор, шума Р. 

Б
и
јели поток, в. Поток Мо. 

Биљег, ливада Мо; ливада на 

брежуљку у којој је један стећак Пр. 

Бимбашин хан, в. хан Мо. 

Бисаге, брдо пашњаком и 

шумом изнад Неправдића Р.  

Бјековића ограда,  в. Ограда 

Оз. 

Бјеловац, брдо под шумом 

Ко.  

БЈЕЛОСАВЉЕВИЋИ 

Етници: Бјелосављевчан, 

Бјелосављевчанка; ктетик: 

бјелосављевићки. Село се простире 

ивицом поља Гласинца испод бријега 

Крст. 

Бјелутак, брдо шумом К. 

Блатине, шума, пашњак Р. 

Близанац, извор и ливада на 

којој је било складиште за грађу, 

посљедње мјесто куда је пролазила 

пруга кроз Романију Р. 

Бљуштевац, брдо Мо. 

Бобаново брдо, в. Брдо Ја. 

Богаз, брежуљак, мање 

узвишење између Плужница и 

Врхова К; шума изнад Неправдића Р.  

Богданов
и
на, ливада От. 

БОГОВИЋИ Етници: 

Боговчанин, Боговчанка;  ктетик: 

боговићки. Село источно од Пала, 
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смјештено испод Боговићких стијена 

на Романији које су граница између 

општина Пале и Соколац. (У ширем 

значењу: село и предио који му 

припада). 

Богов
и
ћка чаира, пашњак и 

ливаде Р. 

Богов
и
ћке ст

и
јене, в. Стијена 

Р. 

Богов
и
ћко брдо, в. Брдо Р.  

Бож
и
на чесмица, в. Чесмица 

Ја. 

Бож
и
ћа врело, в. Врело Пр. 

Божића млини, в. млин Пр.  

Бојанића вода, в. Вода Ра. 

Бојова ограда, в. Ограда Бо.  

Бок, страна брда, пашњак и 

шума Ра. 

Бор, шума Р.  

Бор
и
на лука, в. Лука Ја.   

Бор
и
но кор

и
то, в. Корито Ја.  

Борјан
и
це, ливаде у страни 

према Кукору Љуб; ливаде От; 

ливаде косанице Ста.  

Борје, ливада Вра; шума Ву; 

ливада Ди. Као оријентир у: Низ 

борје, долина Ву. 

Борова глава, пашњак на 

врху брда От. 

Боровац, шума Бр; брдо Каз; 

шума, брдо и пашњак на њему Не, 

Оз; ливада у повећој страни Пр. Уже 

разликовање: Вел
и
ки Боровац и 

Мали Боровац Не, Оз. 

Борови, брдо под шумом К; 

шума Р.  

Боровињак, шума изнад 

Средмошњика Р. 

Борово врело, в. Врело От. 

Боровчански бунар, в. Бунар 

Р.  

Боровчанско брдо, в. Брдо Р.  

Бошковићи, њиве и ливаде 

Ди.  

Браја, шума на узвишењу 

Љуб. 

Брдо, пашњак и шума у брду 

Р;  коса под шумом Бје; њиве и 

ливаде на узвишењу Вра; ливаде у 

страни брда Је; шума и пропланак Кс; 

ливада на брду От; ливаде и њиве на 

Греди Пе; ливада и њива Ра; пашњак 

Ја; ливада на косини у Царевим 

водама От; Брда, шума и пашњак Је; 

Са атрибутом у: Алино брдо, ливада 

Ву; њива и ливада Ди; Аџ
и
но брдо, 

ливада косаница на узвишењу От; 

Бобаново брдо, њива у брду Ја;  

Богов
и
ћко брдо, брдовити потес под 

шумом изнад Боговића Р; 

Боровчанско брдо, висораван, 

пашњак Р. Брњ
и
чко брдо, ливаде и 

њиве на брду Бр; Васиљево брдо, 

косаница на мањем узвишењу Бв;  
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Голо брдо, пашњак Р; Грачан брдо, 

брдо на коме се налази неколико 

стећака Бо; Грчића брдо брдо, 

ливада косаница Не; Деб
е
ло брдо, 

брдо иза Муше Р, брдо под шумом 

Са; пашњак и шума Ша; Дедића брдо 

пашњак на узвишењу Не;  Дрпино 

брдо, ливада, пашњак на узвишењу 

Па; Дуково брдо – неколико кућа, 

њиве и ливаде Ко; Ђок
и
ћа брдо, 

висораван, ливаде и њиве на њој Ђе; 

Ђордино брдо, синониман назив 

Мусин хан, узвишење на коме је 

некада био хан Мо; Жабино брдо, 

брежуљак изнад Равана, назван по 

честом крекетању жаба Мо; Зеков
и
ћа 

брдо, ливада на узвишењу Бје; 

Јагодње брдо, двије-три куће, њиве и 

ливаде на узвишењу Кс; Јањ
и
но 

брдо, њиве и ливаде на брежуљку Пр; 

Језерско брдо, узвишење у Пољу 

При; Јокића брдо, брдо Пру;  

Караџе брдо, шума и пашњаци При; 

Кар
и
ћа брдо, косанице и њиве у брду 

Па; Киш
и
но брдо, ливада у брду  Оз; 

Кресано брдо, брдо са мало шумице 

Ђе; Лаживо брдо, брдо: „таман да 

изађеш би реко да је чојек изишо, 

једна равница мала, кад опет горе 

брдо“ Бр; Лоловићко брдо, ливаде и 

њиве у страни Мо; Мар
и
но брдо, 

ливада Ја; Марково брдо, шума на 

узвишењу у Казмерићима Оз; Мемић 

брдо, брдо у Крачицама, пашњак и 

косанице Мо; Милатово брдо, њива 

и ливада у брду От; Опаљено брдо, 

пашњак и шума Па; Педишко брдо, 

ливаде и њиве Пе; Петково брдо, 

њива у брдашцу Љуб; Подинића 

брдо, страна Прим; Радов
и
ћа брдо, 

пашњак и косаница на узвишењу на 

Равној Романији Р; Самарџића брдо, 

ливаде у брду Па; Таново брдо, њиве 

и ливада на узвишењу Ми; Црно 

брдо, пашњак у страни Вра, шума на 

узвишењу Па; Ченгића брдо, брдо 

под пашњацима и шумом Не, Оз; 

Шер
и
но брдо, њиве на брежуљку Мо; 

Шиш
и
ћа брдо, ливада и пашњак на 

брду Р. Као оријентир у: Иза Деб
е
лог 

брда, пут Ша; На брду, старо гробље, 

претпоставља се да је муслиманско 

Вра; На Дедића брду, муслиманско 

гробље и старо гробље страдалих од 

куге Не; Под Језерским брдом, њива 

При. 

Брегови, два брежуљка који 

се уздижу у Барицама; пашњак и 

шума Ми; ливада и њива Пр.  

Брежђе, брдо обрасло шумом 

Кс. 

Бреза, бреза у пољу, ливада у 

Казмерићима Оз. Као оријентир у: 

Код брезе, њива Оз. 
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Брезик, косаница Је; пашњак 

К; њиве и ливаде Кс; шума на 

узвишењу Мо; Пр; пашњак Р; 

шумица на брду Ра; њиве и ливаде 

јужно од брда Калуђер Ће. Са 

атрибутом у: Букерин брезик, шума 

Љуб; Југов
и
ћа брезик, ливада Пр; 

Лопатића брезик, ливада Пр.  

Брезјак, шума у страни изнад 

Крачула, југоисточно од Гавранке 

Мо; њиве и ливаде Пр. Са атрибутом 

у Ђукића брезјак, ливада под 

брезама Је; Јовов брезјак, шума Ди; 

Комаданов брезјак, ливада Мо.  

Брезњива, ливада косаница 

Ја. 

Брезов до, в. До Ми. 

Брезова њива в. Њива Ра.  

Брезовачка коса, в. Коса Бр. 

Брезовина, брезова шума у 

Јакшином долу По. 

Брезовице, шума Бр; њиве и 

ливаде Мо.  

Бр
и
јег, ливада и воћњак на 

мањој узвишици Бо; њиве и ливада 

на брежуљку Је; ливаде у страни Мо; 

дио брда изнад села От; њиве на 

узвишењу Р; ливаде и шума Ста; 

пашњак на брду у Царевим водама 

Ће. Са атрибутом у Средњи бр
и
јег, 

брдо под шумом изнад Таванка К; 

брежуљак у Царевим водама иза 

Црвене стијене Ће. Као оријентир у: 

На бр
и
јегу, четири стећка украшена 

округлим орнаментима у Царевим 

водама Ће; Под бр
и
јегом, око 

четрдесетак стећака испод брда у 

Царевим водама Ће.  

Бр
и
јежђа, њиве и ливаде Ра; 

ливада, косаница Мо; Бр
и
јежђе, 

шума Ја.  

Брк, ливада у облику брка 

поред Црта К. 

БРЊ
И

ЦА Етници: Брњ
и
чан, 

Брњ
и
чанка; ктетик: брњ

и
чки. Село 

је смјештено између брда Брезовица 

на западу и  брда Рогош на 

сјевероистоку. (У ширем значењу: 

село и предио који му припада). 

Брњ
и
чка р

и
јека, в. ријека Бр. 

Брњ
и
чко брдо, в. под Брдо Бр.  

Бубање, шума Бо.  

Буђ, ливаде и њиве на брду 

Ми.  

Бујеч, њиве и ливаде на 

брежуљку Бв, Пе. 

буква: Букве, шума По; шума 

и пашњак Р. Са атрибутом у Вел
и
ке 

букве, шума Бр; Шупља буква, 

шума Р. 

Букерин брезик, в. Брезик 

Љуб.   

Букова шума, в. шума Ми. 

Буковац, коса, страна Ко.  
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Буковик, пашњак До. 

Буковина,  шума и пашњак 

Бр. 

Буљуковина, пашњак на 

узвишењу, брдо Па. 

Бун, ливада косаница на 

заравни К. 

Бунар, бунар Ву; бунар у селу 

Ди; бунар Ђе; извор и бунар Оз; 

бунар Па; извор, старински бунар под 

плочом Пе; Бунари, ливада на којој 

су три старинска бунара под плочом 

Ди; Бунари, два слабија извора у 

Јакшином долу По; косаница у 

страни назив, добила по три стара 

бунара која су на њој При. Са 

атрибутом у: Боровчански бунар, 

бунар на Боровчанском брду Р; 

Велики бунар, извор Не; Остојин 

бунар, бунар Вра; Попов бунар, 

бунар Вра; Хаџин бунар, извор под 

Ченгића брдом у Казмерићима Оз. 

Као оријентир у: Виш бунара, њива 

Ву; Под бунаром, њива Оз.  

Бунарић, извор, синониман 

назив Остојин бунар Вра; ливада на 

којој је некада био бунар Ди; шума у 

којој су чобани ископали рупу и тако 

чували воду Р.  

Буткова стијена, в. Стијена 

Ми. 

Буч
и
је, брежуљак под 

шикаром у Сеоцету По. 

 

Вагани, ливада у равници на 

Јокића брду Пру. 

Вала, извор на Врховима К. 

Вараге, поље, пашњак и шума 

на валовитом земљишту Р. Са 

атрибутом у: Или
ј
ине вараге, 

пашњак, шума Р; Спа
ј
ића вараге, 

ливада, шума Р; Шарске вараге, 

ливада, пашњак Р. 

Варошићи, ливада и шума у 

страни Ко.  

Васиљево брдо, в. Брдо Бв.  

Велеш, брдо Оз. 

Вел
и
ка ада, в. Ада Мо. 

Вел
и
ка вода, в. Вода Љуб. 

Вел
и
ка градина, в. градина 

Но, При. 

Вел
и
ка јаб

у
ка, в. јабука При. 

Вел
и
ка ластва,  в. Ластва Ста. 

Вел
и
ка њива, в. Њива Бје, 

Ву, Мо Па. 

Вел
и
ка положица, в. 

Положица Ста. 

Вел
и
ка продола, в. Продола 

Бје. 

Вел
и
ка ст

и
јена, в. Стијена От.  

Вел
и
ка страна, в. страна Кс. 

Вел
и
ка Трла,  в. Трла Р. 

Вел
и
ка ча

ј
ира, в. Чајир Ста. 
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Вел
и
ке букве, в. буква Бр. 

Вел
и
ки Боровац, пашњак, 

шума Не. 

Вел
и
ки бунар, в. Бунар Не. 

 Вел
и
ки добој, в. Добој Бр. 

Вел
и
ки мајдан, в. Мајдан Р. 

Вел
и
ки орах, в. Орах  Бр.  

Вел
и
ки Понор, в. Понор Р. 

 Вел
и
ки Растовци, в. Растовци 

Љуб.   

Велики Стругоник, брдо Пе. 

Вел
и
ки ча

ј
ир в. Чајир Бо. 

Вигњишта, ливада Не. 

Вијарац,  ливада на висоравни 

Бр. 

В
и
јенац, узвишење обрасло 

шумом Бр, По. 

Ви
ј
ор, брдо К. 

вир: као дио имена у Дјевојачки 

вир, пут испод Голупца у Рогоушиће 

поред М. Миљацке који се више не 

користи Ро. „Што би ја вама могла 

касти, то су жене и дјевојке ишле на 

прело с оним преслицама, шта ја 

знам, неђе у селу туј у Рогоушићима. 

И туда теста била и ишле. И једна се 

дјевојка поштапала, то сам ја чула и 

упамтила, Бог зна кад је било, јер је 

теста пресјечена сад. Забола 

преслицу, а оне сукње дуге, кошуље, 

шта су носиле, заболе се у ово, ноћ 

била и у земљу. И она од стра умрла. 

И осто Дјевојачки вир.“ 

Вис, брдо (Кс) 

Височник, извор и брдо Је. 

Витањ, брдо, шума и пашњак 

Ђе, Па. 

Витлишта, пропланак Кс 

Виш бунара, в. Бунар Ву.  

Вишњица, ливада косаница 

Ја. Са атрибутом у Станарева 

вишњица, ливада Ја. 

Владов камен, в. камен Бр. 

Владова лука, в. Лука Ја.  

Влајкина њива, в. Њива Пр. 

Влајкина њива, ливада Пр;  

Драшкина њива, њива Је; Дуга 

њива, њива Бје; ливада Бо; њива Бр, 

њива Ра, ливада и њива Ша; Дуге 

њиве, некад њива, сада пашњак у 

Сеоцету По; Јалова њива, њива Оз; 

Јеремина њива, пашњак, друго име 

за исти денотат Ревиња њива Ра; 

Јукова њива, ливада При; Кавеџина 

њива, ливада уз Дојну ограду Кс; 

Кајова њива, долина Бо; 

Калабеџина њива, ливада Ра; 

Клачарева њива, косаница Пр; 

Коњска њива, њива у Паоцима Мо; 

Новакова њива, ливада, пашњак код 

Новаковог врела От; Питома њива, 

ливада Ће; Пријека њива, ливада 

косаница Ђе, Мо, Пе; Срет
е
нова 
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њива, њива Бо; Томина њива, 

ораница и ливада Је; Вучићевића 

њиве, њиве и ливаде у страни Је; 

Миланове њиве, ливада При; Равне 

њиве, њива Не, ливада Ће; 

Станареве њиве,  њива и косаница 

Ја. Као оријентир у: За великом 

њивом, страна Бје.  

Влајчевићи, ливада Ста. 

Влака, страна куда су се 

возили балвани Бр. 

Вла
х
овићи, ливада От. 

Вода, врело До, врело Кс; 

извор Љуб, извор Мо, извор Пр, 

извор Р, поток Ја. Са атрибутом у: 

Бијела вода, село (у ширем значењу 

село и предио који му припада); 

Бојанића вода, извор Ра; Вел
и
ка 

вода, извор Љуб; Добра вода, извор 

у Барицама По; Добра вода, извор 

ливаде и њиве изнад Оточине Ми; 

извор и ливада косаница Љуб; 

Дробњачка вода, извор испод 

Петрашевца Пе; Жива вода, бунар 

испод Расолине ПР; Ледена вода, 

извор у Подмједенику Бо; Мала 

вода, извор Љуб; Милкина вода, 

извор Мо; Станарева вода, извор Ја; 

Страњска вода, врело Р; Потцареве 

воде, јужни и осунчани дио Царевих 

вода Ће; Цареве воде, извор и 

камена корита испод Шиповица које 

је према информацијама са терена 

изградио неки кмет на лицу мјеста и 

по коме су пашњаци и њиве у 

подножју Романије источно од 

Шај
и
новића добили име Ће. 

Возник, пашњак и шума Не; 

Возници, предио у Сеоцету куда су 

се некад вукла дрва, брежуљак По. 

Војков до, в. До Ми.  

Војково врело в. Врело Не. 

Волујска бара, пашњак Не. 

Воће, воћњак Ста.  

Вражин до, в. До Вра.  

ВРАЖИЋИ Етници: 

Вражићанин, Вражићанка; ктетик: 

вражићки. Село се простире западно 

од брда Пуховац. (У ширем значењу: 

село и предио који му припада). Уже 

разликовање: Горњи Вражићи и 

Доњи Вражићи.  

Вражја коса, в. Коса Р. 

Вранозуб, ливаде и њиве на 

брежуљку Кс. 

Врануш
и
на вртача, в. вртача 

Р. 

Врања глава, врх брда, шума 

Р. 

Врањак, шума Ја. Са 

атрибутом у имену Комљенов 

Врањак, шума Ја. 

 Врело, извор у Алијиној бајти 

Р; извор Кс, Нео; Врела, поље на 
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коме се повремено појави извор Ди. 

Са атрибутом у: Ајногачко врело, 

врело у Ајногама От; Аш
и
мово 

врело, извор От; Бож
и
ћа врело, 

извор и шума Пр; Борово врело, 

извор От; Војково врело, извор Ми; 

Врело Грачан
и
це, извор испод 

Грачан брда Бо; Врело иза косе, 

извор Бр; Врело у башчици, извор 

Ја; Горњо врело, шума на Јасенави 

Мо; Гуљевинско врело, извор Бр; 

Доњо врело, шума на Јасенави Мо; 

Дубоко врело, извор и поток, шума 

Је; Ђур
и
но врело, извор Ста; 

Зечићко врело, извор От; Јасичко 

врело, извор на Јокића брду Пру; 

Коранско врело, извор Бр; 

Мједен
и
чко врело, извор испод 

Мједеника Р; Мусино врело, извор 

на Ђордином брду Мо;  Новаково 

врело, извор Р; Оџино врело, извор 

и ливада Бо; Пивчићко врело, извор 

Хот; Тичије врело, извор Ста; 

Савкино врело, врело у косаници на 

пропланку Ко; Са
ј
ичко врело, врело 

Са; Стојаново врело, извор Бр; 

Студено врело, извор Р; Хајдучко 

врело, извор Р. 

 Врелце, извор у Подждријелу 

Р; врело у Буквама Р. 

Врнозоп, ливада Мо. 

Врт, башта Је; ливада у 

страни; башта Мо; мала њива Ја. Као 

дио имена у Нанин врт, ливада Бр.  

вртача: Вртаче, удолина При; 

косаница и пашњак Но. Као дио 

имена у: Врануш
и
на вртача, долина 

Р; Попова вртача, косаница Ђе; 

Мерданове вртаче, косаница и њива 

Но;  Питома вртача, пашњак у 

страни Дв; Скривена вртача, 

пашњак Р.   

Врх ст
и
јена, в. стијена Дв, Ву, 

Ће, Ша.  

врх: као дио имена у Црни 

вр
х
, врх брда, пашњак Оз, Па; 

Вр
х
ови, пашњак и ливаде на брду К. 

Као оријентир у: Под Црним вр
х
ом, 

ливада Па; Вр
х
 село, њиве и ливаде 

Љуб. 

Врови, в. врх К. 

Вујичића ограда, в. Ограда Р.  

Вукашиновац, горњи дио 

долине Скробанске куће При.  

ВУКОСАВЉЕВИЋИ 

Етници:  Вукосављевчан, 

Вукосављевчанка; ктетик: 

вукосављевићки. Село је у странама 

испод шуме Јапага. (У ширем 

значењу: село и предио који му 

припада). 

Вучи бр
и
јег, в. Бријег Ће. 

Вучи до, в. До Пе, Са, Вра. 
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Вучићевића њиве, в. њива Је.  

Вучићевићи, њиве и ливаде 

Је. 

 

Гавранка, стијена, шума и 

пашњак око ње Р.  

Гаврова мера, в. Мера Р. 

Газиводе, ливаде и њиве Ће.  

Гај, шумарак Љуб; Гајеви, 

шума; Бр; шумарак Је; шума Љуб; 

пашњак, шумарак Ста. Са атрибутом 

у: Агин гај, шума Р; Голи гај, брдо 

на коме су њиве и ливаде Нео; 

Жуљев гај, шума на коси Бр; 

Матов
и
ћа гај, шумарак, пропланак 

Ро; Млади гај, шумарак Ста; 

Стрижев гај, пашњак на узвишењу 

Ђе.  

Галеш, брдо и пашњак на 

њему От. 

глава: врх брда. Као дио 

имена у: Борова глава, пашњак на 

врху брда От. Врања глава, врх брда, 

шума Р; Кобиља глава, врх брда Ро; 

Оштра глава, брдо изнад Репушине 

са кога се спуштају окомите стијене 

К; Сиљева глава, пашњак на брду у 

Доброј води Ми. 

Глав
и
ца, брежуљак, пашњак 

Бо; ливада на брду Бр; врх брда Ће; 

брдо Па.  

Главучице, брдо Ди. 

Гладнице, ливада По. 

Глатково поље, в. Поље Р. 

Глу
х
овића куће, в. кућа Љуб. 

Гниле баре, в. Бара Р.  

Голе косе, в. Коса К. 

Голешићи, ливада косаница 

Бр. 

Голи гај, в. гај Нео. 

Голо брдо, в. Брдо Р.  

Голубац, брдо Мо. 

Голубињак, пећина Па.  

Горанчићи, њиве и ливаде 

Ће.    

Горев
и
на, страна испод Браје 

Љуб. 

Горња Љубогошта, в. 

Љубогошта. 

Горња ограда, в. Ограда Ђе, 

Кс. 

Горња пилана, в. Пилана Мо. 

Горње Педише, в. Педише.  

Горње поље, в. Поље Бје.  

Горње Са
ј
ице,  в. Са

ј
ице.  

Горњи Вражићи, в. Вражићи. 

Горњи пут, в. пут Мо. 

Горњо врело, в. Врело Мо.  

Госињица, пашњак у Сеоцету 

По. Са атрибутом у имену Мала 

Госињица. 

Гошевина, ливада, пашњак 

Ди. 

Граб, шума Па 
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Грабовик, њиве и ливаде 

сјеверно од Хан Дервенте Љуб. 

град: као дио имена у 

Шабески град, крш Р.  

Градац, извор и ливада, 

стијена на узвишењу Мо; шума на 

узвишењу Ста. Са атрибутом у 

Кусмучки Градац, ливада, пашњак 

Мо. 

Градина, узвишење обрасло 

шумом Бје; врх Пуховца Вра; брдо 

Каз; брдо испод Кика обрасло шумом 

Оз; стјеновити бријег изнад 

магистралног пута на коме су остаци 

старе градине и некропола са 

стећцима Ро. Са атрибутом у Вел
и
ка 

градина, брдо Но, При; Мала 

градина, ливаде и њиве Но. 

Грајића ограда, в. Ограда Р.  

Гранићи, њиве и ливаде Ће.  

Граовиште, њива При. 

Граовиште, пашњак Бр; 

ливада При. 

Грачан брдо, в. Брдо Бо. 

Грачан
и
ца, рјечица која 

извире испод Грачан брда Бо, Ко. 

Грдиврат, ливада у страни 

Не. 

Греда, узвишење на западу 

села Пе. Као оријентир у: Под 

гредом, зараван и ливада испод 

Греде Пе. 

Гредица, њива и ливада на 

брежуљку, пашњак Пе. 

гроб: као дио имена у Еров 

гроб, камен Оз. Као оријентир у Код 

Ерова гроба, ливада Оз. 

Гробље на Јасену, в. Гробље 

Ја. 

Гробље, гробље Љуб. Са 

атрибутом у: Гробље на Јасену, 

гробље Ја; Гробље на Тепици, 

гробље Ди; Бајрово гробље, 

муслиманско гробље у коме је 

сахрањен барјактар пошто су се на 

том мјесту посјекли неки сватови Ву; 

Грчко гробље, пашњак Бр: „Ту некад 

жив
и
ли Грци неки и на Илиндан 

от
и
шли, сн

и
јег падо у августу. И на 

Илиндан су из
и
шли на кровове и по 

ко
у
ри отишли. И туј гробље има. На 

Вијарцу“; Каурско гробље, 

некропола са око четрдесетак стећака 

Бо; Сватовско гробље, потес у 

Кривачама на коме је један стећак 

Љуб. Као оријентир у: Код гробља, 

косаница Љуб.  

Грожђе, шума око стијена Р. 

Громиле, ливада са 

нагомиланим  камењем Бо; кршевита 

површ Ди; ливада на којој је насуто 

камење Ми; њиве и ливаде испод 

брда Плијеш Пр. 

Грот, пашњак Ста.  
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Грошин до в. До Бо. 

Груј
и
на паљ

и
ка, в. Паљика 

Пр. 

Груј
и
не рупе, стијене у шуми 

Мала стијена. „Грујо усни
ј
о, 

Ковач
е
вић, нешта, ђед. Он ваљда 

сањо ноћу да има ћуп злата неђе. И 

отшо он да види, да га тражи. То с
у
 

каменчне неке, гука камења. Он 

преврто, преврто, сам дофати, оно се 

каре само преврне. Неко је у том 

моменту на
ј
ишо – Шта то радиш, 

Грујо? Да ли је то, ваљда у сну, он се 

пробуди
ј
о и кару о тога ништа није 

било.“ Пр. 

Грујова кућа, пашњак у 

Барицама на коме је својевремено 

имао кућу неки Грујо Ми.  

Грујова ограда, в. Ограда 

Ми.  

Грчића брдо, в. Брдо Не.  

Грчко гробље, в. Гробље Бр. 

Гувништа, ливада косаница 

Мо.  

Гувно, ливада косаница на 

узвишењу гдје је некад било гувно Је; 

ливада Мо; њива От; узвишење и 

њива у Башчици Ја ; ливада косаница 

у Царевим водама Ће; блаже 

узвишење на Великој њиви Ша; 

Гумно, њива Ра: „ко је год био у селу 

имо је гумно, то се врло и сијало и 

јечам и свашта“. Са атрибутом у: 

Андрића гувно, њива на брежуљку 

Љуб; Ђур
и
но гувно, ливада Ја; 

Јовово гувно, њива у страни Бр; 

Миланово гувно, њива и ливада Ја; 

Станарево гувно, косаница Ја; 

Гувна, пашњак у Јакшином долу По; 

Гугића бара, в. Бара Бр. 

Гуљев
и
не, страна, ливада 

косаница у којој је лоша трава Бр: 

„коси ц
и
јели дан, гули, гули, а мало 

с
и
јена накоси“  

Гуљевинско врело, в. Врело. 

Гуљевци, шума Р.  

Гуњ, њиве и ливаде на бријег 

Но. 

Гурдино брдо, њиве и ливаде 

на узвишењу Кс. 

Дан
и
лова мера, в. Мера Р. 

Даничића башча, в. Башча 

Ро. 

Данова локва, в. Локва Р.  

Данова ограда, в. Ограда Р. 

Даринкин до, в. До Бо. 

Даринкина ледина, в. ледина 

Бо. 

Двостручарица, пећина Р. 

Деб
е
ла међ, међа изнад пута, 

пашњак Бр; овећа коса Мо; повећа 

страна брда на којој је Борино корито 

Ја; ливада окружена шумом Ро. 
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Деб
е
ло брдо в. Брдо Пе Р, Са, 

Ће.  Дебељ, брдо са пашњацима и 

шумом По. 

Дедића брдо, в. Брдо Не. 

Дедића до, в. До Не  

Дервишев до, в. До Кс.  

Десеци, шума Ста.  

Дивља башча, в. Башча Бр. 

Дивљан, брежуљак Ву. 

Дивље, ливада и пашњак у 

коси изнад Неправдића. Синониман 

назив Шарчево осоје Р. 

ДИКАЉИ Етници: Дикаљац,  

Дикаљка; ктетик: дикаљски. Село је 

смјештено између Чапуље и Трла а у 

њега се улази старим путем из 

Подроманије ка Романији.  

Дилавер, извор и долина Вра. 

Диљка, њива Бо; ливада 

косаница и ораница До.  

Димитрина чесма, в. Чесма Р.  

Дишет, ливада на којој се 

налази старо муслиманско гробље 

Хот. 

Дјевојачка ст
и
јена, в. Стијена 

Је. 

 Дјевојачка ст
и
јена, стијена 

изнад Мргиња Је; Кржуљска ст
и
јена,  

стијена и шума око ње изнад потока 

Мо; Мала ст
и
јена, стијена, шума Пр; 

Мишија ст
и
јена, ливада косаница на 

заравни изнад Стијена К; Равна 

стијена, стијена Р; Цмиљева ст
и
јена, 

стијена и шума изнад Цмиљевог 

поља Р; Црвена ст
и
јена, стијена на 

јужним падинама Романије Р; Црна 

ст
и
јена, стијена и шума изнад 

Ћемановића Р, Шупља ст
и
јена, 

стијена изнад Стајне Р. Као 

оријентир у: Врх ст
и
јена, пашњак и 

шума изнад Стијена Дв, Ву, Ће, Ша; 

На црној ст
и
јени, пашњак Р. 

Дјевојачки вир, в. вир Ро.  

Дјевојачки извор, в. извор 

Је. 

До, долина Вра; ливада и њива 

Ву;  ливада поред потока До; њива и 

ливада Ђе; ливада Кс; долина поред 

потока Љуб; долина поред 

Мокрањске Миљацке Мо; воћњак и 

башта Пр; њива При; њива Ра; 

долина Ро;  удолина, пашњак Са; 

ливада косаница Ста; башта Ће; 

долина Ша. Са атрибутом у: Авдов 

до, ливада От; Басарин до, ливада 

Бо; Брезов до, долина у Барицама 

Ми; Војков до, пашњак Не; Вучи до, 

дугачка долина, пашњак Вра, Пе, Са; 

Грошин до, ливада Бо; Даринкин 

до, долина Бо; Дедића до, њиве и 

пашњаци испод Дедића брда Не; 

Дервишев до; шума Кс; Зелени до, 

удолина у Царевим водама Ће; 

Јаворов до, пашњак, шума Мо; 



 

277 

 

Јакшин до, њиве и ливаде у удолини 

По; Јовин до, њива, косаница Ја; 

Карића до, удолина у Сеоцету По; 

Липов до, шума на Јокића брду Пр; 

Мали до, ливада косаница, удолина 

Бо; Малинов до, шума и пашњак Бв; 

Митров до, долина и шума у 

Јакшином долу По; Орахов до, 

долина Не; Папратни до, пашњак Бр; 

Пилавов до,  удолина Вра; Разбојни 

до шума и пашњак Ву; Растрижени 

до, долина Пе; Рупни до, долина са 

увалама Пе; Сарин до, њива и ливада 

Ја; Субашин до, висораван, шума Р; 

Џамијски до, ливада Бо. 

Добој, долина и пашњак 

између двије стране брда Бр. Уже 

разликовање: Вел
и
ки добој и Мали 

добој. 

Добровољевина, ливаде Бв. 

ДОБРОДОЛИ Етници: 

Добродолац, Добродољанка; 

ктетик: добродолски. Село се налази  

између Нехорића и Педиша, а 

југозападно од Бијеле воде. 

Дојна ограда, в. Ограда Кс. 

Дола, косаница и њива Љуб; 

ливада уз међу Ра; Доле, мање 

долине испод Ивовца Ву. Са 

атрибутом у: Јањина дола, ливада 

Ву.  

Долац, шума Мо.  

Доле, косаница Ву. 

Дол
и
на, косаница Кс; Дол

и
не, 

косаница Бо; њива и ливада Ву. Са 

атрибутом у: Драгина дол
и
на, 

ливада косаница Ди; Јањ
и
на дол

и
на, 

шума и пашњак Р; Муј
и
на дол

и
на, 

ливада От; Муминова дол
и
на, њива 

При; Симова дол
и
на, ливада на којој 

се налазе два бунара Ди; Ћорава 

долина, косаница К. 

Долић, удолина От; долина 

испод Великих њива Ша.  

Долови, долина између брда 

Осоје и Бујеч Бв; ливада, удолина Бр; 

продола испод Малог чврка К; 

ливада От; долина између Ченгића 

брда и Стојкове стране Па; пашњак 

Пе; ливада и пашњак на Равној 

Романији Р; долина и пашњак Ста. 

Дољња Љубогошта, в. 

Љубогошта. 

Дољња поља, в Поље Пр.  

Доња пилана, в. Пилана Мо. 

Доње Са
ј
ице, в. Са

ј
ице.  

Доњи Вражићи, в. Вражићи. 

Доњо врело, в. Врело Мо.  

Дочић, омањи до К. 

Драганића поље, в. Поље Па. 

Драгина дол
и
на, в. Долина 

Ди. 

Драгова лука, в. Лука  Ша.  

Драшкина њива, в. Њива Је. 
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Драшкино раскршће, в. 

раскршће Је. 

Драшкино, некад кућа и 

башта, сада ливада и пашњак Је. 

Државна шума, в. шума Пр. 

Дробњачка вода, в. Вода Пе. 

Дроњевац, брдо источно од 

Растовца От. 

Дрпино брдо, в. Брдо Па.  

Друга паљ
и
чица, в. Паљч

и
це 

Љуб. 

Друм, пут Бр. 

Друм
и
не,  ливада, шума, извор 

Мо; пашњак Ра. Као оријентир Под 

Друм
и
нама, пашњак Мо, Ја.    

Дубић, поток испод Гајева Бр. 

Дубоки поток, в. Поток Бр, Је, 

Љуб, Мо. 

Дубоко врело, в. Врело Је. 

Дуга њива, в. Њива Бје, Бо, 

Бр, Ра, Ша, По. 

Дуге вртаче, долина Но. 

Дужице, њиве и ливаде испод 

стијене От. 

Дуково брдо, в. Брдо Ко.  

думача: као дио имена у 

Мар
и
не думаче, ливада у удолини Ја. 

Дураковац, бунар Ди. 

Дурева раван, в. Раван Бр. 

Ђева, стијена изнад Јеловаца. 

Синониман назив за исти денотат 

Дјевојачка ст
и
јена Р:  „То је нашо 

чо
ј
ек у књигама, неким старим 

књигама. За вр
и
јеме Турске горе је 

нека дјевојка Српкиња чувала овце. 

И напали је Турци, мушкарци, момци 

неки, и хтјели да је силују. И она 

скочи одозго да они не би то урад
и
ли. 

И чо
ј
ек мени каже сто посто то је у 

књигама нашо то је тако доб
и
ла име.“ 

Ђевитњак, врело на 

Росуљама испод романијских стијена 

Ста. Према народном предању име је 

добио по чобаници која је сједила на 

стијенама и прела. Изненадни удар 

овна суновратио ју је у провалију, а 

након неког времена вода је избацила 

истргнуту руку чобанице, због чега је 

народ овај извор прозвао Ђевитњак. 

Ђедовац, пашњак у брду Пр. 

ЂЕДОВЦИ Етници: 

Ђедовчан, Ђедовчанка; ктетик: 

ђедовачки.  Село се простире 

западном страном Иван поља као и у 

странама под брдом Витњем. 

Ђенисина лука, в. Лука Ја.  

Ђокини торови, шума Бр. 

Ђок
и
ћа брдо, в. Брдо Ђе.  

Ђокића поље, в. Поље Ђе, 

Па.  

Ђокова лука, в. Лука Бр.  

Ђордино брдо, синониман 

назив Мусин хан, в. Брдо Мо.  

Ђукића брезјак, в. Брезјак Је.  
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 Ђукића поље, в. Поље Ди. 

Ђукића ча
ј
ир, в. Чајир Ву.  

Ђур
и
но врело, в. Врело Ста.  

Ђур
и
но гувно, в. Гувно Ја.  

Ђур
и
но кор

и
то, в. Корито Ја.  

Ђурковића ограда, в. Ограда 

Р. 

Ђурова бајта, в. бајта Р. 

 

Едемовина, долина у Сеоцету 

По. 

Економија, зараван Мо. 

Синониман назив Ан Башића. 

Елезова ча
ј
ира, в. Чајир Па. 

Еров гроб,  в. гроб. 

 

Жабино брдо, в. Брдо.  

Ждр
и
јело, пролаз кроз брдо 

Је; превој Р; Ибишово ждр
и
јело, 

пропланак и пашњак, пролаз кроз 

стијене изнад Мокрог Р; Јеловачко 

ждр
и
јело,– пролаз кроз стијене којим 

се излази на Романију Је; Јокића 

ждр
и
јело, пролаз кроз стијене којим 

се излази на Романију Је; Калчино 

ждр
и
јело, шума Мо; Коњско 

ждр
и
јело, пролаз на Романији којим 

се спушта до Килавица у Мокром Р; 

Липово ждр
и
јело, пролаз из Прутина 

на Романију Р; Мало ждр
и
јело, 

пролаз кроз стијене из Стајне Р; 

Медничко ждр
и
јело, ждријело испод 

Мједеника Р; Међедово ждр
и
јело, 

шума и пролаз изнад Мокрог Р; 

Отичко ждр
и
јело, пролаз уз 

Романију изнад Оточине; Ракитско 

ждр
и
јело, ждријело изнад Ракита Р; 

Сирово ждр
и
јело, пролаз кроз 

стијене из Јакшиног брда Р; 

Стајничко ждр
и
јело, пролаз из 

Стајне на Романију, шума Р. 

Жива вода, бунар испод 

Расолине (ПР). 

Жит
и
на, поток који тече од 

Подроманије према Каљини ПР. 

Жуљев гај, в. Гај Бр. 

Жутице, ливада косаница, 

некада под крушкама Мо. 

За брдом, в. Брдо Вра, Па.  

За великом њивом, в. Њива 

Бје. 

За млином, в. млин Мо. 

За Усињаком, в. Усињак. 

Заврш, брдо, коса Мо. 

Загај, ливаде и њиве Бв. 

Загајница, ливада Дв; шума и 

пашњак Не. 

Заглавица, ливада у страни 

Бр. 

Загоне, пашњак Мо. 

Заграђе, пашњак Са. 

Загуње,  ливада и пашњак 

поред Крижа Ра. 

Задрушко поље, в. Поље Р. 
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Задубље, шума и ливада Не. 

Заједница, ливада Бр.  

Заклопача, пашњак Ста. 

Закршће, пашњак иза стијена 

на јужним падинама Романије Ста. 

Залоквенице, косаница Но. 

Замуштен, пашњак и потес на 

источној падини Кукора, сјеверно од 

Топлика Љуб. 

Заомар, ливада, пашњак От. 

Запортни камен, в. камен 

Ста. 

Запушци, ливада између 

Брегова и Клиса Ми 

Зарјан, брдо Ста.  

Зас'ека, шума у Јокића брду 

Пр. 

Засело, ливада иза села Бр. 

Звекиња, пећина Р. 

Здравњак, извор у 

Подмједенику Бо. 

Зеков
и
ћа брдо, в. Брдо Бје.  

Зелени до, в. До Ће. 

Зелени поток, в. Поток Ће. 

Зелени поток, поток у 

царевим водама Ће; Ковачев поток, 

поток Пр; Липов поток, поток у 

Сумбуловцу који се улива у 

Мокрањску Миљацку; Палов поток, 

поток Бр; Птичи
ј
и поток, поток Ста; 

Ракића поток, поток Је; пут Ће; 

Раковачки поток,  поток Ра; 

Селишки поток, поток који протиче 

западним дијелом села и улива се у 

Репашницу Ће; Царев поток, поток у 

Царевим водама Ће; Шадин поток, 

поток Бр. Као оријентир у: У потоку,  

ливада Љуб. 

Зеленика, ливада Ста.  

Зелено брдо, в. Брдо Р. 

Зечева ледењача, пећина Р. 

Зечевића омар, в. омар Вра. 

Зечићи, ливада и љива От. 

Зечићко врело, в. Врело От. 

Злокос, ливада на коси брда 

До; косаница Ђе; косаница у 

заравани Љуб; ливада Ра; пашњак и 

ливада Ја; страна брда Ро. Са 

атрибутом у Марин злокос, ливада 

Ја. Као оријентир Испод Злокоса,  

извор Ја. 

Зобништа, ливада Бр. 

Зоранова лука, в. Лука Ја.  

Зуб, стијена на јужном дијелу 

Романије, изнад Стајне Р. 

зуква: као оријентир у Под 

зуквом, пландиште Ја. 

Зукина бара, в. Бара Пр. 

Ибишово ждр
и
јело, в. 

Ждријело Р. 

Иброва башча, в. Башча Бо. 

Ива, ливада Не; ливада Ста; 

Иве, ливада и шума От.  

Иван поље, в. Поље Ђе. 
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Ивовац,  врело и шума Р. 

Игришта, висораван на којој 

се о празницима састајала омладина, 

надметала у бацању камена, скока у 

даљ, натезању конопца Бо.  

Иза Деб
е
лог брда, в. Брдо Ша. 

Извале, косаница Р. 

Извор у Чаирку, в. извор Ко. 

извор: Извор у Чаирку Ко. 

Са атрибутом у:  Ајдучки извор, 

извор Је; Каришика извор Је – 

извор. 

Изнад Језера, в. Језеро Ће.  

Изнад плоче, в. Плоча Р. 

Изнат куће, в. кућа Ће.  

Илина башча, в. Башча Бо. 

Илине вараге, в. Вараге Р. 

Иловаче, ливада косаница Бр. 

Инђићи, ливаде и њиве Ди. 

Испод брда, в. Брдо Пр.  

Испод Злокоса, в. злокос Ја.  

Испот гробља, в. Гробље Кс. 

Испо
т
 Кукора, в. Кукор Љуб. 

Испо
т
 Скрајника, ливада Оз. 

Испо
т
 Скрајника, њива Каз. 

Испот Црног врха, ливада и 

пашњак Па. 

Испо
т
 штале, њива Мо. 

 

Јaворови, шума Р. 

Јaсик, ливада Мо. 

Јаб
у
ка, ливада на Јокића брду 

Пр. Са атрибутом у Вел
и
ка јаб

у
ка, 

ливада Пр; Крстина јаб
у
ка, ливада 

Пр; Мала јаб
у
ка,  ливада Пр; 

Томина јаб
у
ка, ливада Мо. 

Јабуч
и
ца, косаница Бо. 

Јавор, извор код Паљика Мо; 

долина између Јела и Крнијевца Пе; 

шума Р. Са атрибутом у Маринков 

јавор, ливада косаница Мо. 

Јаворак, ливада косаница Бо. 

Јаворје, шумица Оз. Као 

оријентир у Под јаворјем, њива Оз. 

Јаворов до, долина, шума Мо.  

Јаворово, шума Р 

Јагодње брдо, в. Брдо Кс.  

Ја
е
сенава / Јесенава, извор и 

поток испод Црвених стијена Мо; 

поток Пр. 

Јазовци, шума и пашњак Дв. 

Јакшин до, њиве и ливаде у 

удолини По.  

Јалова њива, в. Њива Оз. 

Јанков
и
ћа биљег, ливада у 

којој је стећак Пр. 

Јанков
и
ћа млин, в. млин Пр  

Јанковића поље, в. Поље Ко. 

Јањев
и
на, пашњак Бр.  

Јањина дола, ливада Ву.  

Јањ
и
на дол

и
на, в. Долина Р. 

Јањ
и
на лука; в. Лука Ја.  

Јањ
и
но брдо, в. Брдо Пр.  



 

282 

 

Јапага,  шума Ву. 

Јарчишта, пашњак Ста.  

Јасен, ливада на коси Је; 

узвишење испод Греде Пе; брдо Ја; 

поток Ра. Као оријентир у: Под 

јасеном, њиве и ливаде испод Греде 

Пе. 

ЈАСЕН Етници: Јасенчан, 

Јасенчанка; ктетик: јасеновачки 

Село је на узвишењу источно од 

Ћемановића.  

Јасење, ливада Не. 

Јасик, шума, пашњак и 

ливада на Јокића брду Пру. 

Јасике, бријег, гробље Љуб; 

њиве и ливаде у страна на Греди Пе.  

Јасичко врело, в. Врело Пр. 

Јасле, ливада, мјесто гдје се 

овцама давала со Мо. 

Ј
а
стребњак, ливада Мо; брдо, 

пашњак При. 

Јастребњак, поток Мо. 

Синониман назив Дубоки поток. 

Јевт
и
но кор

и
то, в. Корито Ја. 

Језеро, оругласта ливада 

косаница окружена шумом К; ливада 

Пр; језеро у Пољу гдје се се усљед 

топљења снијега или дужих падавина 

ствара језеро и задржава се дуже 

вријеме При; ливада Ће. Као 

оријентир у Изнад Језера, пут Ће. 

Језерско брдо, в. Брдо При.  

Јела, брдо и шуам Пе. 

Јелава, ливада Пр. 

Јелах, ливада Бо; ливада са 

нешто шуме Бр. Са атрибутом у 

Назифов јелах, ливада Бо. 

Јеле, брдо изнад Педиша Пе. 

Јелик, шума До; продола у 

благој коси испод Малог чврка К. 

јелика: Јел
и
ке, шума на 

брдашцету Мо. Као дио имена у 

Сува јел
и
ка, шума Р; Џандарске 

јелике, шума Р.  

Јелићи, њиве и ливаде Ста. 

Јелишевац, брдо под шумом, 

пашњак Са.   

Јеловачко ждр
и
јело, в. 

Ждријело Је. 

Јелови, шума, пашњак Ста.  

Јеловци, ливада Кс. 

ЈЕЛОВЦИ Етници: 

Јеловчан, Јеловчанка; ктетик: 

јеловачки.  Село је у удолини, 

окружено узвишењима Шиповица и 

Ђева на истоку, Брдо на сјеверу, 

Растовац са запада и Лупоглав са 

југа. 

јербацма: као оријентир у 

Под јербацмом, ливада Ша.  

Јеремина њива, в. Њива Ра. 

Друго име за исти денотат: Ревиња 

њива. 
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јова: као дио имена у Дебела 

јова, шума на брду Ро. 

Јованкино врело, в. Врело 

Бр. 

Јовин до, в. До Ја.  

Јовина пећ
и
на, в. Пећина 

Љуб. 

Јовици, ливада Бр. 

Јовов брезјак, в. Брезјак Ди. 

Јовово гувно, в. Гувно Бр. 

Јокића брдо, в. Брдо Пр.  

Јокића ждр
и
јело, в. Ждријело 

Је.  

Јокића поље, в. Поље Р. 

Југов
и
ћа Брезик, ливада Пр.  

Југов
и
ћа ограда, в. Ограда 

Пр.  

Јукова њива, в. Њива При. 

Јунузовина, ливада косаница 

Бо. 

 

Кавеџина њива, в. Њива Кс.  

КАДИНО СЕЛО Етници: 

Кад
и
носељанин, Кад

и
носељанка; 

ктетик: кад
и
носелски. Село је 

смјештено у двије котлинице које су 

окружене брдима Пожар, Лисина и 

Тријешањ. 

Казани, удолина на јужним 

обронцима Романије, пашњак Р. 

Казмерићи, њиве и ливаде у 

долини између Марковог брда, 

Скрајника, Ченгић брда, Боровца и 

Градине Оз. 

Кајова њива, в. Њива Бо.  

Калабеџина њива, в. Њива 

Ра. 

Калајџино, ливада Мо. 

Калдрма, ливада на 

Ступинама От.   

Каловита брда, њиве и 

ливаде Ра. 

Кал
у
ђер, њиве и ливаде Ра; 

брдо између Ја и Ће. 

Калчино ждр
и
јело, в. 

Ждријело Мо.  

Каљ
и
на, ријека која протиче 

испод Костреша К. 

Каљинско раскршће, в. 

раскршће Ди. 

Камаре, ливада Ста.  

камен: Владов камен, камен 

у Стражишту у шуми намијењен за 

одмарање, кога је направио неки 

Владо Бр. Запортни камен, стијена 

између двије ливаде Ста. Модри 

камен, стијена Ја. Сиротин камен, 

овећи камен, стећак у пашњаку око 

кога су чобани ложили ватру па се 

мисли да је због тога напукао Бо. 

Каменице, брежуљак на 

скретању за Бјелосављевиће Бје. 

Камењар, пут Бр.  
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Камењача, шума у којој су 

„чобани у камен сипали воду и 

покривали кором омаровом да се не 

испарава, и звали их камењачама“ Р; 

Камењаче, ливада у Казмерићима 

Оз. 

Камење, ливада От. 

Капов
и
на, пашњак, некада 

косаница Бо. 

Караула, брдо Ди; мјесто на 

коме је некада била стражарница 

поред старог пута као заштита од 

хајдука који су насртали на караване 

Љуб. 

Карачевац, пашњак, шума. 

Караџе брдо, в. Брдо При. 

Карева кол
и
ба, в. колиба Р. 

Карића брдо, в. Брдо Па. 

Карића до, в. До По. 

Карића ча
ј
ир, в. Чајир К. 

Каришика извор, в. извор Је. 

Каурско гробље, в. Гробље 

Бо. 

Кашан, поток От.  

Кев
и
не кол

и
бе, в. колиба Р. 

Керловац, извор, старински 

бунар под плочом Пе. 

Керловац, њиве и ливаде на 

Греди Пе; старински бунар под 

плочом Пе. 

Кеч
и
на лука, в. под Лука Ра. 

Кик, шума и врх брда Ми.  

Кикаве, ливада и њива испод 

Крачица Мо. 

Килавице, ливада Мо.  

Кипар, врх Буковца Ко. 

Кисељак, извор Ба; извор 

изнад Ршумског поља Ми. 

Кицељ, брдо Но, Па. 

Киш
и
но брдо, ливада Оз. 

Кјавин до, в. До Бо. 

клада:  Кладе, шума на 

јужним обронцима Романије Р. Као 

дио имена у Трула клада, шума Р. 

Кланчарица, пећина Р. 

Клачарева њива, в. Њива Пр. 

Клачарева чесма, в. Чесма 

Пр.  

Клис, бријег између Барица и 

Ршумског поља Ми.  

Клисарка ограда, в. Ограда Р. 

Клупци, косаница и пашњак 

Ђе. 

Кљуцева, ливада Мо.  

Кобиља глава, брдо Ро.  

Ковачев до, в. До При. 

Ковачев поток, в. Поток Пр 

Ковачице, гробље Ми 

Ков
и
на лука, в. Лука Ће.  

Код брезе, в. Бреза Оз. 

Код гробља, в. Гробље Љуб, 

Па. 

Код Ерова гроба, в. гроб Оз. 

Код крушке, в. крушка Љуб.  
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Код ледењаче, в. Ледењача Р. 

Код петроваче, в. петровача 

Ће. 

  Код Ранкове крушке, в. 

крушка Ди. 

Код старе куће, в. кућа Ми. 

Козји до, в. под До Бр. 

Козоје, њива Оз. 

Којин Лупоглав, в. Лупогав 

Ће. Синониман назив Којно.  

Којно, в. Лупоглав Ће. 

колиба: Кол
и
бе, ливада на 

Црвеним стијенама, пашњак и 

косаница на коју се излазило „за мал“ 

Р. Са атрибутом у: Карева кол
и
ба,  

ливада и пашњак Р; Кев
и
не кол

и
бе, 

пашњак и шума на пропланку Р; 

Мај
и
не колибе, пашњак Р; Муј

и
не 

кол
и
бе, пашњак изнад Оточине Р; 

Никол
и
не кол

и
бе, мала ливада у 

шуми Р; Спа
ј
ића кол

и
бе, шума и 

пашњак Р.  

Кол
и
бе, в. колиба Р. 

Кол
и
бине, шума, пашњак Р. 

Комаданов брезјак, в. Брезјак 

Мо.  

Комаданово раскршће, в. 

раскршће Мо. 

Комље
а
нова лука, в. Лука Ја. 

Комљенов Врањак, в. врањак 

Ја. 

Коњиц, брдо Ко. 

Коњиц, брдовити потес у 

подножју Буковца Ко. 

Коњска њива, в. Њива Мо. 

Коњско ждр
и
јело, в. 

Ждријело Р. 

Копривачко Љељенбрдо, в. 

Љељенбрдо Р.  

Копривичка локва, локва у 

Постјенпољу Ди. 

Корански пут, в. пут Бр. 

Коранско врело, в. Врело Бр.  

Кор
и
то, извор на коме је 

направљено корито Р; Кор
и
та, врело 

и корита Је;  извор и корито на 

Црвеним стијенама Р. Са атрибутом 

у: Бор
и
но кор

и
то, извор на Дебелој 

међи Ја; Ђур
и
но кор

и
то, извор Ја; 

Јевт
и
но кор

и
то, врело на коме је 

корито Ја.  

Коса, шума и ливада у коси 

испод Рогоша Бр; мања страна Ди; 

храстова шума на страни брда Ђе; 

шумовита страна брда Соколина 

Љуб; страна При; страна мањег 

брежуљка Ра; Косе, пашњаци и шума 

Ја. Са атрибутом у: Брезовачка коса, 

шума и пашњак на страни брда у 

Брезовицама Бр; Вражја коса, 

пашњак и шума у коси Р; Голе косе, 

брдо под шумом К. Као оријентир у 

Под косом, ливада и њива ПР. 

Косаница, ливада Са 
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Косица,  ливада и њива на 

блажој страни. 

КОСМАЈ Етници: Космајчан 

/ Космајац, Космајчанка / 

Космајка; ктетик: космајски. Село 

је смјештено јужно од Боговића, у 

долини Грачанице, између брда 

Бјеловац и Коњиц.   

КОСТРЕША Етници: 

Кострешанин, Кострешанка; 

ктетик: кострешки. Село се 

простире на искрченој земљи 

окружено планинским потесима 

Врхови, Оштра глава, Трундебела и 

Костреша.  

Косуљ
и
ца,  мања коса Бр. 

Котар, мјесто испод штале на 

коме су пластови сијена Мо; дио око 

штале на коме се налази сијено Је; 

Котарови, ограђено мјесто за сијено 

око штале до. Са атрибутом у Мацов 

котар, ливада у Барицама Ми. 

Котлић, ливада у удубљеној 

површи От. 

Котлишта, удолина и пашњак 

на јужним обронцима Романије Ста. 

Коша
ј
ин ча

ј
ир, в. Чајир От. 

Кошаре, ливада према Бијелој 

стијени. 

Кратово, брдо под шумом 

изнад Боговића Р. Са атрибутом у: 

Асмово Кратово, шума Р; Крстово 

Кратово, шума Р; Милорадово 

Кратово  шума Р, Радово Кратово, 

шума Р.   

Крачипоље – извор, пашњак, ливада 

на Р.  

Крачипоље, пропланак, 

пашњак и ливада Р. 

Крачице, њиве и ливаде у 

блажој коси Мо. 

Крачуле, њиве и ливаде на 

обронцима Орлових страна, Гавранке 

и Литице Мо. 

Крбачева башча, в. Башча 

Пр. 

Крбачеве пискав
и
це, в. 

Писакавице Мо.  

Кресано брдо, в. Брдо Ђе. 

Кречана, вртача у брду у 

доброј води Ми; Кречане, државна 

шума поред Равнина Р. 

Кржуљ, врело Кс; поток Мо. 

Кржуљска ст
и
јена, в. под 

Стијена Мо. 

Криваче, њиве и ливаде Љуб.  

кривина: као оријентир у На 

кривини, пашњак Љуб. 

Криводоли, њиве и ливад 

западно од Кулине Ра. 

Криж, ливаде и њиве у 

увалама и долинама између два брда 

Ра.  



 

287 

 

Крмеће локве, баровит 

предио испод Муше, назив добио по 

дивљим свињама Р. 

Крм
и
на лука, в. Лука Мо. 

Крнијевац, брдо Пе. 

Кроз Мекоту, в. Мекота Je.  

Кромпирова паљ
и
ка, в. 

Паљика К, Кс.  

Кромпјеришта, пашњак у 

Јакшином долу По.  

Крст, бријег Бје.  

Крстина бара, в. Бара Пр. 

Крстина јаб
у
ка, в. јабука.  

Крстове дол
и
не,  в. Долина 

Бо. 

Крстови долови, в. До Р. 

Крстово Кратово, в. Кратово 

Р. 

крушка: као дио имена у 

Млађенова крушка, пашњак Бр; 

Ранкова крушка, крушка Ди. Као 

оријентир у Кот крушке, ливада 

Љуб; Код Ранкове крушке, дио 

поред Ранкове крушке која 

мјештанима служи као оријентир Ди; 

Под великом крушком, ливада у 

Шајиновићима Ће. 

  Крушчање, пашњак у страни 

Ди; ливада под дивљим крушкама Је; 

косаница Љуб. 

Крушчица, извор Ро. 

Крчев
и
не, шума и пашњак Бр; 

њива Љуб; ливада и шума Ми; ливада 

и пашњак Мо; пашњак От; земљиште 

добијено уклањањем шибља, камења, 

коријења и др. Ра; косаница и 

пашњак Ро; ливада и пашњак на 

Царевим водама Ће.  

  Крш, кршевито брдо К; 

каменита страна брда у Доброј води 

Ми; крш у Сеоцету По. Са атрибутом 

у Подб
и
јели крш, крш изнад Седре 

Мо; Сиљев крш, шума у страни 

испод Новакове њиве у Царевим 

водама Ће. Као оријентир Под 

кршом, извор у Доброј води Ми. 

Кршељ, брдо Пе. 

Кршић, омање кршевито брдо 

у сред села К. 

Кукања, пашњак, некада 

косаница Пр. 

Кукор, брдо и стијена Љуб. 

Као оријентир у: Испо
т
 Кукора, 

пашњак Љуб; Према Кукору, шума 

и пашњак Љуб.  

кула: као дио имена у 

Басар
и
на кула, узвишење изнад 

Дјевојачког вира Ро; Попова кула, 

шума изнад Торова и Гуљеваца Р. 

Кулина, ливада Мо; брдо и 

пашњак јужно од Крижа Ра; 

брежуљак на коме је гробље Ро. 
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Кулипчине, падина на 

Бреговима Ми.  

Култура, шума Р. 

Куљавице, ливада От. 

Кумпјериште, њива Мо; њива 

Је; њива Ја.  

Ку
о
собор, мала стијена и 

шума око ње Р. 

Купусни до, в. До Ће. 

Купушњак, њива Је; ливада, 

њива От. 

Куртине гаће, шума Р.  

Кусмучка ограда, в. Ограда 

Р. 

Кусмучки Градац, в. Градац 

Мо. 

Кутлача,  ливада у ували Бр. 

кућа: као дио имена у: 

Грујова кућа, пашњак у Барицама на 

коме је својевремено имао кућу неки 

Грујо Ми; Стара кућа, страна испод 

стијене „ђе су некад дошле Чворе 

прве ка
д
 су досел

и
ле“ Ми. Са 

атрибутом у Глу
х
овића куће њиве и 

ливаде, неколико кућа Љуб. Као 

оријентир у Код старе куће; По 

стара кућа, ливада, њива поред 

потока Љуб; Према Глу
х
овића 

кућама, ливада на коси Љуб.  

Кућетине, косаница и пашњак 

Бје; ливада косаница Бо; косаница и 

пашњак Ђе; пашњак Са.  

Лаживо брдо, в. Брдо Бр.  

Лазарев млин, в. млин Ша.  

Лазарева лука, в. Лука Ша.  

Лазе, ливада От. 

Лазина, ливада у Доброј води 

Ми; шума и пашњак у Јакшином 

долу По.  

Лазића ограда, в. Ограда Р.  

Ланишта, ливада От. 

Ластва, стијена и пашњак на 

обронцима Романије Ста. Са 

атрибутом у Вел
и
ка ластва, стијена 

и пашњак Ста; Равна ластва, стијена 

Ста; Ракићка ластва, пашњак Ста.  

Лаушевац, гробље и ливада 

на Јокића брду Пр. 

Леда, ливада у камењару у 

Сеоцету По. 

Ледена вода, в. Вода Бо. 

Ледена пећина, в. Пећина Бо. 

Ледењача, пећина Р. Као 

оријентир у Код ледењаче, пашњак 

Р. 

Ледина, ливада Бје; Лед
и
не, 

косаница и пашњак Бје; ливада Бр; 

косаница на Ђокића брду Ђе. Са 

атрибутом у Даринкина ледина, 

ливада у страни Бо. 

Лер
и
но брдо Но. 

Ливаде, косаница Мо; 

косанице у Сеоцету По. Са 
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атрибутом у: Бајагића ливада, 

ливада 

Ливадица, ливада у Јакшином 

долу По. 

  Лиздечко поље в. Поље Р. 

Лијеска, ливада Бо. 

лијешће: Лијешћа, ливада, 

пашњак Мо; ливада Дв. Као дио 

имена у Мало лијешће, ливада Вра. 

Липа, ливада Вра; пашњак Са; 

Липе, зараван, ливадица иза Подова 

Ро. 

Липов до, в. До Р, Пр. 

Липов поток, в. Поток Мо. 

 Липово ждр
и
јело, в. 

Ждријело Р. 

Лис
и
на, шума Ди; шума изнад 

Поткрајева Мо. 

Лисник, брежуљак Љуб. „Туј 

су некад људи прав
и
ли лиснике 

стоки, па су кресали растове, није 

било довољно хране за стоку.“ 

Литица,  стијена и шума око 

ње Р.  

Лица, пашњак окружен 

шумом на дну блаже стране Р 

Лозник, брдо у Доброј води 

Ми. 

Лозн
и
ца, поток који извире 

испод Лозника Ко. 

Локва, локва До; локва Ђе; 

локва Љуб; локва на Крачипољу Мо; 

Локва Па; локва у Лисини Ди; Локва 

Р. Са атрибутом у Данова локва, 

локва Р; Копривичка локва, локва у 

Постјенпољу Ди; Подинића локва, 

локва Прим; Стеванова локва, локва 

Ди. 

Локвице, локва Бр; пашњак 

на мочварном земљишту Ву.  

Лоловићко брдо, в. Брдо Мо. 

ломови: као дио имена у 

Мар
и
ни ломови, шума Ја. 

Лопат
и
ћа лука, в. Лука Љуб, 

Мо.  

Лопатића ограда, в. Ограда 

Мо. Синониман назив Баљаче. 

Лугови, ливада обрасла 

шумом, зараван уз поток Кс. 

Лука, ливада косаница Бо; 

њива и ливада Је; њиве и ливаде 

поред потока, дијелом мочварно 

земљиште Кс; ливаде и њиве поред 

Мокрањске Миљацке Мо; ливада 

поред потока Љуб; ливада поред 

потока От; ливада до Раковачког 

потока Ра; њива Ја; ливада Ро; ливада 

крај потока Ша; Луке, ливада Бр; 

ливада у Јакшином долу По; ливада 

Љуб; ливада Мо; ливада и њива Ја; 

њива Ће. Са атрибутом у: Анина 

лука, ливада на Јокића брду Пр; 

Бајезидова лука, ливада крај потока 

Грачаница Бо; Бор
и
на лука, 
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косаница поред Селишког потока  Ја;  

Владова лука, ливада поред Воде Ја; 

Драгова лука, њива и ливада Ша; 

Ђенисина лука, косаница поред 

потока Ја; Ђокова лука, ливада Бр; 

Зоранова лука, њива и ливада  Ја; 

Јањ
и
на лука, ливада Ја; Кеч

и
на 

лука, ливада крај потока Ра; Ков
и
на 

лука, ливада поред Калуђерског 

потока Ће; Комље
а
нова лука, ливада 

Ја; Крм
и
на лука, ливада Мо; 

Лазарева лука, њива Ша; Лопат
и
ћа 

лука, ливада и њива крај потока Љуб, 

Мо; Милад
и
нова лука, ливада поред 

Калуђерског потока Ће; Миланова 

лука, косаница поред Воде Ја; 

Милорадова лука, ливада уз 

Калуђерски поток Ће; Минина лука, 

ливада Мо; Неђ
и
на лука, косаница 

поред Воде Ја;  Петрова лука, 

ливада Ша; Славкина лука, 

косаница поред потока Ја; Црвена 

лука, ливада Мо; Шарска лука, 

ливада Бо; Шеманова лука, пашњак 

Мо; Широка лука, већа ливада Бр, 

Ра.  

Лупоглав, шума на брду Је; 

шума на узвишењу Ја. 

Лучеви, шумарак Ра. 

Лучевник, ливада и шума у 

страни, пашњак Са.  

 Лучица, мања ливада Мо, 

косаница Бо, ливада Је, косаница Кс; 

пашњак изнад Мале равни Љуб. Са 

атрибутом у: Перова лучица, њива и  

ливада косаница Бр. 

Љељенбрдо, брдо, пашњак Р. 

Са атрибутом у имену Копривачко 

Љељенбрдо. 

Љесковац, шума Ста.  

Љубина чесма,  в. Чесма Мо. 

ЉУБОГОШТА Етници: 

Љубогошћанин, Љубогошћанка;  

ктетик: љубогошћански. Село до 

Раковца, сјеверозападно од паљанске 

котлине. Према подацима са терена 

некада је село носило име 

Љебогошћа, јер је жито добро рађало 

па „љеба били сити и домаћа чељад и 

гости“. Кроз село протиче истоимени 

поток, лијева притока Мокрањске 

Миљацке. Уже разликовање: Горња 

Љубогошта и Доња Љубогошта.  

Љубојна,  узвишење, пашњак 

и шума на њему Оз. 

Љута страна, в. Страна Бр, 

Кс. 

Љутик, косаница у Доброј 

води Ми.  

Мајдан, каменолом под 

стијеном уз стари пут Р. Уже 

разликовање: Вел
и
ки Мајдан и 
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Мали Мајдан; Мајдани, њиве и 

ливада От. 

Мај
и
не колибе, в. колиба Р. 

Максимов млин, в. млин Мо. 

Мала вода, в. Вода Љуб.  

Мала Госињица, в. 

Госињица. 

Мала градина, в. Градина Но. 

Мала јаб
у
ка, в. Јабука Пр.  

Мала Миљацка, поток Ја.  

Мала Миоша, в. Миоша Ми.  

Мала ограда, в. Ограда Оз. У 

Казмерићима 

Мала положица, в. Положица 

Ста. 

Мала продола, в. продола Бје. 

Мала раван, в. Раван Љуб. 

Мала ст
и
јена, в. Стијена Пр. 

Мала трла, в. Трла Р.  

Мала шума, в. шума Вра. 

Мали Боровац, в. Боровац 

Не. 

Мали до, в. До Бо. 

Мали добој, в. Добој Бр. 

Мали мајдан, в. Мајдан Р. 

Мали орах, в. Орах Бр. 

Мали Понор, в. Понор Р. 

Мали Растовци, в. Растовци 

Љуб.  

Малинов до, в. До Бв.  

Малинова раван, в. Раван Бв.  

Мало ждр
и
јело, в. Ждријело 

Р.  

Мало лијешће, в. лијешће 

Вра. 

Мандрићи, шума и пашњак у 

Доброј води Ми. 

Манојлова стубл
и
на, в. 

Стублина Р. 

Марин злокос, в. Злокос Ја.  

Мар
и
на бара, в. Бара Пр. 

Мар
и
не думаче, в. думача Ја.  

Мар
и
ни ломови, в. ломови Ја. 

Маринков јавор, в. Јавор Мо.  

Мар
и
но брдо, в. Брдо Ја.  

Маринова пећ
и
на, в. под 

пећина Ро. 

Марића тукови, в. тукови Р. 

Марково брдо, в. Брдо Оз. 

Матов
и
ћа гај, в. Гај Ро. 

Мацин до, в. До Ра. 

Мацина стаза, в. стаза К. 

Мацов котар, в. Котар Ми. 

Маџарево поље, в. Поље Р. 

Мегара, пећина и брдо Па. 

Медница, врело От.  

Медничко ждр
и
јело, в. 

Ждр
и
јело Р. 

Међа, стрмина на брду Ја;  

страна Р. Као дио имена у Деб
е
ла 

међ, међа изнад пута, пашњак Бр; 

овећа коса Мо; повећа страна брда на 

којој је Борино корито Ја; ливада 
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окружена шумом Ро; Сантрачева 

међ, међа Љуб. Као оријентир у На 

међи, ливада Ја; Под међом, извор Р.  

Међедово ждр
и
јело, в. 

Ждријело Р.  

Међубрда, шума Р.  

Међутесте, ливаде косанице 

између старог и новог пута ка 

Романији Ди. 

Мекота, ливада косаница Је;  

Мекоте, ливада Љуб. Са атрибутом 

у: Аџина мекота, ливада Ву. Као 

оријетнир: Кроз мекоту, пут Је.  

Мељена, пашњак Р. 

Мемић брдо, в. Брдо Мо. 

 Мера, ливада, пашњак на 

стијенама гдје се љети изгонила 

стока на испашу и гдје су биле 

колибе Р. Са атрибутом у: Абазовића 

мера, ливада и нешто шуме Ди; 

Гаврова мера, пашњак Р; Дан
и
лова 

мера, пашњак Р; Радовића мера, 

ливада Р; Ружина мера, косаница 

код Манојлове стублине, коју је у 

мираз донијела нека Ружа Р. 

Мерданове вртаче, в. Вртача 

Но. 

Метало, ливада, мјесто гдје се 

овцама давала со Ја. 

Метаљка, брежуљак Је; мало 

узвишење Мо; ливада Оз; зараван Ра.  

Ме
х
ова ограда, в. Ограда Бо. 

Мијатовића шуме, в. шума 

Оз. 

Милад
и
нова лука, в. Лука Ће.  

Миланова лука, в. Лука Ја. 

Миланове њиве, в. Њива При.  

Миланово гувно,  в. Гувно Ја. 

Милатово брдо, в. Брдо От.  

Милкина вода, в. Вода Мо.  

Милкина ограда, в. Ограда 

Ми. 

Милове бајте в. бајта. 

Милорадова лука, в. Лука 

Ће.  

Милорадове дол
и
не, в. 

Долина Бо.  

Милорадово Кратово, в. 

Кратово шума Р.  

Милошеве дол
и
не, в. Долина 

Бо. 

Милошевина, ливада и 

пашњак у Доброј води Ми. 

Милутин, шума испод 

Сиљевог крша у Царевим водама Ће. 

Миљацка, ријека, Са 

атрибутом у Мала Миљацка, поток 

Ја; Мокрањска Миљацка, поток 

Мо. 

Миљачев
и
ца, врело Бо. 

Минђуве, пашњак, њиве и 

ливаде у Царевим водама Ће. 

Минина лука, в. Лука Мо. 
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Миоша, врело, синониман 

назив Бадањ.Са атрибутом у Мала 

Миоша, ливада у Доброј води Ми. 

МИОШИЋИ Етници: 

Миошанин, Миошанка; ктетик: 

миошићки. Село је смјештено испод 

брда Скрајник и Лозника на западу. 

(У ширем значењу: село и предио 

који му припада). 

Митериз,  превој, шанац Ра.  

Митрина ливада, в. Ливада 

Ди. 

Митров до, в. До По. 

Мићин гроб, шума у којој је 

према причи мјештана страдао неки 

Мића Кс. 

Мићишта, њиве и ливаде 

источно од Царевих вода Ће. 

Михајлова башча, в. Башча 

Бо. 

Михајлове дол
и
не, в. Долина 

Бо.  

Мишанова башча, в. Башча 

Ја.  

Мишија ст
и
јена, в. Стијена К. 

Мједеник, стијена нјавећа на 

Романији, западно од Боговићких 

брда Р. „Назив је добила што је некад 

давно ту пчеле се у то ст
и
јење, мале 

пећ
и
нице, ту се пчеле настане и кад је 

љето кад оне највише доносе меда, те 

се ст
и
јене прилично угрију и мед је 

кажу цурио низ те ст
и
јене.“ Као 

оријентир у: Испод Мједеника. 

Мједенички ча
ј
ир, в. Чајир Р. 

Мједен
и
чко врело в. Врело Р. 

Младеж, брдо, шума на 

узвишењу От. 

Млади гај, в. Гај Ста.   

Млађенова крушка, в. 

крушка Бр. 

Млађенова страна, в. Страна 

Је. 

  млин – Млини, ливада на 

којој је направљен канал кроз који је 

протицао поток и на којој су некада 

биле воденице Бо. Као дио имена у: 

Божића млини, шума Пр; Јанков
и
ћа 

млин – ливада крај потока на којој је 

некада била воденица Пр; Лазарев 

млин, ливада на којој је био млин Ће; 

Максимов млин, ливада на којој је 

био млин Мо; Томин млин, ливада 

на којој је био млин Мо. Ка 

оријентир у: За млином, ливада Мо.  

Млини, в. млин Бо. 

Модри камен, в. камен Ја. 

Мокрански поток син. Ја
е
сенава – 

поток  

Мокрањска Миљацка, в. 

Миљацка. 

МОКРО Етници: Мокранин, 

Мокрањка; ктетик: мокрањски. 

Село се налази на пола пута од Пала 
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до Сокоца, од мјеста гдје почиње 

успон на Црвене стијене и Гавранку. 

Село је смјештено дијелом у долини 

а дијелом на падинама Црвених 

стијена према истоку и Црног врха ка 

западу. Са атрибутом у Старо 

Мокро, ливаде и њиве Мо. (У ширем 

значењу: село и предио који му 

припада). 

Молба, шума Ће. 

Мотка, пашњак, некада 

ораница Ста. 

Моч
и
ла, ливада Бо; ливада на 

којој су жене некад прале ћетен Је; 

ливада у страни Љуб. 

Мравиљци, ливада Ста. 

Мраморје, шума, ливада на 

којој има стећака Бр; пашњак Ко; 

шума и пропланак на коме се налази 

неколико стећака Љуб; кршевит 

пашњак на узвишењу у 

Шајиновићима Ће. 

Мраморови, крш Ро.  

Мрвићи, ливаде и њиве на 

коси испод Црног врха, између 

Долина и Разбојног дола Ву. 

Мргињ, њиве и ливаде на 

узвишењу Је.  

Мрдовића ча
ј
ир, в. Чајир Вра.  

Муј
и
на дол

и
на в. Долина От. 

Муј
и
не кол

и
бе, в. колиба Р. 

Мукиња, врело От.  

Муминова долина, в. Долина 

При.  

Мусин хан, в. хан, синониман 

назив Ђордино брдо.  

Мусино врело, в. Врело Мо.  

Мустафирова чесма, в. Чесма 

Мо.  

Муша, брдо обрасло шумом Р. 

Мушанов ан, в. хан Бје. 

 

На брду, в. Брдо Вра. 

На бр
и
јегу, в. Бријег Ће. 

На вр шуме,  в. шума Ја.  

На вр
х
 села, брдо Љуб. 

На Дедића брду, в. Брдо. 

На кривини, пашњак Љуб. 

На међи, в. Међа Ја. 

На скретању, пут који одваја 

Јеловце и Љубогошту Љуб.  

На Тепици, в. Тепица Ди.  

На црној ст
и
јени, в. Стијена 

Р. 

Награнак, ливада Бо.  

Надбашча, ливада и њива Пр. 

Надомар, ливада у страни на 

Јокића брду Пр. 

Назифов јелах, в. Јелах Бо. 

Нанин врт, в. врт Бр. 

Натку
о
њица,  њива изнад 

куће Бр. 

Небишина, ливада у Доброј 

води Ми.  
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Неворићи, поток Бв. 

Неђ
и
на лука, в. Лука Ја. 

Незирева раван, в. Раван Бр. 

НЕПРАВДИЋИ Етници: 

Неправдићанин, Неправдићанка; 

ктетик: неправдићки. Село је 

смјештено на високој заравни испод 

Боговићке планине, а од нижих 

романијских села одвојено је брдом 

Приплећ. Прича се да је добило име 

због тога што је некоме, приликом 

неке трке, учињена неправда. 

Неправдићки пут,  пут Бр. 

НЕ
Х
ОРИЋИ Етнци: Неорчан, 

Неорчанка; ктетик: неорићки. Село 

се простире на сјеверној страни од 

Добродола и Бијеле воде. 

Неворићи, поток Не. 

Низ борје, в. Борје Ву. 

Никол
и
не кол

и
бе, в. колиба Р. 

Нишани, пашњак Бо; шума 

поред које је турско гробље Љуб. 

Нишети, њиве и ливаде на 

којима се налази „грчко гробље“ От. 

Нова цеста, в. цеста Мо.  

Новакова њива, в. Њива От. 

Новакова пећ
и
на, в. Пећина Р.  

Новаково врело, в. Врело Р. 

НОВОСЕОЦИ Етници: 

Новосеочан, Новосеочанка; ктетик: 

новоселачки. Село је смјештено на 

горњој ивици поља Тонице. 

Нумере, шума на Јокића брду 

Пр. 

Њива, ливада косаница К; 

ливада Мо; њива Ву; ливада От; њива 

и ливада Па; ливада Пр; ораница Ша; 

ливада косаница и ораница Ће. Са 

атрибутом у: Балина њива, ливада 

От; Брезова њива, пашњак Ра; 

Вел
и
ка њива, већа њива Мо; ливада 

и њива у црквини Бје; њива и ливада 

Ву; Јалова њива, в. њива у 

Казмерићима Оз; овећа косаница Ће; 

њива Ша;. 

 Њивица ливада Бр; Њивице, 

ливада и пашњак Но. 

Обарци, ливада Ра.  

Обођашева ограда, в. Ограда 

Р. 

Обођашевина, предио око 

мјеста гдје је некада био Обођашев 

хан Р. 

Обор, шума Мо.  

Обренова страна, в. страна Је. 

Обреновић поље, ливада От. 

Овлагија, повећа ливада, 

ораница; ливада у странама испод 

шуме Кс; долина Ра. 

Овчине, ливада Бв. 

Ограда, окућница Бо; њива 

Не; ливаде и њиве у Сеоцету По; 

воћњак и њива Ша. Са атрибутом у: 

Абазовића ограда, косаница Р; 
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Абидова ограда, шума Р; Бегова 

ограда, продола између Педишког 

брда и Сумљена Пе; Бјековића 

ограда,  шума Оз; Бојова ограда,  

ливада Бо; Вујичића ограда, ливада 

у заравни Р; Горња ограда, пашњак 

Ђе; ливада око куће Кс; Грајића 

ограда, ливада косаница у заравни Р; 

Грујова ограда, пашњак у Барицама 

По; Данова ограда косаница Р; 

Дојна ограда, воћњак испод куће Кс; 

Ђурков
и
ћа ограда, ливада у заравни 

Р; Југов
и
ћа ограда, ливада и шума 

Пр; Клисарка ограда ливада у 

равници Р; Кусмучка ограда 

косаница у заравани Р; Лазића 

ограда, шума Р; Лопатића ограда, 

ливада, син. Баљаче Мо; Мала 

ограда,  њива Оз; Ме
х
ова ограда, 

ливада Бо; Милкина ограда, пашњак 

Дв; Обођашева ограда, ливада Р; 

Прва ограда, ливада изнад куће Кс; 

Радова ограда ливада Ко;  

Танкосина ограда ливада у равани 

Р.  

Оградице, њива Ја. Са 

атрибутом у Станареве оградице, 

њива Ја. 

Огријање, ливада у страни 

Мо. 

ОЗЕРКОВИЋИ Етници: 

Озерковчан, Озерковчанка; ктетик: 

озерковачки. Село се простире 

ивицом површи Равнине и брда 

Љубојна, а западно од Гласинца. У 

ширем значењу: село и предио који 

му припада. 

Округла орн
и
ца,  ливада 

округлог облика у удолини испод 

брда Бр. 

Округљача, ливада и њива на 

заравни Бо. 

Окука, пут на врху 

Рогоушића Ро. 

Окућиште,  земљиште око 

штале До. 

Окуч, брдо и ливада на 

узвишењу Ста. 

омар:  Омаре, шума Ро; Са 

атрибутом у Зечевића омар, ливада 

Вра; Суви омар, брдо под шумом К. 

Омарак, црногорични 

шумарак Мо; шума и пашњак Р; 

шума Ја. 

Омарић, шума Р. 

Омеров ча
ј
ир, в. Чајир Ђе. 

Омеров
и
на, ливада на 

Ступинама От. 

Опаљено брдо, брдо, пашњак 

Па. 

Оран
и
ца, њива Ће. 

Орах, висораван под шумом 

Бр. Уже разликовање: Вел
и
ки орах и 
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Мали орах. Са атрибутом у Орахов 

до. 

Орахов до, в. До Не. 

Орепак, пашњак у брду Са. 

Орлов храст, шума 

Орловача, извор у Оџаку Бо.  

Орлов
и
ћа паљика, в. Паљика 

Р. 

Орлово грло, извор От. 

Орн
и
ца, ливада Бо, њива Бр, 

њива Дв, поље Је, њива у брду Пр, 

њива Ра. Са атрибутом у Округла 

орн
и
ца,  ливада округлог облика у 

удолини испод брда Бр. 

 Осоје, брдо и ливада косаница 

у блажој страни Бв; страна брда 

окренута ка сјеверу Бр; страна према 

Глу
х
овића кућама и Вр

х
 селу Љуб; 

шума у осојној страни Па; ливада у 

осојној страни брда Р; ливада у 

страни Ра; ливада у Сеоцету По; 

ливада у коси окренута ка сјеверу 

Ста. Са атрибутом у: Шарчево осоје 

шума и пашњак на осојној страни 

брда Р.  

Осојце, брдо Ди. 

Остјенак, шума Р.  

Остојин бунар, в. Бунар Вра. 

Остружнице, ливада 

косаница К. 

Отавиште, ливада Бо.  

Отичко ждр
и
јело, в. Ждр

и
јело 

Р. 

Отичко поље, в. Поље От.  

Ото
и
чка ријека, поток који се 

улива у Грачаницу От. 

ОТОЧИНА Етници: 

Оточанин, Оточанка; ктетик: 

ото
и
чински. Село које се простире 

јужно од романијске Велике стијене. 

Назив села се може чути и са 

иницијалним х (Хоточина). Облик  

који наводимо је фреквентнији.   

Оџак, њиве и ливаде на 

блажем узвишењу Бо; мјесто до 

Врела на коме је некада био турски 

оџак Нео; мање узвишење у Сеоцету 

гдје су некад биле неколике 

муслиманске куће По. 

 Оџин до, в. До Ди.  

Оџино врело, извор и ливада 

Бо. 

Оштра глава, в. глава К. 

ПАВИЧИЋИ Етници: 

Павичићанин, Павичићанка; 

ктетик: павичићки. Село је у пољу 

које је одвојено од Гласиначког 

брдима Мегара, Буљуковина и 

Дрпино брдо. 

Падалишта, пашњак на 

блажој коси Кс. 

Пакленик, брдо, висораван и 

стијена изнад Глу
х
овића кућа Љуб.  
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Палов поток, в. поток Бр. 

Палов ча
ј
ир, в. Чајир Бр. 

Палучак / Палочак, поток 

чији је извор Чесмица К; њива и 

ливада Мо; ливада и њива От; 

Палучци, ливада Ста; Палочке, 

косаница К. 

Паљев
и
не, пашњак Ста. 

Паљ
и
ка, ливада Бв; ливада у 

удолини До; њива на пропланку Је; 

пашњак Кс; шума и ливада Нео; 

пашњак на Јасенави Мо; шума Р; 

пашњак са ријетком шумом на 

блажем узвишењу Ра; њива Ја, 

ливада Ће; Паљ
и
ке, оранице на брду 

Љуб, пашњак на Јасенави Мо. Са 

атрибутом у: Груј
и
на паљ

и
ка ливада 

Пр; Кромпирова паљ
и
ка, брдо под 

шумом, мјештани памте да је на 

њему некада био пашњак и њиве на 

којима се сијао кромпир К, Кс;  

Орлов
и
ћа паљика, шума на блажем 

узвишењу Р; Цар
и
лова паљ

и
ка, 

шума Кс. 

Паљ
и
чице, страна, узвишење 

до Петковог брда Љуб. Са атрибутом 

у Прва паљ
и
чица, Друга паљ

и
чица 

и Трећа паљ
и
чица Љуб.  

Пањеви, ливада, долина, 

пашњак Мо; ливада косаница Бв; 

ливада косаница Кс; њива и ливада 

Љуб; ливада Пр; пашњак и косаница 

Ста.  

Пањеви, њиве и ливаде Бв. 

Паоци, ливаде и њиве испод 

Подградца Мо. 

Папратни до, в. До Бр.  

Паратак, ливада Бр; ливада у 

страни, ораница Пр. 

Пе; Преко Јасена, пут Ће;  

ПЕДИШЕ Етници: Педишан, 

Педишанка; ктетик: педишки. Село 

је смјештено на површи са неколико 

мањих продола и долова. Окуржено 

је брдима Кршељ, Велики Стругоник, 

Бујеч, Јеле, гредице и Дебело брдо. 

Уже разликовање:  Горње Педише, и 

Средње Педише, 

Педишко брдо, брдо, пашњак 

Пе. 

Пер
и
ла, ливада кроз коју 

протиче поток Ми. 

Перова лучица, в. Лучица Бр. 

Петково брдо, в. Брдо Љуб.  

Петњик, извор Пе. 

Петрашевац, страна брда 

Сумљен Пе. 

Петрашев
и
на, ливада у 

Мајданима От. 

Петрова лука, в. Лука Ша.  

 петровача: као оријентир у 

Код петроваче, ливадада у 

Шајиновићима Ће. 
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Петровића вода, в. Вода Ра.  

 пећина: Пећ
и
не, брдски и 

стјеновит потес на Романији Р. Са 

атрибутом у: Андркина пећ
и
на, 

пећина у коју се улива вода из малог 

потока, у коју су мјештани током 

ратова скривали храну Нео; Б
и
јела 

пећ
и
на, пећина изнад које се налази 

омање војничко гробље из Првог 

свјетског рата Р; Јовина пећ
и
на, 

пећина на источној страни Кукора, у 

којој је према казивању мјештана 

боравио хајдук Јово Љуб; Ледена 

пећина, пећина изнад Боговића у 

којој се према казивању мјештана 

некад правио лед и продавао у 

Сарајеву; Маринова пећ
и
на, пећина 

на јужној страни косе Злокос Ро;  

Новакова пећ
и
на, стијена, пећина 

изнад Царевих вода у којој је према 

предању боравио Старина Новак Р; 

Радов
и
ћа пећ

и
на, син. Титова 

пећ
и
на, пећина изнад Боговића поред 

које је ишла жељезничка пруга ка 

Романији. У јуну 1943. године  

пружила је уточиште рањеном Јосипу 

Брозу и од тада носи његово име Р. 

Пећ
и
не, брдски и стјеновит 

потес на Романији Р. 

Печуре, пашњак Ста. 

Пивчићко врело, в. Врело 

От.  

Пилавов до, в. До Вра. 

 Пилана, страна брда на којој 

је некада била пилана, ливада и 

пашњак Мо. Синониман назив: 

Ахметашова пилана. Уже 

разликовање: Горња пилана и Доња 

пилана. 

Пињевина, ливада Бр. 

Пирала, ливада От; Пирале, 

њива у равници Је. 

Пир
и
на чесма, в. Чесма От.  

Пискавац,  долина Бо; ливада 

на Ступинама От; Пискав
и
це, 

зарасла зараван, некад ливада 

косаница Љуб. Са атрибутом у 

Крбачеве пискав
и
це, ливада Пр. 

Питома вртача, в. Вртача Ми. 

Питома њива, в. њива Ће. 

Пландиште, ливада Вра; њиве 

и ливаде При; Пландишта, шума Бр. 

Планчица, пашњак Ра.  

Плијеш, брдо При. 

Плоча, стијена са равном 

површином Р. Као оријентир у: 

Изнад плоче, пашњак Р. 

Плужнице, висораван са 

продолама и ливадама, окружена 

шумом К. 

Пљевљача, ливада на којој се 

некад развијавала пљева Бр. 

Пљивчићко врело, в. Врело 

От. 
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По стара кућа, в. кућа Љуб. 

Побрдаљ, косаница на 

узвишењу Нео; Побрдаље, пашњак и 

косаница Ђе; ливада косаница и њива 

При;  пашњак и косаница Пе. 

Побрњача, рупа, увала од 

Пискавица према Глуховића кућама 

Љуб. 

Под брдом, в. Брдо Мо.  

Под бр
и
јегом, в. Бријег Ће. 

Под бунаром, в. Бунар Оз. 

Под великом крушком, в. 

крушка Ће.  

Под гредом, в. Греда Пе. 

Под Дивљаном, њива Ву. 

Под Друм
и
нама, в. Друм

и
не 

Мо, Ја.  

Под зуквом, в. зуква Ја. 

Под јаворјем, в. Јаворје Оз. 

Под јасеном, в. Јасен Пе. 

Под језерским брдом, в. Брдо  

При. 

Под јербацмом, в. јербацма 

Ша. 

Под косом, в. Коса (ПР). 

Под кршом, в. Крш Ми. 

Под међом, в. Међа Р. 

Под Црним вр
х
ом, в. Црни 

врх Па. 

Под, зараван у Доброј води 

Ми;  

Подалуга, ливада Па 

Подбашча, њива Је. 

Подб
и
јели крш, крш изнад 

Седре Мо. 

Подвода, ливада испод потока 

Ра; ливада изнад Економије Мо.  

Подгај, шума Бр; ливаде и 

њиве испод шуме Мо; Подгајеви, 

пашњак Ста. 

Подголубац, ливаде и њиве 

испод Голупца Мо.  

Подградац, њиве и ливаде 

испод брда Градац Мо. 

Подждр
и
јело, зараван, 

пашњак испод Ждријела Р. 

Подива, воћњак у страни 

испод куће К. 

Подинића брдо, в. Брдо 

Прим. 

Подинића локва, в. Локва 

Прим. 

Подјеле, њива, ливада Пе. 

Подлозник, потес у Доброј 

води испод Лозника Ми. 

Подмеђ, ливада Бо. 

Подмједеник, њиве и ливаде 

испод Мједеника Бо. 

Подови, косаница у равници 

испод Љељенбрда Р; равница у брду 

Ро. 

Подомар, ливада Мо; пашњак 

Вра.  
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Подосоје, ливада Бр, пашњак 

Па, пашњак Пе. 

Подосојце, зараван испод 

брда Па. 

Подраковац, потес испод 

западног дијела Раковца Ра. 

Подрижа, шума изнад Мокрог 

Р. 

ПОДРОМАНИЈА Етници: 

Подроманијац, Подроманијка; 

ктетик: подроманијски. Село је 

смјештено у заравни, око раскрснице 

главних путева за  Сарајево, Београд, 

Вишеград. 

Подсумљен, долина испод 

Сумљена Пе. 

Пожар, брдо, шума која је 

некада горела Кс. 

Позаница, ливада Бје; 

Позанице, њива и ливада Но. 

Полежац, шума, пашњак Бо. 

Положица, стијена Ста. Уже 

разликовање: Вел
и
ка положица и 

Мала положица.  

Поље, ливада косаница и 

пашњак Ву; зараван Је; косаница на 

блажој падини испод Таванка К; 

мањи потес у заравни Љуб; плодна 

земља, ливада косаница у Барицама 

Ми; једним дијелом мочварна, 

косаница Нео; ливада и њива Па; 

њива, ливада код Језера При; већи 

потес на заравни Р; Поља, ливада Ди. 

Са атрибутом у: Ал
и
бегово поље, 

син. Барице Ми; Глатково поље, 

ливада и пашњак Р; Горње поље 

ливада Бје; Драганића поље, ливада 

Па; Ђокића поље, ливада Ђе, Па; 

Ђукића поље, њива и ливада Ди; 

Задрушко поље, ливада и пашњак 

на Равној Романији Р; Иван поље, 

пашњак Ђе; Јанковића поље, ливада 

Ко; Јокића поље,  поље Р; Лиздечко 

поље, ливада и пашњак на Равној 

Романији Р; Маџарево поље – већи 

потес на Равној Романији Р; 

Обреновић поље, ливада От; 

Отичко поље, већа зараван са нешто 

шуме  От; Понорско поље, зараван 

По; Ршумско поље, поље, ливада 

Ми; Савића поље ливада и пашњак 

на Равној Романији Р; Сиљево поље 

зараван, пашњак у Доброј води; 

Станарево поље, ливада Ро; 

Тоничко поље, поље између Караџег 

брда и Велике градине При; Ћајића 

поље ливада Па; Чангалово поље, 

ливада у равници Мо; Чавчево поље, 

ливада и пашњак на Равној Романији 

Р; Цмиљево поље, веће поље од 

извора Ћеверија, сада зарасло у шуму 

Р; Шиш
и
ћа поље, зараван испод 

Шишића брда Р. 

Пољија, долина Пе. 
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Пољице, косаница ПР. 

ПОНОР Етници: Понорац / 

Понорчан, Понорка / Понорчанка;   

ктетик: понорски. Село се простире 

између Равнина на сјеверу и брда 

Вијенац  југу. (У ширем значењу: 

село и предио који му припада.) 

Понор, државна шумица 

поред Мере. Уже Велики Понор и 

Мали Понор Р. 

ПОНОР, село које се 

простире између брда Вијенац на југу 

и Равнина на сјеверу. 

Понорско поље, в. Поље По.  

Попов бунар, в. Бунар Вра. 

Попова вртача, в. Вртача Ће. 

Попова кула, в. кула Р. 

Посранац, поток Пру. 

Пост
и
јене, пашњак испод 

романијских стијена  Ја.  

По
т
 ст

и
јену, в. Стијена От. 

Поткамење, ливада Бо. 

Поткик, шума Р. 

Поткра
ј
еви, в. Поткрачице 

Мо.  

Поткрачице, њиве и ливаде, 

гробље Мо. Синониман назив 

Поткра
ј
еви.   

 Поткуњица, њива и ливада 

косаница (Бје); башта испод куће Ја; 

врт испод куће Ће; Потку
о
њ

и
ца, 

ливада испод куће Бо; њива испод 

куће Бр; ливада испод куће Ђе; њива 

Не; ливада испод куће От. 

Поткућница, њива Бје; њива 

Мо; башта Је. 

Поток, њива Вра, поток До, 

Кс, Љуб, Ја; земљиште у страни Ће; 

Потоци, ливада поред потока, 

косаница Мо; мањи поток у 

Јакшином долу По. Са атрибутом у: 

Б
и
јели поток, поток у Сумбуловцу 

који се улива у Мокрањску 

Миљацку; Радаков поток, поток Мо. 

 Потоће, ливада са потоком 

Бр. 

Поточић, поток К. 

Потплијеш, њива Мо. 

Потрешње, ливада изнад које 

су биле дивље трешње Је. 

Потркуша,  ливада, раван Бр. 

Потсоколина, потес испод 

Соколине Љуб. 

Потцареве воде, в. Вода Ће. 

Почивала, раван Бр. 

Пошћенпоље,  поље у 

равници Р. 

Прва ограда, в. Ограда Кс . 

Прва паљ
и
чица, в. Паљ

и
чице 

Љуб.  

Прдизвек, пећина и врело у 

њој на Крачипољу Р. Према народној 

етимологији баци ли се камен у њу 
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одјек дуго одзвања, по чему је и 

добила назив. 

Пребиша, пашњак и ливада 

косаница, предио у заравни између 

Дикаља и Подроманије ПР. 

Преграда, косаница, одвојени 

дио пашњака Ра. 

Преко Јасена, в. Јасен Ће. 

Према Глу
х
овића кућама, в. 

кућа Љуб. 

Према Кукору, в. Кукор Љуб. 

Пријека њива, в. Њива Ђе, 

Мо, Пе.  

ПРИМЧИЋИ Етници: 

Примчићанин, Примчићанка; 

ктетик: примчићки. Село се протеже 

ивицом Гласиначког поља, између 

брда Плијеш и косе Заврш. 

Приплећ, пашњак у коси брда 

Не. 

Присоје, ливада и пашњак Оз; 

страна брда, пашњак Р. 

Прифатак, ливада косаница 

Бр. 

Прљага, каменита страна Бр. 

Продола, долина, њива и 

ливада у Црквини Бје. Уже 

разликовање: Вел
и
ка продола и 

Мала продола.  

ПРУТИНЕ Етници: 

Прутињан, Прутињанка; ктетик: 

прутински. Село у јужном дијелу 

мокрањске долине, испод Липовог 

дола и Црних стијена као западног 

дијела Романије. (У ширем значењу: 

село и предио који му припада).  

Птич
и
је врело, в. Врело Ста. 

Птичи
ј
и поток, в. Поток Ста.  

Пу
о
овац / Поовац, брдо Вра. 

Пуре, шума Бо. 

Пуришта, шума Р. 

Пустопоље / Пу
о
стопоље, 

њиве и ливаде, стари назив за Мокро 

Мо. 

пут: као дио имена у Горњи 

пут, некад пут, сада пашњак Мо; 

Корански пут, пут Бр; Неправдићки 

пут,  пут Бр; Равни пут, пут Бр; 

Средњи пут, пут Мо; Стари пут, пут 

Р; Херцеговачки пут, пут у 

Јакшином долу По. 

Раван Петровића,  в. Раван 

Ја.  

Раван, ливада От; Ајдучка 

раван, зараван и шума око ње Бр; 

Алајбегова раван, зараван Не, 

Балтина раван, ливада у заравни Ра; 

Бегова раван, ливада Не; Дурева 

раван, ливада у Равници Бр; Мала 

раван, зараван у подножју Браје 

Љуб; Малинова раван, пашњак и 

ливада Бв; Незирева раван, ливада у 

равници Бр; Раван Петровића 
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ливада Ја; Турчинова раван, ливада 

От. 

Равине, пашњак По.  

Равна њива, в. Њива От. 

Равна Романија, њиве и 

ливаде косанице, пашњак Р. 

Равна стијена, в. Стијена Р. 

Равна стијена, стијена (Кс). 

Равне њиве, в. Њива Не, Ће.  

Равне, ген. Равана, ливада у 

шуми, пропланак Љуб; ливаде и 

њиве, мало шуме Мо; пашњак у 

удолини, шума Р; ливада Не. 

Равни пут, в. пут Бр.  

Равнине, шума у равници Р. 

Равница ливада косаница Бо; 

пашњак Бр. 

Радаков поток, в. Поток Мо. 

Радова башча, в. Башча Бо.    

Радова ограда, в. Ограда Ко. 

Радов
и
ћа брдо, в. Брдо Р. 

Радовића мера, в. Мера Р. 

Радов
и
ћа пећ

и
на, син. Титова 

пећ
и
на, в. Пећина. 

Радов
и
ћа чесма, в. Чесма Р.  

Радово Кратово, в. Кратово Р.  

Радојевићи, ливада и њива 

Не. 

Рађевина, шума у Јакшином 

долу По. 

Ражишта, њива Љуб. 

Разбојни до, в. До Ву. 

Рајкина страна,  в. Страна Је. 

Ракита, ливада, пашњак От.  

Ракитско ждр
и
јело, в. 

Ждр
и
јело Р. 

Ракића бр
и
јег, в. Бријег Је.  

Ракића јасен, в. Јасен Је.  

Ракића поток, в. поток Је; пут  

Ће.  

Ракићка ластва, в. Ластва 

Ста.  

Ракићки ча
ј
ир, в. Чајир От. 

Ракова нога, поток који се 

улива у Репашницу и шума испод 

ливаде Котлић От. 

Раковац, њиве и ливаде на 

Јасену. 

РАКОВАЦ Етници: 

Раковчан, Раковчанка; ктетик: 

раковачки. Село се налази на 

истоименом брду које се простире 

сјеверно од паљанске котлине.   

Раковачки поток, в. Поток 

Ра. 

Ракочи, ливада Пе. 

Ранкова крушка, в. крушка 

Ди  

Рантељак, извор у Доброј 

води код Милкине воде Ми. 

Расадник, предио под 

смреком у страни Сеоцета По. 

 Раскршће, пут Бр. Као дио 

имена у Драшкино раскршће, мјесто 
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на коме се одвајају путеви Је; 

Каљинско раскршће, раскрсница 

путева Ди; Комаданово раскршће, 

мјесто на коме се одвајају путеви Мо.  

Расолина, пашњак на брду 

(ПР). 

Расолина, шума Мо. 

Растик, шума Ро. 

Растовац, ливада и пашњак 

От. 

Растовци, шума испод Браје 

Љуб. Са атрибутом у Вел
и
ки 

Растовци, Љуб. 

Растрижени до, в. До Пе. 

Раш
и
довина, ливада Бр. 

Рашков
и
на, ливада Ста.  

Ревиња њива, в. Њива Ра.  

Редушњак, косаница у 

удолини Р. 

Реманов
и
на, ливада Бо. 

Репашница, поток  Ја. 

Репиште, ливада косаница Кс; 

Репишта, шума Р. 

Репух, извор у Подмједенику 

Бо. 

Репушина, пашњак К. 

 Репца, њиве и ливаде у страни 

брда јужно од Калуђера Ја. „Овди су 

били неки, зграде биле, куће ко и сад 

што има и каже презивал
и
 се Репоње 

и тако остало после кад су они 

одсел
и
ли Репца.“ 

Речца, поток, некад са осам 

воденица Ро.  

Решетница, поток Бје, Па. 

Рижа, шума изнад Мокрог Р. 

Р
и
јека, извор До. Са 

атрибутом у Брњ
и
чка р

и
јека, поток 

Бр; Ото
и
чка р

и
јека; поток који се 

улива у Грачаницу От; Стајнска 

р
и
јека, поток који протиче кроз 

Стајну, притока Грачанице Ста. 

РОГОУШИЋИ Етници: 

Рогоушићанин, Рогоушићанка; 

ктетик: рогоушићки. Село 

смјештено са обје стране Мокрањске 

Миљацке и магистралног пута Пале – 

Соколац. 

Рогош, шума у Јакшином 

долу По. 

Росуље, ливада у страни Бр, 

косаница Је;  страна, некада косаница 

а сада зарасло Љуб; баровита ливада, 

долина Ста. 

Ружина мера, в. Мера Р  

Ружица, њиве и ливаде 

између Крачула и Пустопоља Мо. 

Рутавци, ливада у Доброј 

води Ми. 

Рупе, шума Пе. 

Рупни до, в. До Пе. 

Ршумско поље, в. Поље Ми. 

Сабља, ливада, пашњак Је. 

„То је вел
и
ка једна ливада на којој 



 

306 

 

постоји и данас има камење, вел
и
ко. 

Турци некад наишли са сватов
и
ма и 

н
и
јесу се шћели да склоне, Старина 

Новак причали ко наишо. Вел
и
ке су 

то плоче неког камења по два метра и 

по метар, то су вел
и
ке плоче и туде 

уклесана сабља и чак има још неки 

знакови су били на том камењу. 

Поби
ј
о их Старина Новак. Посл

и
је 

Муслимани ти направ
и
ли туде 

гробље. Туде обиљежено. И данас 

дан
и
ле то стоји – гробље ту. Шумом 

обавито.“ 

Савина стол
и
ца, камен, шума. 

„Сава некад наилазио и сједио, све се 

осликало – стопала ђе сједио и 

удубљено ђе сједио – стол
и
ца, камен“ 

Бр.  

Савића поље, в. Поље Р. 

Савкино врело, врело у 

косаници на пропланку Ко. 

Садике, ливада, њива Пе.  

СА
Ј
ИЦЕ  Етници: Са

ј
ичан, 

Са
ј
ичанка; ктетик: са

ј
ички. Село 

између Дебелог брда на истоку и 

брда Пуховац на западу, по горњим 

ивицама блажих страна и долова. 

Уже разликовање: Горње Са
ј
ице и 

Доње Са
ј
ице.  

Са
ј
ичка окука, скретница на 

путу ка Сајицама Ди.  

Са
ј
ичко врело,  в. Врело Са. 

Самар, у дну заравни, на 

мјесту гдје се спајају потоци са двије 

стране, окомито узвишење Ро; превој, 

брдо у Сеоцету По. 

Самарџића брдо, в. Брдо Па.  

Самарџића шума, в. шума Мо. 

Сандића ча
ј
ир, в. Чајир Ста.  

Сантрачева међ,  в. међа 

Љуб. 

Сантрачево брдо,  в. Брдо 

Љуб. 

Саријевац, брдо, пашњак и 

шума Па. 

Сарин до, в. До Ја.  

Сач, ливада, брежуљак у сред 

поља Бр. 

Сватовско гробље, в. под 

гробље Љуб. 

Седло, њиве и ливаде Пр; 

брдо под шумом изнад Мале стијене 

Р. 

Седра, извор Мо; стијена Кс.  

Селишки поток, в. Поток Ће. 

Селишта, долина у Црквини 

Бје; ливада испод Мједеника Бо; 

ливада Је; ливада; пашњак Ра; ливада 

иза Шарчеве ћуприје Ће. 

Село, раван  Не. Као дио 

имена у Вр
х
 село, њиве и ливаде 

Љуб. 

Сеоце, ливаде и њиве По. 

Сијерак, њиве и ливаде От. 
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Сијерковина, њиве и ливаде 

у страни између долова Низ Борје и 

Разбојног дола Ву. 

Сиљев крш, в. крш Ми.  

Сиљева глава, в. глава Ми 

Сиљево поље, зараван, 

пашњак у Доброј води Ми; Не. 

Симова дол
и
на, в. Долина Ди. 

Синониман назив Бар
и
це Ми. 

Сирово ждр
и
јело, в. 

Ждријело Р.  

Сиротин камен, в. камен Бо. 

Ситница, ливада косаница Кс.  

Сјенокос, косаница Бв. 

Скрајник, ливаде и њиве Мо. 

Синониман назив Старо Мокро. 

Брдо  у Казмерићима Оз. 

Скривена вртача, в. Вртача 

Р. 

Скробанске куће, в. кућа 

При. 

Славкина лука, в. Лука Ја. 

Слана бара, в. Бара Не. 

Сл
и
јепо трње, в. Трње Бр. 

Слободанова башча, в. Башча 

Бо. 

Соколина, узвишење, њиве и 

ливаде на његовим падинама Љуб. 

Солдрма, мјесто гдје се 

налазе штала и тор Је. 

Сол
и
ла, ливада Дв, ливада 

Љуб; пашњак Ра. 

Сопот, извор Пе. 

Спа
ј
ића вараге, в. Вараге Р.  

Спа
ј
ића кол

и
бе, в. колиба Р.  

Сра
е
мошник, извор и предио 

око њега Р. 

Средње Педише, в. Педише. 

Средњи бр
и
јег, в. Бријег К, 

Ће. 

Средњи пут, в. пут Мо. 

Срет
е
нова башча, в. Башча 

Бо. 

Срет
е
нова њива, в. Њива Бо. 

стаза: као дио имена у 

Мацина стаза, пашњак К.  

СТАЈНА Етник: Стајничан, 

Стајничанка; ктетик: стајнски. 

Село које се простире сјевероисточно 

од Оточине, испод Стајничког 

ждријела на Романији.  

Стајнички ча
ј
ир, в. Чајир 

Ста.  

Стајничко ждр
и
јело, в. 

Ждријело Р. 

Стајнска р
и
јека, в. Ријека 

Ста. 

Стан, извор на Врховима К. 

Станарев до, в. До Ја. 

Станарева башча, в. Башча 

Ја. 

Станарева вишњица, в. 

Вишњица Ја.  

Станарева вода, в. Вода Ја.   
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Станарева шума, в. шума Ја. 

Станареве њиве в. Њива Ја. 

Станареве оградице, в. Оградице Ја. 

Станарево гувно, в. Гувно Ја.  

Станарево поље, в. Поље Ро. 

Стара калдрма, пут Ди. 

Стара кућа, в. кућа Ми. 

Стара цеста, в. цеста Мо.  

Стара цеста, в. цеста Ро, Мо. 

Стари пут, в. пут Р. 

Старо Мокро, в. Мокро. 

Синониман назив Скрајник. 

Стеванов до, в. До Ди.   

Стеванов до, в. До Ди. 

Стеванова локва, в. Локва 

Ди. 

Стевановића гајеви, в. Гај 

Љуб. 

Стевановићи, њиве и ливаде 

Је.  

Ст
и
јена, овећа стијена изнад 

Сеоцета По; Ст
и
јене, окомита литица 

између Костреша и Бара К; стијене, 

пашњак и шума око њих Р; стијене 

изнад Добре воде Дв; стијене на Брду 

Кс. Са атрибутом у Б
и
јела ст

и
јена, 

стијена изнад Бијеле пећине Р; 

Боговићке ст
и
јене, стијене на 

Романији изнад села, које су уједно и 

граница између општина Пале и 

Соколац. На карти Боговићке 

планине; Буткова стијена, стијена 

између Барица и Сеоцета По; Вел
и
ка 

ст
и
јена, стијена испод Стајнског 

ждријела От. 

Стјенчица, брежуљак на коме 

је омања стијена К. 

Стојанов
и
ћи, ливада и њива 

От.  

Стојаново врело, извор Бр. 

Стојкова страна, в. Страна 

Па. 

Стражиште, пут у страни Бр. 

Страна, страна брда, пашњак 

Је, стрма ливада према потоку 

Палочак К; њива у страни брда Ша; 

Стране, ораница Мо; пашњак Бо; 

некада искрчена ораница, сада 

зарасло Љуб; ливада и њива у страни; 

ливада на падини у Сеоцету По. Са 

атрибутом у: Анкина страна, њива у 

страни Ће; Вел
и
ка страна, пашњак 

на коси Кс; Љута страна, окомита 

страна брда Бр, Кс; Млађенова 

страна, ливада у страни Је; 

Обренова страна, њива Је; Рајкина 

страна, ливада на коси Је; Стојкова 

страна, косаница у блажој страни Па. 

Као оријентир У страни, њива Ву.  

Страњска вода, в. Вода Р. 

 Стрижев гај, в. Гај Ће. 

Стубањ, извор От. 
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Стубл
и
на, извор у Извалама 

Р. Са атрибутом у Манојлова 

стубл
и
на, врело Р. 

Стубл
и
ћ,  ливада Р. 

Студенац, извор Бв; извор у 

Трундебелој Кс; извор Не. 

Студено врело, в. Врело Р. 

Ступ, ливада, њива Бје; 

косаница Но. 

Ступал
и
це, ливада на бријегу 

Је; мањи потес на узвишењу Љуб; 

ливаде и њиве према Романији Мо. 

Ступине, овећа ливада и 

пашњак у страни От. 

Субашин до, в. До Р. 

Сува јел
и
ка, в. јелика Р. 

Сува чесма, в. Чесма Бр. 

Суви омар, в. омар К. 

Сумбуловац, њиве и ливаде 

Мо. 

Сумбуловац, њиве и ливаде 

око пута између Рогоушића и 

Мокрог. 

Сумљен, брдо Вра, Пе.  

Сурган, шума и зараван испод 

Добре воде Ми. 

Сушике, ливада Кс; ливаде и 

њиве код Шахбеског града Р. 

 

Табакова чесма, в. Чесма От. 

Табаковина, ливада Љуб. 

Табаков
и
на, њиве и ливаде 

Љуб. 

Таванак, брдо са заравни К. 

Танка коса, в. Коса Бр. 

Танкосина ограда, в. Ограда. 

Таново брдо, в. Брдо Ми. 

Тарабишта, ливада поред 

шумарнице Р. 

Текнета, ливада, мјесто гдје 

се овцама давала со Бо. 

Телећар, мања ливада на којој 

су се затварала телад Бр; мјесто 

поред штале намијењено за телад Кс; 

косаница Љуб; ливада на којој су се 

некад одвајала телад Ће. 

Тепица, зараван Ди. Као 

оријентир у: Гробље на Тепици. 

Терезија, ливада Мо 

Тињци,  ливада, пашњак Р. 

Тиса, извор на Голим косама 

К. 

Титова пећ
и
на, в. Пећина Р. 

Синониман назив Радов
и
ћа пећ

и
на. 

 Титова пећ
и
на, в. Пећина. 

Тич
и
јак, брдо Па. 

Томин млин, в. млин Мо. 

Томина јаб
у
ка, ливада Мо. 

Томина њива, в. Њива Је. 

Томине равни, в. Раван Љуб.  

Том
и
ћа чесма, в. Чесма Р.  

Тонице, потес иза брда Заврш 

При.  
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Тоничко поље, в. Поље  При. 

Топлик, изво, њиве и ливаде 

на југоисточној страни узвишења 

Кукор Љуб. 

Тор
и
не, ливада на којој се 

некад полагало стоци Бр; пашњак и 

косаница Ву; косаница Ђе; ливада 

косаница К; пашњак Ми; њива Мо; 

ливада От; шума Р. 

Точ
и
ла пролази кроз стијене 

куда су се обарали балвани у 

Царевим водама Ће. 

Тошића чесма, в. Чесма Са. 

Травњак, косаница Ђе; 

пашњак К; ливада на Бреговима у 

Барицама Ми; ливада око куће Не, 

Ра. Као дио имена у: Бож
и
ћа 

травњак, ливада Пр; Драгин 

травњак, пашњак Мо. 

Трећа паљ
и
чица, в. Паљ

и
чице 

Љуб. 

Трешњ
и
ца, ливада Бо. 

Тр
и
јешањ, брдо под шумом 

Кс. 

Трла, шума и пашњак на брду 

изнад Брезјака Р. Уже разликовање: 

Вел
и
ка Трла и Мала трла. 

Трновача, ливаде и њиве Ђе. 

Трњаци, пашњак Не. 

Трње, пашњак Мо; ливада Бо. 

Са атрибутом у Сл
и
јепо трње, трње, 

непроходно Бр. 

Троваче, ливада, пашњак Не. 

Трула клада, в. клада Р. 

Тру
о
ндебела, брдо шумом и 

поток К, Кс. 

Трчине, брдовити пашњак, 

шума Ра. 

Трч
и
новски  бријег, в. Бријег 

Р.  

Трч
и
нога, зараван на којој су 

се некада окупљали чобани, шума Р. 

Тук, ливада Мо.  

тукови: као дио имена у 

Марића тукови, долина поред 

Чукурице Р.  Марковићи, ливада 

косаница и пашњак Ста.  

Турчинова раван, в. Раван 

От. 

Тушњевица, ливада косаница 

и пашњак Пе. 

Ћајића поље, в. Поље Па. 

Ћајића чаира, в. Чајир Р. 

Ћа
ј
ићи, ливада на Ступинама 

От. 

Ћеверија, извор испод 

Шабеског града Бв. 

ЋЕМАНОВИЋИ Етници: 

Ћемановчанин, Ћемановчанка; 

ктетик:  ћемановски. Село је 

смјештено источно од паљанске 

котлине и јужно од Новакове пећине 

на Романији. (У ширем значењу: село 

и предио који му припада.) 
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Ћеремитлија, ливада, мјесто 

гдје је некада био Ћеремитли хан 

Љуб. 

Ћетениште, ливада косаница 

испод Борова К; ливада у Сушикама 

Мо; шума Р;  њива, врт Ра; њива Ја; 

њива Ро; ливада Ће. 

Ћетковићи, њиве и ливаде у 

Крачулама, Мо. 

Ћиров
и
на, ливада Бв. 

Ћорава долина, в. Долина К.

 ћуприја, као дио имена у 

Шарчева ћуприја, шума и поток Ће.  

У Барама, в. Бара Вра.  

У пољу, в. Поље Ву. 

У потоку, в. под Поток Љуб. 

У страни, в. Страна Ву.  

У шуми, в. шума Мо.  

Урвине, пашњак Ста.  

Усињак, ливада косаница Не. 

Као оријентир у: За Усињаком, 

старо муслиманско гробље Не. 

Фуртуле, њиве и ливаде Бо. 

Хајдучко врело, в. Врело Р.  

Хан Дервента, в. хан Љуб.  

хан, распрострањена врста 

одмаралишта за људе и коње на путу 

у периоду турске владавине. Са 

атрибутом у: Ан Башића, зараван, 

мјесто на коме је некада био хан Мо; 

Ан Обођаш, потес на Равној 

Романији гдје је некада био 

Обођашев хан Р; Батинића ан, 

зараван Бје; Бимбашин хан, потес у 

Сумбуловцу, мјесто на коме је некада 

био хан, Мусин хан, синониман 

назив Ђордино брдо Мо; Мушанов 

ан, ливада на којој је био хан Бје; 

Хан Дервента, удолина на којој био 

велики хан, сада раскрсница путева 

Љуб. в. хан. 

Хан Дервента, в. хан Љуб. 

Хардовина,  косаница Бо. 

Хасановача, извор у Доброј 

води Ми. 

Хаџин бунар, в. Бунар Оз. 

Херцеговачки пут в. пут По. 

Хрвов
и
на, ливада Бр. 

хреша – као дио имена у: 

Бегина креша, пашњак От. 

Царев поток, в. Поток Ће. 

Цареве воде, в. Вода Ће. 

Цар
и
лова паљ

и
ка, в. Паљика 

Кс. 

Церовац, шума са лијеве 

стране Дуковог брда Ко. 

Церовића бар
и
ца, в. Барица 

Ми. 

цеста: као дио имена у Нова 

цеста, пут Мо; Стара цеста, пут Мо, 

Ро;  Шпицерова теста, пут Мо.  

Ц
и
јепац, шума Не.  

Цмиље, ливада испод 

Мједеника. 
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Цмиљева ст
и
јена, в. Стијена 

Р. 

Цмиљево поље, в. Поље Р. 

Црвена земља, њива и 

косаница ПР. 

Црвена лука, в. Лука Мо.  

Црвена стијена, в. Стијена Р. 

Црквена авлија, ливада око 

цркве Mo. 

Црквина узвишење, њиве и 

ливаде око долине Селишта Бје; врх 

Тријешња и шума на њему Кс; брдо 

Па. 

Црна ст
и
јена, в. Стијена Р. 

Као оријентир у: На црној ст
и
јени.  

Црни врх, њиве и ливаде 

испод истоименог узвишења Мо. 

 Црниоци, пашњак, ливада Ко.  

  Црно брдо, в. Брдо Вра; Па. 

Црт, косаница на заравни 

изнад Стијена К. 

Чавчево поље, в. Поље Р.  

Ча
ј
ир, ливада и пашњак До; 

ливада косаница Ко; ливада Мо; 

косаница Кс; Ча
ј
ира,  ливаде и 

пашњак у заравни Па; шума изнад 

Мале стијене Пр. Са атрибутом у: 

Вел
и
ки ча

ј
ир, ливада Бо; Ђукића 

ча
ј
ир, косаница и пашњак Ву; 

Карића ча
ј
ир, ливада косаница К; 

Коша
ј
ин ча

ј
ир, ливада От; 

Мједенички ча
ј
ир, пашњак у потесу 

око Мједеника Р; Мрдовића ча
ј
ир, 

ливада Вра; Омеров чајир, косаница 

и пашњак Ђе; Палов ча
ј
ир, ливада 

Бр; Ракићки ча
ј
ир, пашњак и ливаде 

От; Стајнички ча
ј
ир, пашњак испод 

Великих чајира Ста; Вел
и
ка ча

ј
ира, 

пашњак на јужним падинама 

Романије Ста; Елезова ча
ј
ира, 

ливада косаница Па; Ћајића ча
ј
ира, 

пашњак Р; Шиљска ча
ј
ира, ливада и 

пашњак Па. 

Ча
ј
ирак, ливада у шуми Бр 

брдо и пашњак на њему Мо;  ливада 

у страни на Јокића брду Пр; ливада у 

страни Ра; ливада Ја.  

Чангалово поље, в. Поље Мо.  

Чапуља, шума Ди. 

Чардак, њиве и ливаде Ста. 

Сматра се да се на том мјесту 

населио прапредак Стајничана. 

Чардачина, пашњак у 

Шајиновићима Ће. 

Чатори, ливада у заравни, 

пашњак От.  

Чатрња,  пећина Па; 

старински бунар у Црквини Бје. 

Че
а
ргашица, зараван Мо.  

Ченгића брдо, в. Брдо Не, Оз. 

Чесма, извор у Пољу Је; извор 

испод Таванка К; поток који се улива 

у Палучак К; извор Са. Са атрибутом 

у: Димитрина чесма, извор Под 
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међом Р; Клачарева чесма, извор 

Пр; Љубина чесма, син. Чесмица, 

извор у Подграцу Мо; Мустафирова 

чесма, извор испод Врела Мо,  

Пир
и
на чесма, извор От; Радов

и
ћа 

чесма, извор у Радовића брду Р; 

Сува чесма, врело Бр; Табакова 

чесма, извор От; Том
и
ћа чесма, 

извор Р; Тошића чесма, извор Са. 

Чесмица, извор Бо; извор 

изнад села, испод Таванка К; 

синониман назив Љубина чесма, 

извор у Подграцу Мо; извор Ра; 

врело Ја; врело Ро. Са атрибутом у: 

Бож
и
на чесмица, извор Ја. 

Чечари, ливада у страни Је. 

Читлук, њива и ливада Дв; 

ливада косаница Не.  

Чолопек, ливада са извором 

Бо.  

Чукурица, брдо шумом код 

Боровчанског брда Р. 

Џамијски до, в. До Бо. 

Џандарске јелике, в. јелика Р. 

Шадин поток, в. Поток Бр. 

Шај
и
новићи, њиве и ливаде 

сјеверно од брда Калуђер Ће.  

Шанац, ливада Ће. 

Шарска лука, в. Лука Бо.  

Шарске вараге, в. Вараге Р.  

Шарчевво осоје, в. Осоје Р. 

Шарчеве луке, в. Лука Мо. 

Швабовац, бунар који су 

направили Нијемци за вријеме 

Другог свјетског рата Са. 

Шемани, пашњак Мо. 

Шеманова лука, в. Лука Мо.  

Шер
и
но брдо, в. Брдо Мо. 

Шећерка, извор на 

раскрсници путева Ро. 

Шијаков до, в. До Љуб  

Шиљска ча
ј
ира, в. Чајир Па. 

Шиповача, њиве и ливаде Ву. 

Шипов
и
це, узвишење изнад 

Царевих вода, а испод Новакове 

пећине Ће.  

Широка луа, в. Лука Бр, Ра. 

Шиш
и
ћа брдо, в. Брдо Р. 

Шиш
и
ћа поље, в. Поље Р.  

Шкијевина, ливада Ди. 

Шкипови, стијена Ста. 

Шлаг,  пашњак, шума Ће. 

Шлагови, страна испод шуме 

Бр.  

Шобићевина, ливада на којој 

је бунар Ди. 

Шпицерова теста, в. цеста 

Мо.  

Штаке, шума, пашњак Нео. 

Штација, ливада и њива код 

извора Јасенаве на стрмој страни 

Романије Мо. 

Штитарице, ливада, пашњак 

Ста. 
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шума, као дио имена у: 

Асанова шума, дио шуме у Доцу 

Мо; Букова шума, шума у Барицама 

Ми;  Државана шума, в. шума Пр; 

Мала шума, пашњак Вра; 

Мијатовића шуме, шума Оз; 

Самарџића шума, шума изнад 

Килавица Мо; Станарева шума, 

шума Ја. Као оријентир у: У шуми, 

пландиште Мо. 

Шумица, пашњак Не.  

Шупља буква, шума Р. 

Шупља ст
и
јена, в. Стијена Р. 
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ПРИЛОГ 2 ДИЈАЛЕКАТСКИ ТЕКСТОВИ 

1. 

Горе има, преко Крижа ка се иде Романи
ј
и, овај Криж велки, наставља се 

село зване Башче. Некад је било доста шљива, село у башчи било и звале се 

Башче. Ту су била три брата. Један брат ј имо шес синова и ћерку, други је брат 

имо шес синова и ћерку, тако нешто, трећи брат имо пет шћерки и два сина, наш, 

и онда унуци што су ишли са мном у школу наш и оно остало, било је њи
ј
а четерс 

треће шесет девет. И онда су партизани дошли на Романију горе, а ишли су и 

Њемци ту задржали положаје, наш, ђоја. Њемци ошли, дошле усташе, неке Ћебе и 

они Рогатчани Купусовићи, како с
у
 се звали. И они кажу – Ви се налазите, а горе 

су направили бункере по вом брду, наш, ко ђоја боје се партизана да не би сишли 

с Романије, са Црвене ст
и
јене. И каже, пошт се ви налазите у нашој територи

ј
и, 

наш,  сви мушкарци преко петнес годна идете у дом културе, онај био Соколшки 

дом, да добијете личне карте, наш. Како дошли у дом, тако повезали. И било је 

нако вриједни људи, не биди примјерено наш. Има на соколска када, ка с
у
 се 

соколи вјежбали, па имали своју туш каду, наш но за купање. Повјереник дође у 

каду јеан те туче шупљиком, други кундаком, окреће те по ној кади, ти с
е
 сам 

окрећеш. И ето, од шесет деветеро педес дво
ј
е дошло под нож. Остало је од овог 

Вел
и
ког Крижа, један мали спрчо, ен га доље у Палима, неки Неђо, осл

и 
јепио, а 

био је курир у општини. Он био ко тетке тамо и осто жив. И овај млађи Клачар је 

имо деветеро ђеце, и жену и старог оца и брата. Овај му други син био на Станци 

Палама, доле код неки Јанков
и
ћа, Лучића био у најму. И он је осто жив, ошо у 

партизане чет
е
рес четврте, био командир вода, тамо је код Крагу

ј
евца био на 

служби, ето га рекоше да је прије пешес мјесеци умро, моје год
и
ште, стари од 

мене годину. Трагеди
ј
а. И ови овде у Загуњу, сат с

у
 то насљедници по мајчевини, 

по оцу, наш. Јес им мајка ту некад била па с удала на Решу, па са ти њени синови 

дошли ту, нешто дјелли те имовне, и тако. Раковац настрадо, овдале до Дрине, 

никој више село у односу на број становника и територије, није мањег села било 

да ј више настрадало нег тај Раковац.  

 Ми смо увијек гледали, наш, куће горе, ајван се гони, ми зовемо ајван, 

стока. А нико није знао да ј то, да се све тамани што је по реду. Свјет није толко 
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ни бјежо, нек гони, нек пали шта има. Шта ћете, тако, завршло, ето. Наша српска 

трагеди
ј
а.  

Кад су партизани дошли на Романију, отшо и ја, прикључио се. Ту ми 

сретнeмо партзане и оне санџаклије, овде на Царевим водама. Они кажу 

санџаклије, санџачка бригада, ма нећу у санџачку, ја сам мисли
ј
о он су све 

муслимани. Ми отшли у Боговиће горе, била нека борба на Пуховцу, знаш. И тамо 

бијаше рањеника, и ови све Паљана што је дошло распоредише – нос рањеника у 

Прачу, онда Прача ослобођена, а Подграб још није. Био неки санџаклија се 

ували
ј
о, није санџаклија, ако није чак с Косова оздо, нека бали

ј
а, ја реко шта има 

од њега болан седамдесет кила, наш. Нема оних правих носила, нег ос
и 
јечеш ну, 

колац онај у шуми, није ни затсан. Реко ја ћу њега сам однијет, шта има четворца. 

Ја кад је то отегло се, кад је то, брдо стрмо, дола, како но наш мртав човјек буде, 

реко ајмо закопати у онај јарак, да их не носимо. И онда срећа што смо се ми ту 

задржали. Ми отшли у нашу романиску бригаду, наша романиска бригада отшла 

преко Озрена, дошла до, јој доље она велка општина има, у раван сишли наш, ма 

има она општина, сто пута ми пане на ум, и наша била су три Паљанина што су се 

прикључли тој нашој романиској бригади. Погнуо један, погнуо други, овај трећи 

рањен, да сам и ја стиго ту бригаду мене би било стид сакр
и
ти се, наш.  

Био један наш Паљанин, муслиман је био, наш покупли, ма каже
 
наш, она 

партизанска само виче напријед. Гинли су без потребе, што су морали. На примјер 

на Сокоцу горе онај бункер, ту ће погинти петнес војника. Бункер је ограђен 

жицом, унутра миниран, митраљези ту, нема шта. Оставише оделење јено, десет 

дана, петнес дана, нема воде, нема ништа, морају изићи. И тако читаво оделење 

изгине да освоји тај, журло се и нашим комесарима, ма није ту неке тактике било. 

Немам ти ја шта фино причати. 

Био неки Симо Клачар овде, најстари ђед, и онда имо деведес година у 

току рата. Па оно горе брдо, наш кад сагори, има једна страна нема тамо ни овца 

се не напасти, шмрека, а имо је јено три
ј
ес дулума праве земље. И оно мало љети 

кад узоре горе оно брдо нема ништа чалија, само чалија, кад се коси оно чалија и 

прозвали га Чалија. Ет и он је заглави
ј
о у овом сад, његва два сина, петро унучади, 

све је то сишло доље у дом. 
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Није се знало до чет
е
рес пете вамо, нико није знао за Крушцу, да ли је 

Град
и
шка или Јасеновац, само су то рачунали. Ми имамо неки споменик доле у 

Крушци, ја сам ишо има пешес година с овим нашим. То је шумарска кућа, сад је 

као музеј. То био јеан подрум четри са четри, колко је ту њи
ј
а било. Имала тамо 

кречана, наш. Они су ту затварали жидове, наш, има греда горе, на оним гредама 

стое куке, наш. Они њега објесе горе за ноге, наш, овдје за ц
и
јев ђе су чланци. 

Имају ни демири, наш, па су покушавали, демире искривили на прозорима да се 

извале, да нешто. Има ту седамдес шес Паљана имају четворца што нису Паљани. 

Неки шумар горе био у Боговићма, и он се јавио, не знам и још вако неки на том 

споменику. Седамдес шес, седамдес два Паљанна, већином горе они Шарци, 

највише из Боговћа. Онај један одусто, наш, дал је Шарац не знам ил је горе 

Глуовић избјего, ја нећу да идем. Мајка – Сине, немој да говри село, немој оно, па 

идете на посо, па шта, вратћеш се, наш. Кажу клела га, мајчино млијеко, и он се 

ражљути и у строј. И сад, кад је мајка чула! Натјерала сина да иде! 

Рекоше био у соколима Глуовић један, јој, како му је било име, и он се трго 

из колоне ка су водили га у ту шумарску кућу, он се трго и побјего. И потјерај, и 

потјерај, они су њега кроз оне кукурузе, кроз жито и на крај жита дошо и сћулио 

се, сад чека да ове уведу, шта ће бити, а још ова патрола горе обилази, тражи. И 

она једна муслиманка комшиница – Ево!, и они га салете и... Боље би било да је 

погино. Ма какви. Ја би се јави
ј
о добровољац ако су ме уфатили наш. Стр

и
јељај, 

не води ме никуд. Само мука се бо
ј
им. 

У нас су овдје били, док је Чича био, наш, био један наш комши
ј
а 

командир чете, он је био прави партизан, овај Клачар са Крижа овога, био неки 

Божо Племић,  командир партизанске чете, Стеван Југовић био командир 

партизанске чете, ишо на Озрен тамо, наш. И тамо водио борбу са усташама и 

оним њи
ј
овим мјештанима, и осто без ока, као командир Чичине чете. Е после тог 

слиједи и Србије јеан носи кокарду а други носи у џаки они златника, наш. 

Пређеш у четнике – ево ти! Кокарда, толико кокарди имаш да подјелиш својој 

чети, ево теби кесца злата. Није било право злато, касније су открили. И та три 

командира пређу у четнике, и тако за
ј
ебали моју Романију и Чичу. Чича је пошље 

погино, и то се расуло... 

     Душан Бојанић 1925. (Раковац) 
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2. 

Гувно је било на брежуљак, јер се ту довлачило жито и коњи врли, обрије 

се све добро, стожина, конопац, и један од нас ћера коње до изнемоглости, у круг 

и назад да би отпало жито, да се оно смете метлама у камару, очисти се од 

грубога. Онда, ко умије,  није свак знао узети лопату дрвену једну, и он баца у 

вис, чека да буде вјетра и пјева. Одлази на једну страну, а жито на камари оста
ј
е, 

пада, тешко. А неко, направљена је једна вел
и
ка дуга метлица од брезе. Једна 

дршка дуга два метра, можда више. И само мало и тога прућа и ти полако, вјешто 

скидаш оно што оста
ј
е на ономе чистом житу, то што не однесе вјетар. Е онда то 

жито купиш у вреће. Мош мислт баца ту хрпу у вис лопату, какав је то живот био. 

И имали жита, имали љеба, фино живјели. 

Најтеже ми је било гонт коње, јер највећа врућина, то ми је било тешко. 

Али ми је онда било драго, узјашемо коње и водимо на воду да се напо
ј
е. Кад 

одмарамо изводимо коње из вршаја да се одморе, и ако је завршено слама се 

одбаци, претреса. А онда коње идемо узјашемо до воде, то се грабимо ко ће 

узјашити. По тро
ј
е нас знало на коња до воде, они се напи

ј
у воде, даш му жита, то 

је тата радио. И тако, пролазе дани. Ето кад су, мени је било тако, а завидили су 

ми. А било је другима горе. Онда можеш мислт како је њима било. Ал добро. Све 

ми је то лијепо, да сам бог до и са то. 

Пјевало се, ми смо сви знали пјевати сељачке, играли. Био је свако ко је 

имо, ја нијесам никад знао свирати фрулу, мого, ал нијесам. Био је ко знамо ко је 

научио да свира фрулу, да играмо коло, нема ко га није знао, научио га од седам 

година играти, пјевати сељачку пјесму, веселити се на свој начин ко старина 

наша. Е онда, сад зависи ко је ђе пошо. Од четерес пете нису сва ђеца ишла у 

школу. Ја сам од те сретне ђеце који су ишли у основну и у средњу школу. Они 

сви што су престали, као сад што је престајало преко рата ко није имо ђе, у 

тринестој години треба у први разред да иде, ма ајде, он је то испрескако или није 

ни ишо. Ја сам завршио прво чет
и
ри основне, па сам онда отшо са једанес год

и
на у 

гимнази
ј
у, малу матуру. И још слични мени који су хтјели да уче! Није то хтјело 

да учи! Није! Смијали су се, изигравали су мене неки! Иду оне цуре, иду по 

с
и
јелима, ја ујутру раним на воз, у чет

и
ри уста

ј
ем, морам рећи да сам био у 

искушењима. Доведу ме – па јес тако, ја морам рано на воз, нисам се наспаво, ја 
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морам учти, они не морају ништа. Па онда тако у себи то носаш, а опет знаш с 

ким доле идеш, ко је доле, каква атмосфера у мојој школи, ја одличан ђак. Није 

нас ишло дванестеро, тринестеро четерес девете. Ево сад сам срео двије сво
ј
е из 

воза, двије бабе. Изљубимо се, мало нас је живих. 

     Милован Петровић 1939. (Раковац)  

 

3.  

Кад је Аустрија градила пругу она је за сво
ј
е раднике обезбјеђавала све, да 

се могу лијечити, да има прихватилиште, је ли. Пошто се ондар говорло да је 

ваздушна бања на Стамболчићу, одабрали су да направе тај горе, онда се звало 

санатори
ј
о, за туберкулозу. И туј су се лечили ти радници и они који су требали. 

Сад, тај диспанзер се звало, све заградили велику ограду, жичана ограда. И имале 

су три капије ку(д) се море уљећи. Није приступачно било. Одвоено било од 

станице жељезничке, они су могли доћи и вратити се, а није мого улазити ко је 

хтио у тај круг, само су болесници ту били. Велика зграда. И сада, ти неки 

богаташи, они су из Београда, Бартуле се звали, имали су сестру која је боловала 

сушицу. Они су направили својој сестри јако дивну кућу, не знам је ли сад она 

срушена. Јако лијепа кућа, и онда ми смо звали то црвена кућа, све фина цигла 

била фасада. Њој су долазили у посјету све неки богаташи, неке богате породице, 

и браћа су јој долазили скоро сваке седмице, а била је два брата имала. И сад она 

је ту се лијечила, и они су долазили, није се ни излијечила, ја не знам кад је умрла, 

али је била жива док није почео рат. Кад се заратило, ондар је от
и
шла она за 

Београд. Остала је та кућа празна,  диспанзер, и он је пропо, а био је активан све 

до рата. Та кућа, пошто је била празна, а усташе су заузели онај велики тунел у 

Стамболчићу, они су држали туј оклопни воз, који смо ми три пута зарабљали, у 

ту кућу је се уселио неки Маринко Цицовић из Осатнице, са своју породицу. Имо 

је сина Рајка, имо је Јанка, имо је Бобана, шта ја знам, имо ћерку Јелу, читава 

породица. И он се усели у ту кућу. Међутим, пошто је туј у Стамболчићу бијо 

шумар Ћурчић, а имо је он сина који је бијо пилот, Анто и шћерку Матилду, 

висока дјевојка била. И тај се Рајко његов најстари
ј
и син забављо се са Матилду. 

И то је трајало, то је све било четерс прве године кад су се они уселили, а они 

били добри пријатељи са тим Маринком, а Маринко ваљда рачуно да ожени ту 

његов син, шта ја знам. А тај Ћурчић, он има своју кућу, и сад она у Стамболчићу 
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има. Сад ја не знам ко живи у ту кућу. И они се забављали. Оболи Рајко и умре од 

туберкулозе, ондар оболи му ћерка Јела, умре и она. Ондар већ дошло 

ослобођење. Маринко је отшо у сво
ј
е село, направио кућу тамо, већ изгубио два 

члана породице. А тај Анто, што је био пилот, од тога Ћурчића, он је бомбардово 

са хрватским авијонима наш Шип. Рецимо ту има и једна знаменита ствар, кад 

заробљено је деведесет овије домобрана и усташа у Подграбу, кад су дотјерали иг, 

ми смо скинули њима одјећу и обућу и одвели их у Подроманију, тамо је био 

логор. А тамо су ти домобрани који су заробљени, они су имали кројаче, шта ја 

знам и они су правили опанке и шили би панталоне за војску. Е сад, кад смо ми 

њике скинули, ми смо њике прва група која је била превели у Пале. Они су дошли 

овде у оним дроњцима што смо им ми дали. С`утри дан тај Анто Ћурчић, у авијон 

све опанке и оне шарвале и оне гуњиће, све у авијон и нама на Шип, баци. И баци 

нам двије велке бомбе. Тај Анто, од те Матилде. Е сад та Матилда је становала, 

кино Романија у Сара
ј
еву и ко је гој долазио, то је пошље удба контролисала. И 

неки Јанко Гуја одавле био скретничар, и она њега позове на каву, а кад излази 

Матилде удба затворе улаз. Е Јанка у затвор. Каке имаш ти везу са Матилду, каже 

ми за
ј
едно расли и комшије били и тако. А тај Анто побјего с авијоном у 

Аргентину, а његов друг, који је бијо други пилот, он је бијо Илије Араповића 

чувара пруге син, његов су апарат срушили партизани горе на граници у 

Словени
ј
и.  

Е сад, ту кућу касније купу
ј
е неки Милош Дубовина, чувар пруге и неки 

Данило, његов стриц, и они један у један спрат, други у други спрат. И они се 

уселе. Е оболи од Данила, оболи му син Миливо
ј
е и умре, па ондар оболи Грујо, 

ондар од Милоша Дубовине оболи жена Зора, па оболи Милош, па и Данило, и 

онда Радојка, сна. Ето, сви су оболли о те куће. А кад је дошло ослобођење, онај 

дом, извршили су дезинфекцију те службе што су биле, а ваљда ону зграду није 

нико обраћо пажњу, јер ко ће сад ишћерати породицу па да то дезинфицирају и 

тако. Али сам пом
и
јешо једно и друго и тако, углавном је тај узрок бијо те куће, да 

су оболли ти људи. Ондар оболи Љубо
ј
е Табак, момак, оболи Миливоја Шаренца 

његов брат који је погинуо на Доброј води. Све су то оболли о те куће. 
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Аустрија кад је дошла Босна је била аграрна земља, то знате боље нег ја. 

Доласком Аустрије дошло је до неке културе, шта ја знам њиове. И онда је било 

развој жељезница, је ли, жељезница наша прва направљена хиљаду осамсто 

четрдесет девете године у Југослави
ј
и. Два велика богаташа, Талијани, звали су се 

Гео-сепе-се и Гео-сепе-Фертинели. Имали су пилану, огромну пилану ђе на 

болница Касиндоли. Ту је била пилана, огромна пилана са шеснес гатера, било је 

четрнес малих гатера и два велика гатера. Они су држали ове шуме скроз које су 

припадале тамо Сарајеву, и добили су експлоатацију шуме. 

Касидоли су село у једну долину, около су брда, а доле на дну Касидола 

тамо је кањон рјечице, а та рјечица се уљева у Жељезницу код Илиџе. Е сад, 

Швабе су, на томе кањону, ђе се завршава Касидоли, направили јену огромну 

брану од камена, и са тај поток није тако јак, али је сталан, има сво
ј
е изворе, има 

десет, дваес извора у брдима, све се сљевају низ тај кањон. И сад ови људи сијеку 

шуму, а Касидоли село ђе живе Гранзови, тада је било косаница, ливаде, они 

плате тим сељацима, јер потопи њијове ливаде, не могу косити, вода. И они сада 

с`еку шуму и вуку са воловима са коњима и бацају доље у те Касидоле. А ондар 

они пусте ону брану, потопе све те ливаде, а доље су ти балвани по ливади. Кад 

дође вода, дигне те балване, све то оде, нити вуку коњи нити волови, све однесе 

вода у Касиндоле. Е то су сад те болнице, то је правила Аустрија за сво
ј
е раднике, 

као што су правили за Стамболчић. Они су направили те болнице, а то је неђе 

било хиљаду осамсто шездесете, педесете, не знам које. Е ондар су они тражили 

есплоатацију ових јаоринске планине, а то је Равна планина, шта ја знам, 

Јахорина, Романија. Ондар они руше те пилане уз Касидоле, ово остане као њијова 

болница, а они пренесу све дванесте године у Подграб те пилане, исто шеснес 

гатера, само размонтирали тамо, монтирали вамо. Направили двадесет и седам 

кућа, неке су имале спрат. А и ти радници који су били уз ту пилану, они су 

прешли опет и у Подграб, зато се повећо број католика на овој локаци
ј
и. Сад, 

дошла је тридесет шесте године, они су због чега ја то не знам, све продали 

Подграбу. А они су имали своју свилару у Смедереву, и ондар су они то све 

продали једноме племићу, тако се ондар звало, звао се Црнковић. А тада је била 

најљепша дјевојка у Подграбу Анкица Бритвар. И он се сконто, тај газда са ту 

Анкицу, не знам је ли је ожени
ј
о, није ли је ожени

ј
о. Тај Црнковић је порушио све 
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те пруге, јер је Фертинели три имо локомотиве – Милка, Јулка и Олга, број један, 

два, три. И оне су вукле, једна за Романију, друга вукла за Врпрачу, трећа вукла за 

Назовачки поток, све се знало куда која локомотива. Оне су довлачиле, рецимо са 

Романије, са Добре воде, горе ишла пруга на Близанац, ја мислим да је то била 

пруга нешто око дванес километара на Романи
ј
и горе. Е сад, Фортунели је продо 

све то том Црнковићу, а Црнковић је срушио све пруге, покупио локомотиве, а 

пилану није срушио, ја не знам да ли сад један дио има још, а била је у назад 

неколко година. Он то прода, Црнковић, ваздухопловној бази у Рајловац. Она је 

откупила поље Митра Коромана у Подграбу и његовог брата Рада. И то поље су 

они мало поравнали, поćекли су све оне јохе које су биле око ријеке Праче кроз те 

њи
ј
ове луке, њи

ј
ове ливаде, то су косанице, то се није орало. И то су ти пилоти 

Мирко и тај Анто који су обучавали пилоте, а тамо је бијо комадант неки 

Калабић, Хрват је бијо, бијо је мајор ваздухопловни. Ту је било око неки педесет 

питомаца. База што је купила то, она је све адаптирала за ове питомце. Кад је 

дошо рат, ондар је тај Калабић, он је задржаво и говори
ј
о тим питомцима,  нећемо 

ми дозволити да дође Швабо овдје, нећемо заузети кланац онај, шта ја знам на 

Миљацку, па заузећемо Ођу, нећемо дати Швабу да уљегне, то је наша земља. Е 

сад, дошло ово превирање, већ су Швабе заузели Пољску, тридес девете, пријети 

опасност. А ондар шушка се дошо Чича на Романију, дошо Асан Бркић, дошо 

Слободан Сељо, дошо Родољуб Чолаковић, ти неки комунисти, шта ми знамо ко 

је. Они пропагирају, кажу диће се устанак, ово, оно. А ми били младићи онда, шта 

смо били балавурди
ј
а шеснес, седамнес година. Одемо ми доље па ми упанемо, 

дигнемо, украдемо око петнес пушака, a неће да нас пуцају, а ми бјежимо па 

оставимо то оружје, па опет се привлачимо а познамо терен, па се вучемо поред 

Праче, бога ми се, сви се наоружали. Још није почео рат. Још нису оне једин
и
це 

дошле, али се чу
ј
е да неђе тамо, шта ја знам, нападају неђе. А Шип је туј близу. 

Кад ево ти јено шес оније пилота, младића. Шта 
ј
е? Каже – Издо нас, каже, 

комадант, па ми побјегли. То су ти који нијесу шћели да пуцају, нису шћели њега 

као комаданта да слушају, зато нас нису убијали. А сад, ко су били ти људи, ми то 

не знамо. У томе дошо, већ диго се устанак. Ондар дошли и каже онај Чича, то 
ј
е 

Славиша Вајнер, он је бијо командант тада, каже он, по сваку цијену има се да се 

ликвидира тај мајор, Калабић. Он живи сад још у Подграбу. Још је било војника ш 
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њиме. Добије задатак неки Данило Станар, он је бијо студент тада, узме шес људи 

и направи засједу на Козор
и
ци, овај мајор иде, шофер вози и његов син. Он за 

пушку, тај мајор и неко га убије, а није сина и шофера. Сина и шофера одведу на 

Витез, а тамо већ усташе дошле. А још нису дошли у Подграб. Нису ни Нијемци 

још дошли у Подграб. Већ усташе се формирале. С`утри дан неки Џидић, 

наредник жандармеријски из Подграба, покупи шес Срба и пострјеља на тој 

Козор
и
ци на том мјесту. Ено и сад споменик. 

Виде Пандуревић, он је бијо чувар линија и то било поштанских линија, а 

Кусмук, то је отац овије што имају Милкоса, он је бијо чувар жељезничких 

линија, и они су стално пролазили пругом а линије су биле све на исте стубове. И 

ми се могли смо, кад смо радили на прузи, качити се само на наше жељезничке 

линије и то локалне, а по потреби и централне линије, знало се то све. И сад тај 

Виде, а он је бијо пијаница Боже сачувај, о њему има прича какијех ти Бог оће. И 

шта ће бити, имали ми телефон, ја сам имо на прузи, кад ујутру долази неки Петар 

Абула и носи нови телефон. – Окле ти то, Петре? Каже –  Горе на Челини кад сам 

пошо, па сам ја видио код кафане, па ја дрпио, у нас не ваља. Ја – Добро. Дони
ј
о 

он тај телефон, ја пробам одма – добар. А Виде, обилази све линије. Он има други 

телефон. Реко – Виде, Бог те створи
ј
о, види како ти имаш бољи телефон. О! – 

каже – Војска је војска. Прошло то врјеме, а Виде с нама сједи, узме оне пењаче, 

испење се и зове. Јавља се као да је из Лукавице, а он се јавља од нас. Ондар, није 

му мало, тамо сврати неђе, онда се опет закачи.  

Виде, има сад он нови телефон и сједи на ономе телефону, и он њега 

завиру
ј
е и отвара, наш. Каже – Добар је овај телефон и у вас, Бог те створио. Није 

прошло једно три, четири дана, ево ти милиције. Неки Чедо што је бијо Штрбац 

овдје у милици
ј
и неки, и неки Раде, двојица. Извадише из оне торбе неки папир, 

отворише онај телефон, а мене су звали Чича сви на пругу. Каже – Чича, одакле 

теби овај телефон. –  Не знам Бога ми, неђе ми дони
ј
о Петар, а Петар ради.  – Ајде 

вамо, Петре! Одакле теби овај телефон.  – Каже, ја нашо крај пута и узо па дони
ј
о. 

–Каже, ово ј телефон Вида Пандуревића! А Виде се напио, па се свалио, па осто 

телефон далеко, а Петар га нашо и дони
ј
о. И каже Чедо мени Штрбац – Јеси видио 

Бог те створио, како се не да сакрити. И однесоше телефон.  

Миливоје Симовић 1923. (Оточина) 
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4. 

Пуно, дјеце се пуно рађало ал су дјеца мрла, мрла, мрла, мрла, свако
у
, 

свако
у
 неколко да

у
на неко

у
 умре, на прољ

е
ће кад настане поготову недостатак у 

храни оније недостајeћи хранљиви матерја корисни и дјеца не могу да изнесу то, 

нег оп. Постило се пости дјеца су постла посте, и старе особе, онда, носла се дрва 

на рамену. Петљало се, врсило, чувла се стока и тако. Куће биле без икака 

намјештаја то 
ј
е било под, простирал се слама доље лежало се с краја до на крај, 

једно до другога. Огњиште и соба, ништа више, онај, собу и оно, как се зове 

огњиште било на сред куће тамо, кућа са огњиштом, куво се ручак на како да 

кажем, на вериге. Јело се из једнога суда, колко год има у кући народа у један 

велки суд се стави на ну звана синија, овај, трпеза, синија, није столова било и сви 

једу заедно, срчу. Није се знало о храни пуно, пасуљ, кромпир, јечам је туцан па е 

куван, купса, зависи од сезо
у
не шта има, онда репе оне шта ја знам, шта 

ј
е усијано 

у њиву то се јело, шта је унешено у њиву, уношено је нешто и у кућу о тога, и 

тамо и вамо и тако.  

Тешки дани су били, врло тешки, у школу идеш па ако не дођеш кад они 

замисле, сата није било у ц
и
јелом селу, у селу није било сата, шта ја знам, носил се 

опанци од свињске коже, правли се и носли, није било ништа да се купи и што 
ј
е 

било, било 
ј
е скупо. И тако, одјећа и обућа сва 

ј
е прављена у домаћинству, ткато, 

кошуље, сукна за оне гуњеве ово, оно, пеленгаће. То су биле као пантелоне па се у 

кући шило и правло и шта ја знам, ал су биле довде и није било то ваљано, правло 

се од картореза, жене су то, шило се све ручно. Тешки, тешка времена су била 

много тешка, много, много, много. У кући 
ј
е живло пуно, по тридестеро народа 

за
ј
едно да би могло мало домаћинство да опстане. Недостатак пуно пута хране, 

лоше године, недостатак хране, недостатак сточије хране, најгоре је било када 

нема, катастрофа настане. Онда се ловило у шуми, кресало се грање... и тако 
ј
е то 

било.   

Мене је рат задесио у другом разреду, ја више нисам ишо заратило се, 

после стигли млађи, после рата мене су опет уват
и
ле обавезе и онда сам ја бијо 

најстари, моро сам да радим и нисам ни био више кући, бијо по терену, ради
ј
о сам 

у пољопривреди, па радијо у грађевнарству па у сјечи шуме, па радијо на 

жељезн
и
цама, шта ја знам, нема шта нисам ради

ј
о, по Шапцу по Зеници по 
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Сарајву по Сребренику, нема куд нијесам био и тако то је ишло. Моро си обавезу 

зарадити за себе, ако имаш коња и за коња обавезу, комунизам бијо строг и 

незгодан, немаш ништа, а мораш дати све држави што она тражи, порез се резо на 

четри рате а никад не знаш која ће рата колика бити, мора се платити па како 

знаш.  

  Преживљавало се назор, тешко, било 
ј
е тешко, на силу. По

у
сле Другог 

свјеског рата су мало могли боље да живе, почела су аута, онда су гумени опанци 

од гума, ауто-гума прављени то је ипак било захвално, није било мокри ногу... 

Јаке зиме тешка времена и ет народ је ради
ј
о поза

ј
имо се мобом рађено, што је 

узрађено – рађено мобом. Радило се, данас један копач зове, сутра други и то тако 

договоре се, спремало се, радовало се једно другом. Народ је бијо сложан, бори
ј
о 

се. Слободе је било после Другог свјеског рата. И ет, тако је то ишло. Ја не знам 

бог зна много тога, али знам шта сам патио и ајде па ајде. Идеш у школу, гдје си 

био до сад, што нијеси за толико, нема сата, није се знало колко си пробавио у 

путу и што те нема. Неке послове док не обавиш нема ићи у школу. Устанеш 

раније па обавиш послове па ајд. И у школи је исто било, учила се вјернаука, било 

је строго, тукли су и род
и
тељи и учитељ је туко. Имо је право да туче дјецу и били 

су снопови они шипки, моро си донијети прав. Каменцама и да гледаш у сунце, 

често 
ј
е и то било. Донесеш сноп оније шипки, али то су мо

у
рале бити обавезно 

земљане шипке, нису друге дали, она 
ј
е најтврђа. По табанима су тукли, па заболи, 

главо
у
м у зид. Ал нико се ни од род

и
теља није буни

ј
о, кажу мени остави кост и 

кожу, а остало скини све батнама и то неколико пута туци, удри, само нек остане 

живо, немој га убити. И тако 
ј
е то било.  

Чуване козе по шуми, снијег пада, јаке зиме биле, нема ватре, ваља за 

козама трчати, свиње исто тако и оно неће чим је зима да миру
ј
е нег трче, било 

ј
е 

незгодно, има доста рупа и оне неће, бјеже, трче, и тако је овцама полагано по 

њивама тамо, вилама по шталама, тамо штале биле ко
ј
екуда у тору, по ваздан на 

снијегу и чувати, полагати. И тако
у
 ј то ишло. И стаје су биле и куће и штале то 

ј
е 

било ло
у
ше до Бога. Саперу се оне, зидови су наливени блатом. Кад дуне ладно, 

лежало се по земљи. Није било кревета.  Лежало се на поду па шта ти се деси – 

деси. Није било кревета током ноћи. Простре се мало сламе. Покрије се са мало 

поњаве и то је било све од покривача.  
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Било је болести, сваког прољећа велики кашаљ, заушњаци, ово, оно, свега 

ј
е то било. Обавезно оспице те, није било вакцина за врјеме Краљевне Југославије, 

тек је после дошло при крају вамо нека вакцина. Мале су се некако преброђав
а
ле и 

ту је температура и белај, али велике једва, ако је од иљаду једно остајало, морало 

је бити ил ћораво ил глуво, ништа од њег нема. И тако 
ј
е то било, то је што сам ја 

упамтио и види
ј
о. Доктор је био један једини ту и онда је била бабица некака. У 

свакој кући је би
ј
о понеки болесник али и велким домаћинствима, али је то било 

скупо, то се није могло, није имало одакле платит. Стока била до џаба јевтина, али 

морало да се има ради тор
и
не, за потребе кућне. Свако друго је могло умрјети. 

Моја је матер родла дванестеро, шес умрло, шес остало. Прије мене четверо је 

умрло, ја сам осто, после мене умрла ми сестра опет, па се роди
ј
о Живан и он је 

осто, и о тада овамо умрло још једно и онда ми умрла једна сестра у Срби
ј
и тамо у 

Ћупри
ј
и, и ово је после Другог свјеског рата остало Миле, Вукосава, Ратко је 

рођен за врјеме рата и тако да је то било белај. Била је нека Анђа, отишла, рађала, 

не знам колко је родила дјеце прије рата Другог свјеског, није ни једно јој остало 

док није се рат Други свјески завршио. После остало дво
ј
е, тро

ј
е. 

Мрла дјеца због хигијене због исхране, нема витамина, о витаминма се 

ништа није знало, о бактерјама се ништа није знало. Тад је било они гмизаваца 

ко
ј
екаки буа и ваши стјеница било, у кући не знам колко русева оније, то је знало, 

то је видло. Није се знало о витаминима, какав витамин це, једнолика храна и 

готово. Не може да изнесе кат прољеће дође. Преко љета опет буде нека воћка и 

ово и оно и тад се мање, мање дјеца, ал у прољеће нема ништа него та  сува и 

кувана храна. Једно те исто, некад пасуљ некад кромпир, онда купса. Салата није 

тада прављена, туршије ко
ј
екаке су биле, трпало се у каце, ко

ј
екуда шта ја знам, 

стајало. И тако је то тај живот би
ј
о тежак, јадан и чемеран.  

Ожени
ј
о се од деветнес година па је нешто било боље. Мало је народ, би

ј
о 

је просвећеније се прошло, били смо у избјеглиштву, ја сам бијо у Поморављу 

тамо три годне, тамо се служило. Свег јада за то врјеме, ајд биће боље овде, биће 

боље онде, а оно не може, како год нареди тако је било, искористи те а не да ти 

ништа како се наредите. Овај скроји од старога шта било, одјело бајаги, да се има 

шта обући, а оно што треба да баци узрасли особа, оно прекро
ј
и за дјете, ако је 

сукно то да да преврне само да изгледа новије. И мало је боље било, исхрана се 
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боље спремала, није се прије знало ни за какав колач, ни за какав, ни за уштипак, 

ништа друго није било и тако да је народ мало води
ј
о рачуна о исхрани више.  

Онда су биле мање за
ј
еднице, изд

и
јелио се народ. Види

ј
о тамо је било исто 

у Срби
ј
и, није било велки ти за

ј
едница кућни. А овамо било. Ниси мого да неко 

зовне, неко има привилегију па га неко увијек има у виду. Ја нисам воли
ј
о да се 

гурам ни око чега, никад нисам воли
ј
о те привилегије. Ако си чобан баци ти парче 

сира ако је мрсни дан, ако је посни дан комад љеба, проје, и оно покисне, пропане, 

кисне у торби, торбе биле од вуне, нема ни најлона, није било ничега да се замота. 

Онако се баци у торбу, одлакави се, ојади, очемери, шта ја знам, тако је то ишло. 

Е после се народ дјелијо па је било сваки родитељ је бијо домаћин своје дјеце и 

онда што је било уредније распоређивано, више се водло рачуна, није туђи неко 

пречи, није тако ишло.  

Нас је два
ј
ес и седмеро било, после смо се дјелли на пет дјелова смо се 

подјелли, белај. После нема кровова изнад главе, обори којекаки. Остали смо сви 

ту, подјелли имање, подјелли оно земље што је било, онда свима мало. У кома
у
ду 

је било триста и шесет дулума, а после свима мало. Поготову неправилна ди
ј
оба 

била по нас, а опет нас највише у кући било. Остајали смо ту, правло се шта било. 

Правли су људи од кровне, папрати, па направи доље темеље па са тије темеља 

склопи овај горе кров и набаци мало пречки а потом натрпа кровне каке, шаше, 

папрати. И ту су људи по неколко година после рата у таквим кућама живли. И 

негди на поду му мало наткривено исто кровном каком. После рата није било ни 

коња, ни волова, ни алата. Ал свак је за себ опет обрађиво, како ко зна тако 
ј
е 

ради
ј
о. Да би мого се прехранити, издржати. На пијаци није долазло ни одакле. У 

продавнице није долазло исто ништа. Понекада дође врло мало нешто, онда маса 

народа се искупи н улицу па чека ту расподјелу. Мора милиција све да среди. 

Облак народа, вашар, из муке да би шта доби
ј
о. А нема, производња није радла.  

Кад је комунизам срушен, седамдесетих година вамо, ка су комунисти 

срушли комунизам, онда је другачије од старог. Од Истока па прешли Западу, 

тако нешто ваљда. Ту су уљетали нешта помоћ да би доказали да су на страни 

тога народа, али и то све била подвала.  

Шта је год било да се ради само ако се могло зарад
и
ти, ради

ј
о сам ако 

треба. По Војводини тамо, по Сријему, ишо од домаћина до домаћина, копо 
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курузе, па сам после ради
ј
о у ниској градњи београдској, па у Жеграпу 

београдском, па онда дошо вам, па вам опет ради
ј
о сам у Дрини, на неким 

сарајвским фирмама, два пута уз Губрес, четрес осме и педесет треће. Ишо на те 

обавезе у Зеницу, у Бртељевиће, вамо у Сребреник. После о тамо овамо у Дрину 

кад је Дрина формирана, у сјечи. Којекаким фирмама сам ишо у испомоћ и у 

Загреб, куда све нисам, и у Тузлу, Трогир и Сплит. Ишо сам да радим. Нисам 

постављо питање шта се ради, нег само има л шта да се заради, тако да сам 

пензионсан осамдесет друге. Ради
ј
о сам код приватника око годину и по дана, 

ишо на Соколац, куд нисам. Ради
ј
о сам у грађевинарству тада. Али кад се нешта и 

друго требало радит ондај се радло друго, шта се год стигло радло се, ђе год.  

Самоук сам. У предузећу сам полаго
у
 и изашо сам на ВКВ. Доби

ј
о сам неку 

диплому, бајаги је требала бити, али су нас напали, па су нас окрен
у
ли на интервју 

јер су се бојали да ћемо отићи даље у друге фирме. И тако
у
, на ВКВ сам изашо – 

грађевинарник. Недостатак је била школа, јер се тако сваштарло. С тријес и 

неколко, с тријес и пет година почнем да радим грађевину. То нисам везе имо са 

грађевином. Ал сам брзо ишо напријед, моро сам. Радло се све у норми, шта си 

ради
ј
о то ти је обрачунавано па колко изађе. Ако је слабо рађено, слаба је 

организација, недостатак матерјала. Зависи и како ти је онај одозго расположен 

кот кога радиш да ти плати. И ет, тако 
ј
е то ишло. 

 

Остоја Петровић 1930 (Кадино Село)                     

 

5. 

Радијо он у шумарству, а прије шумарства нисмо се ни знали, шта ја знам. 

Радла и ја посл
и
је и упознал

и
 се тако. Били пет година. То 

ј
е било на два-три дана 

прије нег што ћу се ја удати. Сватови сазвати вамо и све, от
и
шла с братом тамо на, 

Ђедовци се зову преко Гласначког поља. И славли они Аранђеловдан, шта ли. И 

отшла с братом овим најстарим на пиво. И тамо један момак, Андрић неки отуда 

дошо. А била јена цур
и
ца мала, дијете. Вако ми сједли – он сједијо тамо, ја вамо, 

оно дијете. И у њега прстен бијо на руци, оно дијете онај прстен и час њему, час 

мени, баш ко ка се заручују. Ја то нисам ни обраћала пажњу. Он је ваљда то мало 

мислијо и оставијо је прстен на мојој руци. Ја даи, даи, неће да узме. А ку ћу ја, 
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коме ћу сад казати? Не смијем никоме казати, ни у њи
ј
овој кући, ни брату ни… 

Јој, шта сад да радим! Шути и шути, најбоље је кажу шутити. Ја шутим и дођем с 

тим прстеном кући. То 
ј
е била сриједа, знам добро. А ја идем у недиљу. Муж 

зафркаво, каже – Колко нијеси шћела, каже, толко си викала ајде крећте кући, ајде 

крећте!“ Ја само да одмакну. Доћи ће они па ће се побити, онда се то било. Ја 

нисам смјела ни снаји казати, никоме. Док нисам пошла. Ка сам пошла, онда њу 

зовнула и рекла јој да је момак бијо – Одакле? – Отуда. Али није њена фамилија. 

Реко ево ти овај прстен ако дође неко од Андрића, подај. Она одма – А како си то 

смјела узети? – Капак и шути. И дошо један стари чојек, да ли је с`утри дан, кад 

ли је, пито јесам ли ја шта оставила. Јесам и дала.  

 

      Коса Ћеремиџић 1926. (Равна Романија) 

 

6. 

Мили Боже, јесу и радле! Ја јес било грдно оним женама. Ја мајко мила! 

Ма нема шта нису радле. И коњи били и... Само се куповало шећер, со, ово све 

имала. Жито млио, уноси
ј
о у млин. Шећер, со и цикурија, кава. Нака није ко ова, 

нака цикурија, шта 
ј
е. Е једино

у
 однекле набаве праве 

о
ве каве садашње, па то сам 

чува кад неко туђи дође. А он
и
 све пију цикурију. И сад свак посо зна свој. 

Покојни ћаћа оде да неђе нешта заради динар. Ко 
ј
е одрасто,  Раде покојни, брат 

ми, оде на посо, сестра с мајком, мајка конопац – оде дрва да донесе. Нема шта 

налож
и
ти. Нема то везе, било љето била зима немаш никад дрва док не донесе на 

леђ
и
ма. Што 

ј
е оно било, ја не могу бити паметан. – Даћ

у
 ти јено јае, скувати, ај 

донес нарамак дрва. Одаклен – и шуме. И јадан за ја
ј
е оно одем. 

Све у Бога о(д) ћетена правли. Конопље, ћетена. Ткала кошуљу, дољњи 

веш. Чо
ј
еку отке не шарвале, прави и сукно но направи. Јој, Боже мили! И опет 

живла осамдесе година. Воде нема, свијетла нема. Треба нанијети воде и телету, и 

крави, и нама, и треба окупат се некад – пот шљивама купамо се, облијећемо око 

к
у
ће, опрат веш, све то жене. О, ма шта ј но било, никакав живот. Сиротиња.  

Оженијо се ја шездесет и прве. И сад, увече, прву вече, у мене жена носи 

ла
у
вор, насула воде. Покојни стари с`еди, изуо се, оћ да иде спавати. А она с 

онијем лавором преда њ – да ти оперем, тата, ноге. Ма, каже, носи то, нек пере 
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свак свое. Немој виш никад сине, да дођеш мени с лавором да ми переш ноге. 

Штош ми ти прати ноге. Мени бијаше баш драго. Нисам ја ш њом дуго ни 

ашково.  

– Оћеш ли?  

– Оћу.  

– Доћу ја у нед
е
љу да се здоговоримо, кријући се.  

Даднем ја њој прстен и каном здоговоримо се. Она ће изаћи. Ваљда то 

нешта ос`етијо ћаћа њезин и жао му, ваљда притего, почо совати.  

–  Кажи оћеш?  

– Оћу.  

– Кад?  

– Тадај и тад.  

– Поруч му нек дође.  

Ја на Палима, с посла заправо, кад она однекле.  

– Ајмо ми сад кући, пусти будалаштну, сватове. Ајмо, ја ћ се сад женти 

само ако оћ
е
ш ти. 

Ма каж:  

– Знаш шта 
ј
е. Мораш доћи у нед

е
љу да се здоговориш с татом. Ја сам му 

призн
а
ла све, да сам шћела кријући.  

Ја одем горе, он бијо добро загуљен.  

– Неш! Са сватовма! 

  – Колко ћете тије сватова?  

Е, грото, дванес.  

– Е немој звати Милана Кусмука, ја ш њим љут.   

– Не мош ти одређивати кога ћу ја звати.  

 тако било. Кажем тати, а он није волијо покојног Петра нимало, мог 

пунца.  

– Да си бог до се жени
ј
о од Обођаша, да нијеси од Вуковића. Не волим ја 

Петра, загуљен је он. Ај добро, нек ти је сретно, али ја нећу ићи у сватове. Рећу 

буразеру нек иде он, ја нећу.  
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Али прво он Милана зовну.  И сад, одосмо ми ус ту луку, јебо је отац и 

лука, пјешке. Ново покојни, Клачар, чајо. Прет кућу, сви улазе, ја најзадњи, и мене 

ишћера. И јебо га ћаћа.  

–  Ку ћеш ти!  

Ја само отворим врата и кажем:  

– Ја се не женим, немојте је случајно вамо вод
и
ти, ја одох кући. 

 И одем ја тамо код Арсена и његови, ђеца била мала. Бијо мало, један сат, 

и одем тамо, горе у собу, сидио. Они се, бога ми, доље спремају. Јово почео већ 

машалат и јопе низ Луку. С Миланом, да виш помирли се. И после знаш шта ми је 

реко:  

– От сватова пријатељ Раде и Милан најбољи су били.   

Дођемо овде – Цвијан Клачар!  

Кад је Винка стјела да остане, и одвео је покојни тата, и нашо тамо Мирка 

Савића и он су попили. И онда се Петар свади с Мирком. Покојни стари скочи, не 

да Мирка. Ондар се свади њи двојца, и никад виш није отишо. И он је то реко 

пред Винком: 

– Нек су здраво и живи, никад моја нога у Шајновиће неће.  

А кат су они дошли у пријатеље, и каном руо доћерали, сандук један двоје чарапе 

у њему, и ираме наке, и чарапа наких, папа. И покојни стари вели:  

– Немој куд да идеш! 

Не могу ја ту да бидем, ја знам да ће се они свадити. И ја неђе излетим, 

бијо по задуго, болан. Дођем. Ја кад у мене пунац на ме:  

– Коме сам ја доћеро руо. Ти нијеси види
ј
о ни шта сам доћеро!  

– Па неће то нико украсти, ја ћу то виђети посље.  

Покојни стари на њега. Јаој мени! Јадна мајка, сила јада вид
и
ла. Она само, 

јадна, штипа га да шути. Одоше, нит се то поздрави како треба, ништа. Мајка је 

ишла, и он
и
 су вољели мајку, и покојни Петар и Милева. Ал није покојни стари 

нешто, није иг волијо. 

Он је бијо поштен. Превше поштен и праведан. И сад ако ти нешта радиш и ако ти 

нијеси уради
ј
о ко он што 

ј
е, пул тебе онда. Јер нако не мере бит свак. Мол се Богу, 

шапти два сата стоји ка се слави. Не смије се пушити ка(д) се оће колач да ломи. Е 

сад како то у мене није знао баџеног, ја не знам. Он пуши. Јој, а пунац!  
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– Баци то! Ко ти је реко са да пушиш? Зар не знаш да се не пши сад?  

Он ку ће сад, нема ни пепељаре. 

– Реко ми Владе.  

– Шта слушаш вишу будалу от себе? 

Овај скочи, да јебе Бога што м нисам реко. Оће да иде, наљути се Бо
у
к те 

створијо! Ја се почнем смијати, он ме ишћера. Он је мене ишћеро ис куће сто 

пута. Али ја се правим да ми је то сведно па се јопе вратим. Ондар он плаче: 

– Извини, ја сам погријешио.  

Он се женијо двапут, мој пунац. Од прве жене моја 
ј
е жена. А другу жену 

кад је оженијо, довела му је мушко дијете. Сад је то дијете туј живљело и он је 

конто све ће то имање преписати на њега. Он је и војску ослужи
ј
о и дошло 

вријеме жени се. И оженијо се. И сад долазе отуд у пријатеље вамо. Носи се ован 

заклан, непечен само. Сиђ
е
ло се то увече до касно. Ја мало попијо, ма Бога ми не 

могу да спавам, не могу лећи. Вели Винка: 

– Ђавле, оћеш ти спават.  

– Ја не могу. Ја ћ сиђет овде у подруму и мало ћу на клупи свирнут, ако ми 

се бидне спавало.  

Па немаш ђе ни лећи, сви они ноћили. И нешта глеам они ован у ћошку 

анамо у подруму. Нађем ражањ, ето будале, ко кад је у њега све било на мјесту и 

сове и ражањ, све 
ј
е то у шупи на мјесту. Све 

ј
а то донесем, не мереш ставти на 

ражањ, скорело се нешта, једва жив ја ставијо. Заборавјо ја скинут оне јабке с 

рогова. Рогови Бош сачувај големи. Јој, наложио ватру, оно наставио, очи вадим 

шта урадик. Куку мени сад, ваља се свађати, шта ја знам дал то ваља. Ето њега, 

пошо у шталу. 

– Кад га закла, кад га огули? Кое си? 

– Ја с реда само.  

Ја пре шупу, он стао на међу па гледа. Само мало звиждука нешта, и чу
ј
ем 

ја нешта он шапти и врати се, оде у кућу. Кад ет ти га иде с пријатељом.  

– Да си мене пито не би ти ја боље реко! Алал ти вјера! Ваљал пријатељу 

ово што је урадијо. 

– Не море боље бити него 
ј
е. Па појешћемо га сви за

ј
едно, ручати и ми 

одосмо. Мореш нам спремит за пута.  
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– Нико ти помоћи неће! Скин те јабуке!  

Дође Милад
и
н покојни да ми мало помогне. Виђе га Петар, зове: 

– Миладне, ајде вамо! Нека га! У један сат треба да 
ј
е печено.  

Знам да ће оно бит печено, рано 
ј
е. И да не би пријатеља, да 

ј
е он шта реко, 

јади би били! 

 

      Владо Кусмук 1935. (Јасен) 

 

7. 

Три пут сам се ја испод ножа подиго, мој брате. Колко се није имало 

ништа, бјежали смо ми у Баре. Ово 
ј
е све било, болан, изгорло. Два пута је ово 

гор
и
ло, четерес прве и четерс друге се повртали и правли, и оно јопе изгорло. И 

са(д) смо ми отуда и(з) шуме искуп
и
ли се да идемо вамо да наб

е
ремо мало шљива 

или неки крушака, ил да наровимо кумпијера. И пође нас осамнестеро. Има цура 

на удају било. И сада смо с ми упут
и
ли вамо, једно за другијем идемо. И носим ја 

једно пола вреће, кромпир или не знам шта 
ј
е све било. И оно за млом иде, ја сам 

најпрви.  И они за млом, шегају се, омладна. Ја вако нешта поглеам на страну, 

види се дојњи дио чо
ј
ека испод омаре. Оне гране доље савиле се, црни се одјело. 

И како ја обзирнем се, пратим њега, не пратим преда се вамо. Како ја окренем 

главу: – Стани! Два митраљеза преда мном. Она у м
е
не џака спаде. Оније оздо 

приватише да ватају. Ватају у живо. Ја стадок, никуд не мрдам, немам куј мрдати. 

Ватају но, бијо мој буразер и још један стари
ј
и од мене. Оно женскиње, онај 

ремник једној набацу
ј
е на врат да је притегне себи, а другу уватијо. Чупају се, 

отимају. У том моменту сам уватијо гужву и ја сам синуо. И ка сам побјего доље, 

они су мене гањали. Гонли су ме дуго двојца. Горе вришти се то болан, запомаже. 

Ја сам успијо, у воду се увалијо и туј се сакријо, нака судбина. И потље ка(д) су 

они прошли горе, они су горе оне цуре патли, шта су радли, Боже сачувај, и 

дватри мушкарца. То ти је један потрес бијо, мука 
ј
е и причати. Као дијете знао се 

снаћи, четрнеста год
и
на. И(з) школе четерс прве изишли. 

Па у Сарајву једном уваћен. Уз рат отишо у Сарајво да тражим шта, оно се 

смјело као ђеца сићи, на Вучју Луку па доље, да нађеш нешта да дон
е
сеш кући. Ја 

имо нека два коњића, па сам се увијек дружијо с некијем стари
ј
им чоеком. 
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 И онде нат Ковачима бијо ан неки горе, и то држо комшија с Романије, 

муслимани држали тај ан. И ајде каже неки Максим Јокић, боље нам је заноћити 

код њија. А ја реко ма немој, да ноћимо доље код неке Станшићке, доље виш 

Чаршије одма. Ма јок, горе су опе наши људи бива. Уј
у
тру, упадоше тројца. 

Заноћло, неких има и муслиманки, нако залегло у ономе ану. Само ти, ти, ти! И 

мене закачи – напоље! И ја да идем, не шћеше онога старога чо
ј
ека. Она једна 

женска муслиманка, д идем и ја с вама. Ку ћ
е
ш ти с нама? Да неђе насијече купса. 

Не море, каже. И изиђоше напоље. Кад ја погледам горе нат Ковачима пуно но и 

војске и коња. Како они улазе унутра да изгоне, а они су коњи у штали, а ја само 

сакријем се за врата. Како они улазе ја за врата. Они тамо прођоше на сред 

просторије, а ја на врата и у шталу. И сакријем се у јасле. И немам сад стрпљења у 

јаслама. Бијаше неки муслимански коња. Упадоше они у шталу. Излаз, излаз, 

излаз ономе чо
ј
еку, чи су ово коњи? Каже не знам, ваљда ће чо

ј
ек доћи. Изиђоше 

они, ја устанем, реко повратиће се, наће ме у јаслама, уб
и
ће ме у јаслама. Почнем 

онај самар риктати, попуштам, вежем. Немам ни туј стрпљења. Узмем оног једног 

коња који се слабије води напријед га, а онога другог свежем позади. И полако 

излазим поре(д) те гужве. Пролазим ја, ал нема далеко вако за једну кривину, 

одма зађем у другу улцу. Ја им макнем у ону улцу, и оном улцом горе, кад она 

ђеца све – ено ћетник побјеже, ћетник побјеже! Ошинем оног коња, ошинем, неће. 

Јер су мртви коњи. Горе Би
ј
оску, стража усташка. На брзине сиђем с коња, сјашем 

и направим се да рамљем и водим коња. Они се нешта смију, кесере се. Ја сад 

мислим, вијећам, реко оће да ме уби
ј
у па циркузе. Назив им је рекнеш – спремни, 

усташама. Не знам дал они одговорише дал не одговорише, и стално се смију 

нешта. Гледам и шепам, водим ја коње, прошо сам ја њија. Али виде ме још. Како 

макох ја мало да ме не вде, узјашем. И више никад им нисам сишо доље. То је 

четерес четврта у прољеће.  

 

Неђо Терзић 1928. (Мокро) 

 

8.  

Некад б
у
или на овоме селу Понор, б

у
или су мослимани. Били су бегови, 

Сијерићићи, из Горажда су били. И тај неки ђед, он је био солунски добровољац и 
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научио много штошта у том рату. Палио је сијена тим муслиман
и
ма. Одведу га у 

затвор у Рогатицу и он плати, имо је, био је богат, дадне који дукат ономе 

стражару, значи и та(д) се могло поткупити, и он га пусти. Поноћи крене из 

Рогатице, то је једно четри сата ода. Дође ту и стави неки суд а то је оно суво 

дрво, и он њега тако припали и гурне тамо у она сијена. И оно тиња, тиња, плане, 

изгоре сијена. А чим му изгоре сијена, не може су чим изранити стоку. И онда 

дођу ујутру да траже доље, да туже тога Риста да им је попали
ј
о сијена. Међутим, 

они кажу – ево Риста у затвору, би
ј
о читаву ноћ чоек у затвору. 

А били су врло нефер према становништву горе нашем. Ка(д) смо долазили 

баш ту ђе Поточић један, ђе смо палли, ђе смо стоку по
ј
или ми Срби, морал смо 

она звона да зачепимо. Ниси сми
ј
о да им не би ремети

ј
о мир њиов јер су они 

одмарали. Моро си зачепит звона и да пије стока, ка се стока врати, онда вади, 

очепи звона. И сваки је дан знала се која домаћца иде Српкиња да кува хљеб 

њијовим женама. Јер оне биле даме, биле госпође. Или кад пођу, иду петак у 

Прачу да клањају у џамију, имал су један тај камен велики, и туј дође овај Србин 

што је чисти
ј
о штале, коње, придржи сваком аги коња да уз`аше. А кроз село 

Понор иде вај Херц
е
говачки пут, даље је водио преко Гласинца за Зворник према 

Бијељини. Кад су Херц
е
говци ишли, кад изда година, моро је ићи у Семберију да 

тражи жита. Не б
и
 мого остати. Е тудана кад наиђу ти Ерцеговци, морали су да 

сјашу са коња. Нису смјели јат на коњима, него си моро фино сјати да проведеш 

коња.  

Или за овога ђеда да ти још испричам, кад је отишо у Прачу с коњем да 

узме неку потребу да се подмири. И ондара купио ђед сомун, та(д) се звао сомун, 

а то 
ј
е хљеб. И још се упутио са Шаренцом неким, Илијом ваљда. И тај му је 

Шаренац види
ј
о да он носи онај хљеб, и он њему узме, украде му онај хљеб, а 

стави му камен. И он долази кући, каже – ево, жено купи
ј
о сам ти (осу

ј
е јој оца, то 

ј
е била узречица), дони

ј
о сам ти један сомун. За ону тамо торбицу да узме сомун, 

кад оно камен. Зна он већ шта 
ј
е било. И са(д) чека он Лазареву суботу кад славе 

Шаренци. И прикраде се он фино тамо томе јунаку што му је укро тај хљеб. И уђе 

он, сачека, види ђе домаћца оставла крсни колач, тамо у ону неку шуп
и
цу. Уђе он 

и узме колач. Кад је дошо овај Шаренац да ломи колач, слава увече, пошо по 
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колач кад нема колача ниђе. Ал зна, и он се досјетио – сјете људи моји, Ристо га 

Форцан сломи.  

Његош Суботић 1965. (Понор) 

 

9. 

Сира се звало. Увати се у коло и све одај и све виче дај сире, дај сире. 

Oндар има тамо неку лопту убаци па ко, овај, превари преко тебе убаци у ону 

рупу тамо и то се звало, па онда спржа та нека вражија. И шта смо но се још  

клиса, тамо се зађеде дрво и овдуд дрво јено мало гађаш онијем дрветом и ако 

погодиш у оно испадаш, не испадаш да речем, ако промашиш испадаш, па други 

узима то и игра се тијем. То се клиса звала. Клиса каже. 

 Шуде исто, чваке вако скупљене и ко лоптица о дрвета се направе и шудају 

се, то се шуда звало. Ма свашта, не знам ето шта би све причала за то шта смо се 

ми играли. Има иг, питај Бога. Па смо, овај, и дослутли смо, правли од дрвљади 

ђецу малу па тамо направи кућ
и
це неке на стјенчицама, па ко вај тобож умрло 

дјете. То се кукај, посље сам викала и дослутисмо рату. Ма не знам шта нијесмо 

измишљали, а ето та игра што сам ти рекла сира се звала, спржа, шуда, клис. 

 Ми, ови што чувамо и потље кад смо одрасли, ка(д) смо чували, па се 

састани у шуми тамо овце мало напољу вамо по шуми, а ми на ливаду. Игра
о
ли се 

тога кажем ти, дал смо још шта, нешто се не могу са(д) да с`етим. Шо се тиче 

наше те игре, то што смо с(е) играли, ти шуде, клиса, прже, сире, то се звало увати 

се каже у коло. 

 У нас су игранке. Знало се вако састајати, ет ко што је у мене тамо виш 

капије горе, само већа биде ул
и
ца. Ул

и
ца се звала. Ту је знало се недељама или код 

мене или код друге ми другарце или друга, све по једне недеље, знаш то. И ту је 

игра а нема да се грли, да се узима испод руке, јок, само за руку. Ништа друго. Кад 

би је момак уштино а она се насмијала он је и одбаци о(д) себе. Д извинеш дијете, 

не знам како да кажем, каже курва. Она допустла се. А сад, ето видите сад, фала 

Богу. А то је код нас тако било. 

 У мене чојек исто каже покушаво наш свашта мени и ја га само маршнем о 

себе. И одма момак трчи тој цури, поштена. А зар да?! Морам се изразит. Уда се, 

ако није поштена дошла, фино је упути и врати је мајки, то 
ј
е тако било. А било је 
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дијете свашта, било па роде и копилад, па га закопају. Удави па закопају, па неко 

на пример ти си видла некога па ћ
е
ш јавит, па они јави џандарма, џандари били, и 

увате је – ајде, ђе си дијете закопала. Она помага нисам, јеси, изваде дијете. И тога 

је било. У м
е
не Ранко више пута рекне кад ја рекнем –  ја ово данас не подносим 

никако – мама каже, можда 
ј
е више било коплади ка си ти била нег сад. Сад се 

реко узму. Изради је, срећа велка сад узме је, а прије није било, каки. Знало је доћ 

са сватов
и
ма, оде доведе се цура, обави се та свадба. То 

ј
е било у Жљебовма посље 

рата овога, не овога, онога Другог свјеског. То 
ј
е урнебес бијо. Газдински се син 

оженијо и све се разишло и он лего, нема да трчи одма млада и младожења, јок, 

спава ђевер прво. Док се не вјенча нема спават са младом чојеку. То 
ј
е тако било 

код нас. Кад је чојек лего код ње, видијо шта је како је фино је – обуц се, спрем се 

и коња и он је одведе мајци и оцу. Ево 
ј
е ваше, тако сте је васпитали, и ево 

ј
е. Није 

дошла невина а сад јок, то данас, фала Богу. Кад замислиш, на пример, изради је, 

узме је, то није ништа. А ја са својијег пет синова, док се нијесу ижен
и
ли, реко 

ђецо рад
и
те шта знате, ал немој нападати цуре, фино ш њоме, а биде л дошла 

трудна слободно рачунај да ћеш изић ис куће, а никад то дјете нећу – свака час 

ђет
е
ту, дијете је Бог дао ко и све – нећу назват да ми је унуче. Јер не знам. Како си 

год пришо ти њози приђе и други. Па тако ти је и данас, само што се неком не зна 

и дође. И дал је његово и дал није.    

 И то 
ј
е код нас све било. Оде се прво цура испроси. Кад се момак и цура 

загледају оду испросе је. Дану јој дукате и пара и тако. Онда уговоре свадбу, 

биљега се звало. Дане јој прстен, пара и ондара уговоре кад море газда да прими 

сватове и колко иг море примит. С коњима се иде. Ондар није било се ко сад 

бруку сватова, јок, до двадес највише. Ако је далеко цура преноће тамо, ако је 

ближе наобдан се врате. И бајрак је, и доведу је вамо, спремљено је све да се једе, 

нема тањира ко сад у нас. Тевсија ти се пите стави једна вако, има доста вој, ној, 

по столовма све. Оно се отприје крмад кад се кољу у јесен, то се остављале не 

скроз са средне, од главе па доље, и они реп, и све се на велка сланна остави па се 

осуши, па се и за славу располови. И ако зна да ће имати свадбу остави и то ти је 

мезе што ми сад пршуте и купу
ј
емо не саламе. Није се куповало.  

 Ма какав ражањ бона! Није ражња било, него сланна сува, то ти је било 

мезе. И ондар вамо су ти чорбе, пите, кајмак. Све домаћа производња. Закољу 
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јање или нешта закоље. Како теле! Јање. И ондара насијече се све на зал
о
гаје, нема 

ножева, нема виљушки. Ето, то ти могу рећ исто и за свадбу. 

 И ондар иде се у пријатеље, потлије, иде се само млада и свекар, свекар и 

сна иду. Ја сам исто тако ишла. Ка(д) сам се ја удала четерес осме исто су тако 

било обича
ј
и. И ондар, моје дијете, шта 

ј
е било и ка(д) дође млада, то 

ј
е било исто 

и ка сам ја дошла. Ко 
ј
е год дошо на врата, ти си сад дошла, ја добродошла љубим 

ти у руку. Мање о(д) тебе све с то љуби у руку. И ондар мораш све, колко год има 

чељад
и 

у кући. Отприје је било ђеце доста и сваком мораш име друго нађенути – 

Злата, Златија, Госпојица, Љепотица. Све тије наки, све је то мене. Сво
ј
ијем сам 

снама свима рекла – вама је право добро. Пошт
о
 сам ја, морам ујутру уран

и
ти, 

увече све чекаш док све полегне да им намјестиш аљне да полегну и да иг 

покријеш и ти идеш ондар на спавање.  

 Ја, и переш ноге, ја сам свекру, нијесам имала свекра правог нег амиџу, 

пошла да му иг оперем – сад си каже снао пошла и виш никад, нисам сакат. Није 

ми дао. Чојек ми исто пружијо ноге да му перем – е неће ти иг опрат.  

 Све што с тиче да се ради, каки да би неко прије снае да устане, то нема 

говора. Прва устати, ватру наложити, каву приставит. Стари су додуше и пили, 

млади нису. Ја нисам пила кад сам била млада, то сам стари а ми јок.  

 Ма бога
о
уми ти је слава сад припрема се исто тако што каже за свадбу онда 

се припремало за славу, исто. Ма највише смо све домаће, кајмак, сир, кромпир, 

пите, чорбе и то све кашкама, нема ти тањира, нема ти виљушке, нема ножева, ма 

каки, ништа. Колач се ломио, исто је колач се шаро, али онда се шарало највише 

чешљев
и
ма, купиш чешаљ онај. Не знам дал си ти то виђала, оне старинске 

чешљове, па се шарало онијем чешљом и чашама. Па ето ко и сад, шарај га како 

ти оћеш. А исто крсни је колач бијо и онај долбаша ломијо. А што с тиче ране све 

се припремало ко и за свадбу, све домаћа рана. Неко и нема, неко закоље. Само 

раки
ј
а и то јеном чашом, а саде сваком мора бит чаша и мора бит сок. 

 Јес било за Бож
и
ћ. На Бадњи дан ране домаћини, иду у шуму, носе. 

Домаћ
и
ца је скувала колач, погачице и тамо да да и то шуцо да натакне волу на 

рог, и понесу жита, исијеку бадњаке, прву треску остави, тури је у жито у 

пријесјеке, неки пријесјеци били, и поспе онијем житом по пању, и попију ракију 

и честитају бадњаку. Ал то нису бадњаци ко сад него растине, велки рас, читав 
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рас осијече, три доћера. Огњиште било о цигле, туј се ватра ложла, то је звата 

кухиња ко ми што кажемо кухиња у мене вој. И вериге не биле и вјешало се, туј се 

варло и млијеко, туј се кувало све у тијем бакрачима, каки лонац. Кажем ти, 

доћерају те бадњаке, дочека иг домаћ
и
ца и јопе са житом, унесу, принесу иг ус 

кућу. Ал то велко бокте, и ујтру прије зоре, не млого прије, да се унесе у кућу, 

тури на огњиште, налжи се ватра, е полазник долази. Нико у кућу не смије. Ако 

уљегне ти није ти ондар он полазник. И ондар они дође полазник, дочека га 

домаћин, дане му машу, оне маше биле што се жар дизо и ондар он креше, те 

домаћ
и
ну било ово, те било оно, родло му жито, родла шенца, имо мушке ђеце и 

женске ал мушке више, све то чита. Имо оваца, јањаца, ма нема шта не говори. 

Говре и сад, у мене овај унук је полазник доље стрицу Јанку па му ја викала рец 

му –  колко варница толко домаћну у гу
ј
зицу парница. 

 И тако, сад кажем ти об
и
чај је онадар било а са(д) нема. Полазник ко ти је 

преведеш га тамо кад оћеш, спремиш исто рану. Само што се вој, не вој – ниђе, не 

преводе ти полазници. А онда су се преводли. И с`еде докле ко море. Е оно м није 

мило било. От крмета остави трт
и
цу и реп или јање за Бож

и
ћ. Шта је клало то 

ј
е 

остављено. И скуво и полазнику погачу и ондара неко кошљу, како ко има, ти 

можда немаш кош
у
љу ти ћеш њему чарапе или ја немам кошљу полазнику ћу 

чарапе и не назувице.   

 А неђељама каки да би радијо неко неђељом, бош сачувај. Све ти је 

састанак на тијем улцама. Дрвенце биле, свирало се. Свира у колу, то с игра по 

ц
и
јели божји дан. Тијем дрвенцама свирају и ми играмо. Ондара ка се љешници 

роде дигни се, неке вртаче су там биле код нас ту је састанак, све идеш около 

кроза шуму, береш љешнике а ту је састанак и туј те музика чека, дрвенце те и 

имају не музике. 

 

 Туди је дружење али је било знало се ђе. Сад је код мене па ондар друге 

недље ко тебе, па треће код Љепосаве и тако. Све с то здоговори те неђ
е
ље ђе 

треба да биде. Ма да помаћи иглу, зар поч
и
стити шталу, сикиру, па то бош 

сачувај, то се није радло.  

 Нису у нас биле домине. Карте јесу. Ал најв
и
ше биле рукавице, прстена се 

звало. Рукавице се и чарапе саставе, шта има у кући вој код мене ја њима свјема 
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донесем и ондар они на пот то, све по поду с`еда, а прстен држиш и све у сваку ал 

не вди нико ђе ћеш га оставти. Е ај саде ти погађај ђе. Овај почне – пуна није, 

празна јесте. Е ондар пропане, узима, брои му колко тамо има тога, колко ј остало 

да није подиго  а реко да је празна а она била пуна, бијо прстен. А богме то сад 

нема. 

 С момком ашку
ј
еш, фино причате солидно, нема лајања, све солидно мора 

бит. Ако је почо нешта да, она је њега маршнула и окренла од њега. Ако је 

солидан иде ш њиме докле иде – иде. Испане јој бољи она њега одуста он остане, 

ко пребјена вашка. Ал он потље тражи другу, а саде јок. Ил да цура пов
е
де коло ко 

сад, каки. У мене кад је унук славијо осамнести рођендан на Бож
и
ћ вече, па ... 

сестра му старија од њега ... коло водла, њиховије четерес само из КУД-а дошло, 

што женскије што мушкиња, плус разред његов. То 
ј
е пуна кафана, два оделења 

има, то 
ј
е било пуно, ал сазво имо Ранко свое неке те. И тако да 

ј
е то било фино, и 

загрле се, играју, узму се испод руке.  

 Причала сам Љепосави како су мени ђеца припремила осамдесети 

рођендан. И унуци ми дошли и сна ш њима, ништа не говорли. Нашли ме у селу 

да с`едим, каву пијем код ове заове. А тако баба, не славиш рођедан него у селу 

си, тај стари
ј
и ме зеза. Какав реко Оливере мој рођедан Бога ти. И ја ш њима и вој. 

И с`едоше они вовде. И ја, овај унук бијо вој, реко да м нешта купи доље, за каву 

кекса. Јок каже, баба, идемо код стрика Јанка. – Па јес ти дошо мени или си 

стрику Јанку? А ти га иди стрику Јанку касније, с`едите води да ручак спремим. – 

Ништа, све 
ј
е доље код стрика, да виш какав се ражањ окреће. – Какав ражањ?! – 

Баба, синови
 
ти славе рођендан и дошли и ми уза њи. Донијели ми поклоне, 

донијели накије мирисова, ја иг дала унуки, каки. 

 Шта 
ј
е рађено? Обо

ј
иш бојом крпцу црвеном кад некуд оћеш, мало 

протрљаш. Масти намажеш рукена косу, мараму убрадиш, вамо оно направиш се 

ко стреа нека од оне ћубе, горе свежеш а вамо 
ј
е ко качкетић. Масна! Ето како ти 

је било. Није да кажем да је то неко, него и ја сам то радла,  тада ј то се све 
ј
е 

радло. Ни си имо креме ни колоњске воде ни ништа. А саде више дадосте на те 

ђаконије... У мене јуче унук уљеже право у моју собу. У мене регал, имају два 

огледала и огледа, гледа како му одјело сто
ј
и што смо му купли и вичем ето тамо 

моје креме намажи се. А у мене Соле
ј
а крема. Нећу баба, имам ја себ крему. Кад 
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от
у
д изађе, ја јеси ми реко собу засмрдијо, а оне мирисове а ја велим засмрдијо. Е 

јесам ти је каже и замирисо, мирисаће ти евту дана. 

 Из`утра ме зовне д идем да чувам овце, а ја жмирим, не вдим, тумарам док 

изиђем док се спремим. Тури ти оног кајмака на љеб и ајде гони. Још се није 

свануло, у три сата. Сокак неки доље от кућа, камење, ја как идем ударим у камен, 

они кајмак слети, ја бацим и љеб и чекај ка ћеш доћи кући да једеш. То се 

напасало из`утра, док је лад, кад је ладовина ко данас по цијо си дан тамо.  

 Сазове на пример неко жене некад за гребењање, да се гребена вуна. Јени 

гребењају јени чешљају. Оно што чешља тура се на гребене, па се развлачи, па 

ондар извлачи се нај влак башка, па башка повласак, па оно потку најзању, оно 

баш ко куч
и
не некадашње. Сам се море на куљенику прест за ка ткеш нешта да 

убачиш. А са то се све зајено на машини уреди. Ја сам знала оплести чоеку 

џемпер, не мере уопште да се издере, Бок те, на гребене извукла. И ондар оно 

повласак. Све што га више носи све се више масти. Нема да се рута ко сад ово. И 

кажем ти јесмо, јашта је, мобе, код нас састави мобе. Ко зна на преслице оне, биле 

чекрклије, вако ручка и точак намотај, вамо има калем, на виљушке калем 

натуриш предеш и окрећеш. Имају они зупци на виљушци, и ти све како предеш 

премичеш оно са зуба на зуб, да се напуни тај калем. Натуриш канчело. Има 

мотовло и с мотовла ка скинеш то се зове канчело. И тамо има онај вито што с 

окреће. Вито има тојагу и горе на тој тојази су даске, јена тамо укрштена, четри 

даске. И онда они ексери, или ексери или о дрвета неко ођеља и пробуши. Натури 

то канчело и у ту трупину. И ти вамо моташ стан ко тке, моташ цјеви. Ка(д) сам 

била цура моја род
и
ца набави преслицу са ногом а ми ђеца око ње да гледамо. Она 

узме комад љеба, једе и окреће, преде и окреће ногом. А то нама све чудо и 

гледамо. Ка(д) сам се удала тамо неки, не знам, на Буђу, правио преслице. И ја 

наручим и купим преслицу и помало, помало, и научим се.  

 Па било је мало тије прича. Ја сам иг слушала. Моја род
и
ца би тије пјесама 

знала. И ко увече се састан да с`едимо и да плетемо и ондар нас двије то су. А 

мушкиње око нас с`еди неколко на клупама. Ми смо доље пос`едали. Они чираци 

били, није лампа. Чирак и у њему доље лој и горе ластика нека, ласта од лима и 

пробушена на средини и турено је на ови чирак и провучена свјећа оздоља, от 
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памука направиш и та свјећа вуче оздољ тај лој. Ус то смо плели. А сад свјетла па 

не вдиш. Све во од свјетала и телевизоре гледајући.  

С`једемо, плетемо, пјевамо па нису баш онда неке пјесме биле. Почнемо 

нас двије да пјевамо и пребацуемо момцима, ондар они нама пребацују. А знале 

смо пјевати у шуми. Вако близу шума куће и нама рекну – са(д)тамо чувате овце, 

оћемо да чу
ј
емо пјесму – да не би поспале нас двије. Умрла ми је та род

и
ца, а мене 

држи, не знам ни шта ме држи више.  

 Јеном ишле из Рогаце, велка сам била, идемо с теферча из Рогаце и 

комшије нам иза нас и пјевају: Мала моја, уједе ме буа, почеши ме ногом иза уа. 

То 
ј
е право лајање, а ми дочекамо одма: Ој, драгане, нек те једе буа, сам се вашка 

чеше иза уа. Ушућеше они одма. А он је бијо доста вако, комшија, муштерија 

мојој сестри. Туј ми је и сестра са мном и још јена, од рођака шћер, и ми пјевамо. 

Ја им пјесме поч
и
њала старија, оне млађе биле. И то сам добро упамтла како сам 

га дочкала. Ка дошли кући, испричаше. Моја сестра, оне. Причају, каже тако и 

тако. Милка, вели, запјевала нам пјесму, и ми смо ш њом пјевале, па каже паметно 

им је и рекла. И никад виш моја мама није дала тој мојој сестри да би ш њим 

проговорла. И чул сте, ти си чула не зна она, што но побјегне на Берегу, четверо 

бок те. То 
ј
е тај. Рек

о
ше да је липсо у затвору и нијесу му дали да га саране. Ма не 

б му дали ни моји тамо то наше село не б му дали да сарани ђе су ти сарањени 

што су изгинли. То 
ј
е гробље у мога оца земљи и туј се сарањују сво то село.  

 „Овце чува па се погуб
и
ла, вели мајка сад би те уб

и
ла./ Немој мајка, то је 

твоја штета, нећеш имат ни шћери ни зета.“ 

 „Дођи драги ђе си долазијо, ако нијеси другу облазијо.“  

 Ја сам имала ето, није да се фалим, Бош сачувај, немам се шта фалит, нећу 

се удават. Имала сам момака ко кише, била сам лијепа, а ошла сам за стара, 

једанес година стари
ј
и од мене. Бијо у Удби, нешта га мајка моја завоље, и ја сам 

за њега отшла. А фино ми. Имам фала Богу пет синова, јес да ми два сина умрла и 

јена шћер, а јопе имам фала Богу пет синова и јену шћер и ето унучади 

четрнестеро, праунучади дест
е
ро, а биће иг још. Има који ће још родит. 

 Све б реко неки Крсто Загајац кад је дошо код нас, каже: Није дијете, вели 

тако, колко то имаш Милка ђеце. Ка сам дошла у Кулу, волли ме сви. Некако 

млада сам дошла ал сам знала некако те обчаје да ме нико не с`јету
ј
е. Нисам 
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имала праве свекрве, него стрина. Али сам некако од мајке то чула, те обчаје сам 

знала. И он су мене сви вољели. Како тако млада а да знаш све обчаје. Свима 

имена нађедала. То 
ј
е била фамелија голема, није само Врбац, него било тије 

фамелија још, али сваком мораш име нађести. И ђеверу – господин најстари
ј
и, 

ђешо, Милоица, Радоица. Нас било пет сестара. Најстарија Госпо
ј
ица, друга 

Љепот
и
ца, трећа Златка, четврта Злати

ј
а, Кадифица. Сад неће ни свекрву да зову 

мамом, а обавезно се свекрва мајком звала. Друго је њена мама тамо. Мене су 

звале брате све, сад већ попуштају. Ја кажем шта ћете ме сад звати. Најстарија и 

са(д) виче мама и обавезно ка(д) дође пољуби ме у руку. Раније се љубило у 

образе, па у раме, па у кољено, па у врнчанце. Врнчаница се звала доље од 

опанака.    

 Одјећа била сукне. Звао се казимир. То ти је најскупљи црни, као да је 

штоф, ал друго су штофови. Казимир глат, скроз нако и атлас се исто звао, то 
ј
е 

тањи атлас. Сашијеш сукну, овдаре сашијеш, горамо ка
ј
иш и порубиш, и обучеш, 

и још ко оће да је дебљи, ко је мршав обуче посукњицу бијелу испо тога. Неко је 

знао и по двије сукне облачит. Отприје све траже ко је дебео, а сад јок, сад оће 

мршаво. И џечерма, д извинеш вако сисе ти подигне, какав грудњак па то ти је ко 

што је сад грудњак. Ја сам се удала у везеној сукни, а исто казимир ми сукна била 

ка сам се удала, ал до тада ј нијесам обукла. Биле ми старије сестре двије, ја сам 

двије сестре прескочла ка сам се удала. Навезле ми ту сукну и кошуљак. Довле су 

ти чарапе, довле оне назувице, ал оне су исто плетене на све игле и горамо везло 

се све. А неко је потље везе ручно с велком иглом. Али ја нијесам, ја сам на 

иглама свјема и шарала ево одвуд а вамо само јену жицу ударала шару.  

Милка Врбац (1931) Добродоли 

10. 

Да ти причам о својој прошлости, ка сам бијо мали, ка сам бијо дијете. Ка 

сам бијо дијете, онда сам имо доста браће, сестара. Имо сам их седам. Онда сам 

чуво говеда, сестре су ми чувале овце. Посл
и
је, било нас је доста у кући, пород

и
ци. 

Чобанисали смо све до војске. От
и
шо сам исто у арми

ј
у, фин је живот бијо, радило 

се, могло се. Ка сам дошо из војске от
и
шо сам у Сарајво. Радио сам и у Сарајву, 

кућио, имо сам дјецу, пород
и
цу осново. И тада је се у Сарајву добро жив

и
ло, 
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могло се зарадити добро, мого си. Слобода је била. Мого си ноћ
и
ти по сред улице, 

нико ти ништа није хтјео рећи, а данас, Бога ми, тежак је живот, нарошто ово сада 

посл
и
је, ово је, кад је било ратно вријеме. Сад је Бога ми, свакако је лошије и 

лошије, живот је тежак. Живот је тежак, никако крај с крајом да се изађе. И сад 

ево ја сам исто осто на селу живим са супругом. Имамо нешта мала, држимо овце, 

краве. И овај, тешко се живи. Некад је у кући било по десет
е
ро чељади, сад смо 

само ја и супруга, морамо све то да радимо. Дар и комад. Ја не знам, Бога ми, како 

ћ ова омлад
и
на данас да издржи све овако. 

 Ка смо били мали, ми смо све радили, и слушали а данас, Бога ми, ова 

младина неће ни да добро, ни да слуша родитеље. Ми, Бога ми смо слушали 

добро. Знао се онда старјеш
и
на куће, баш ко директор неке фирме. То се 

поштовало, радило се. А данас! 

 А проводли смо се, проводли смо се исто добро тада и било је доста 

игранки с
и
јела. Игранке, играљке су биле ве журке добре. Ноћи излазили, до зоре 

се с
и
јелло, играло, пјевало. Веселло се фино. Бога ми, а данас нема омладна с ким 

да изиђе, нема с ким да се провесели. И онај и омлад
и
на доста стјешњена саде. 

Нема посла тешко је за омлад
и
ну саде стварно. А раније било је боље и за 

омладину јер онда је се било слободније и кретати и одати и тако.  

Е ка смо били већер момци, онда једва смо чекали да нађемо дјевојку, 

дјевојку вако да нађемо и да се упознамо. А онда су момци... Није сам једну имо. 

Онда су биле неке смјене па се траж
и
ле. Кажеш: Важи ли? Питаш дјевојку: Важи 

ли смјена? Ако она теби каже важи, а њезин момак не важи, ту је дошло и до 

свађе, туче. Тако је неки обичај бијо. А данас је у томе погледу боље, јер ако цура 

иде са једнијем момком, значи туј не тражи се смјена ко некада, да са њом мало 

проашикује. 

Игранке, играљке биле, с
и
јела та. Нађеш дјевојку на игранци, коло се 

играло, онда се аш
и
ковало, нађеш ђевојку, ашикујеш са њом. А било су Бога ми и 

оних жена пошмигуша које дођу на не клупе па све гледа шта јој шћерка ради и 

вако кужи. Онда одма другој жени прича: Жено видла сам ону, Бога ми с оним 

момком, добар јој момак. Није она баш најбоља! Па свашта 
ј
е тако било, ма било 

је тиг, провођај тада. 
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Ја своју сам жену упозно вако. Били смо у једној у шуми вако планини, 

изишли, беремо јагоде. И она туј зашла, брали јагоде те, туј се нашли, познали се, 

те на теферичу је нађем. Важи ли да се тада нађемо? Важи. И нашли се тамо и 

почели ми то ашиковати, ал нијесмо дуго ишли. Можда јено два три пута са њом 

сам из
и
шо. И онда сам ја њу одма запросијо и онда смо се ми узели, оженли се. 

От
и
шли су сватова, било иг десетак и то онда се ишло са коњ

и
ма. Она дојала на 

коњу, сватови били с коњима, нијесу били аути. С коњ
и
ма дошли, и онда била је 

туј свадба читаву ноћ свадба, весеље, ука 
ј
е, то 

ј
е тако. И онда то се после 

разишло, онда ми окренемо тај живот заједнички. Брачни другови, прави. Е, тако. 

Живио сам тад на селу, јено три-четри године. Имо сам тро
ј
е ђеце. Тада 

смо онда и отишли у Сарајво и тако живот сам завршио све до рата у Сарајеву. 

Ка(д) се зарат
и
ло онда сам се вратијо опет. Отац ми је бијо на селу, сам с мајком 

мојом. И отац ми је умро, ја се вратијо уз рат, ја и супруга и више се нијесмо у 

Сарајво ни враћали. Кућу смо доље имали, у Сарајву, и онда продали кућу и тако. 

Овди смо нешто направли куће, тако, имамо то имање, радимо до смрти, ето. 

У Сарајву кад сам отишо, радијо сам као молер. И завршијо занат 

молерски, молерски занат. И радијо сам, више сам бијо по терену. Теренски 

радник бијо. Ишо сам и у Руси
ј
у, у Чеословачку, у Ирак ишо. А Југославију сам 

о
у
бишо и уздуж и попријеко по терену. Највише сам по Далмаци

ј
и бијо. 

Далмаци
ј
и, Хрваској, Београду. Тамо највише тако терена видијо. Радли смо за 

неки Јањ фирму, за Јањ фирму смо радли, неке бараке стално фарбали, кречили и 

тако. Најбоље ми је било у Руси. У Руси ми је најбоље било. Тамо је живот што 

сам проживијо шес мјесеци. Никад таки живот нећу проживити, ето. 

Исто, радли смо тамо молерај, фарбали столари
ј
у, и тако. Молерске радове 

извод
и
ли. Ет, фино нам је било, имали добру теренску. Спавање у отелу и тако. 

Па, да ти кажем било ми је тешко што сам бијо одво
ј
ен од пороце, стално 

теренски, теренац. И дјеца су ми се исто школовала у Сарајву. И шћерка ми се 

удала једна у Сколовиће, у Сколовиће тамо ко(д) Сокоца. Ја! 

Бијо на терену, ка(д) сам дошо, каже удаје се. И онда туј смо је испрат
и
ли, 

било је пуно сватова, било је, онај звани наш плачпилав, весеље, свадба и она је 

ошла. Касније, прошла јена год
и
на дана, двије, ка се удаде и друга. Друга ми се 

шћерка удаде после. Онда ми се и син ожени. Син је завршијо грађевинску 
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техничку, а ова ми јена ћерка старија завршла зубарску. Једна биротеничку. Али 

посла је слабије било, шћерка ми је радила старија и млађа, син посл
и
је се 

преквалификово за месара, и син радијо као месар, запослијо се, и данас данле 

ради као месар. 

Е онда ка сам се врат
и
јо, ка сам се врат

и
јо из Сарајва, из града, мало је било 

теже живити на селу, то је све било пустошина, попаљна околна села. Е туј сам ја 

осто у очевој кући, са женом, ево и данас данле то се све ради помало. Имам, 

имам ливаде, косим траву. У прољеће сијем кромпир, лук, парада
ј
из, помало и 

тако, држим стоке, бавим се пољупривредник, прави пољупривредник. Бога ми, 

жена је мало била затегнута као госпоја, сад је мало придошла себи, мора да ради. 

Нема друге. А некад, Бога ми, наш и она мене наћера. Ајде, ајде да ради, није во 

град да госпођујеш доље у граду, ово је село, мораш рад
и
ти. Ако не радиш нећеш 

ни имати. И тако, мора се рад
и
ти до смрти, дан и комад, шта ћеш.  

У мене је кућа доста на самку, мало ми је незгодно, немам близу много ни 

комшија. Најближа кућа је два километра од моје, киловат и по, два, ту је. Па 

мало је то само незгодно, али имам добре керове, керове имам, два добра кера, и 

тако не бо
ј
им се ништа. Нико ме не напада, живи се ето слободно у селу мом, па 

ет. Шта ја знам докле ће се овако живит. 

Па сад је теже рад
и
ти, него прије рата, јер са(д) сам мало, Бога ми и 

остарио, и ја и супруга, са(д) туј су године. Јер не м
е
ре се саде рад

и
ти, досад мого 

сам радити и од, што с каже, од звијезде до звијезде. А сад чим у осам, девет, ја 

увече у кревет морам ићи, лећи, умори се чојек стар, године су већ своје 

избро
ј
иле. 

Прије смо рад
и
ли сви скупа.  Па било је некад, ако нијеси мого све урад

и
ти, 

онда зовне се моба, комшилук, на кошевну трава. Онда буде по дваес, трицет, 

косаца дође покоси ти све но и после опе мобе зовнеш. Ту 
ј
е долаз

и
ло младине, 

покупи се и тако. Још ако је неко стари
ј
и човјек или жена каже – Ајде, севап је да 

му помогнемо. И тако дође и радимо и тако. Живло се, Бога ми, на селу свакако. 

Сад на пример кад оћеш, кад оћеш да зовнеш мобе на кошевну, и то обично ишло 

кад је светац, ка(д) се нијесу, кад није чојек радијо себи, онда се моба зовне, каже 

–  Ајмо овоме човјеку да покос
и
мо мобу. Човјек зазове и онда ујутру, није се рано 

ишло на мобу, можда око јено десет, једанес сати дођу, то 
ј
е по двајес, трицет 
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косаца. И онда туј се кос
и
ло, онда, знао се ко је најбољи косац, напријед ишо, 

звани косибаша. И на подне дође ручак, туј се руча фино, и то богат ручак дође. 

Касније опет кад се руча, опет се настави кошевна до мрака.  Увече се опе искупи 

на вечеру, домаћин закоље јањца, једног, два, зависи саде, почасти добро ту мобу, 

те косце. Попије се и пића, ракије. Пива је се слабо тада пила у но вријеме. Само 

раки
ј
а и то прекуване ко је стијо ракије, прекувана. Сокова исто слабије било. 

Само раки
ј
у прекува и то жене пиле помало тако. Онда посл

и
је опет, кад је 

купљевна, опет зазове се та молба. Ајде и то, то није се сједло, то се смртимице 

радло. И то онда дође покупи се то, онда посл
и
је, ако домаћин опет тај не м

е
ре да 

савлада, да плати чојека да му помогне стрпати та сијена у једно, све но плашће у 

један... сијена се трпају, и то све кад, ка је мало човјек бијо сиромашни
ј
и, каже: 

Ајде, ајде са му помогнемо, севап је. И почну му знаш трпати и сијена и стрпају 

му фино. Све је ишло фино, није било ни свађа, није ништа ко данас. Данас ако 

имаш више вечеру, одма те друкчје гледа. 

Жене су биле ув
и
јек домаћ

и
це, понесу ручак моби, и цуре, дјевојке дођу 

озгор с пјесмом, пјевају. Увече косци исто оне сељачке дигну романијске пјесме. 

То се ори, можда до зоре скором се пјесма диже, весели се. 

Милорад Шумадинац, 1939. (Нехорићи) 

11. 

И на селу није буило услова као што је у граду. Бил
и
 су некад услови ти, 

није било воде, није струје, тако онда радло се, овај како да кажем, није машиски 

него ручно, ручно се радло. Тако вај, на примјер, купло се сјено, трпало се сјено, 

онда, све се радло на селу ручно. Аљине се прале ручно, није б
у
ило ма

у
шине да се 

пере веш него се прао ручно. Истрљаш, носиш на чесме, има чесме, на пример и 

на чесму однесеш и туј овај веш испереш на чесми и по ко
у
р
и
ту, по чесмом испиро 

се веш. И тако, друг
у
ачије 

ј
е било, а касније 

ј
е село прорадло и све 

ј
е то дошло и на 

село као и у граду више има и вода и струја има и на пример телевизија и све и на 

сел
у
 се више то све просвет

и
ло, све с

е
 то другачије живи него некадак што је то 

б
у
ило неусловно. Али народ је био весео. Увијек се ишло на игра

у
нке, на с

и
јела, на 

свадбе су б
у
иле. Одеш на пример кад се жени на свадбу, дочек свадбе, ил неко се 

уда, плачпилав се то звао, испраћа
ј
и били. И увече се сјед

и
ло, била она лампа 
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старинска, није било струје, и лампу упалиш и туј сједило се, везло се, прело се, 

сијела бивала онда састану се момци, цуре зафркају се, ашикују, што ви рекли 

забављају се, ето то. То је све било, весеља било, фино било, знаш како је то фино 

било, право. Весеља су била велка и више се веселло но сада и није б
у
ило 

телевизије, већ саставе се човјек с човјеком, вако нека груп
и
ца и так једни од 

других причају шта је и како је. Није било да шта 
ј
е на тел

е
визору шта у новнама, 

шта у овом у оном, та нека штампа. Већ вако, они стари
ј
и који су, они нам причају 

како су они живљели, њиови очеви, мајке. То се некад тако живло, да се стари
ј
и 

поштују, да се љубе старији у руку, ђедови, бабе, не мореш ништа лоше да им 

рекнеш, мо
у
раш да се фино понашаш. Увијек су ста

у
ри приповједали омлад

и
ни. 

Па увече највише, издва
у
јал су врјеме увече каде у дан раде, а увече кад је мрак и 

онда се запа
у
ли ла

о
мпа и поред ла

о
мпе тако се сјед

и
ло, сједенка, па онда ради ко 

шта ко ради, неко плете, неко везе, неко хекла, туј се по десет жена са
о
стане и 

момака и цура и онда неки се забаљају, сједе неђе, онда увате коло играју, фру
о
ле 

биле оне дрвене, фру
о
л
и
ца засвира – то нема, то игра, то пјесма, шала, шега. Зајме 

некад карте, некад дом
и
не, свашта је то б

у
ивало ка

д
 су свечани дани. Онда се не 

ради већ гањаш карте, дом
и
не, игра, пјесма, шала, шега, и тако… Јер тај живот 

таки сеоски бијо. 

Љети највише било, ми смо то тако зва
о
ли, тефер

и
чи. Ишло се, само рано с

е
 ишло. 

Ра
о
није оду па до мрака се про

у
веду и оно коло игра, у дан хармонике б

у
иле и 

бу
о
бањ и свирало се и тефер

и
ч кад је а чим мра

у
к Сунце на по

у
чнак, цура кући да 

се намиру
ј
е, нема да се остане по мраку. Јер сад имају кола па по мраку одоше с 

колма. Пре нема пјеше, мо
у
раш за вида доћи док није се смрачло. Одма се кући 

иде.    

 Ако се с њим добро во
у
ли прихвате је, ако су они за то да она до

у
ђе за њега. 

Али има свашта па се деси можда нису њени за то, па онда он је одведе али 

свашта се туј дешава, ко и свађе, ко и сад. Али најбоље ка се они во
у
ле и они се 

договоре. И онда има само доведе 
ј
е и оно мало своје родб

и
не доведе, почасте се, 

там-вам и  нема ни свадбе ни ништа. Ал ако они се договоре онда до
у
ђу прошња, 

до
у
ђу његови, испросе дјевојку и онда фино лијепо после дјевојка удае се. После 

до
у
ђу сватови, одведу је, плач

и
пилав њени направе. И тако се то радло. Свадба 

била у кућама. Чајо бијо, пољевач
и
на. Ставе се столви велки туј се храна направи, 
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све сватови. И колко је сватова ту је пољевач
и
на и сада кум и даље ови све што су 

његови пречи ставе се и обави се та пољевач
и
на, колко ко пара да. Чајо виче колко 

ови пара да у они у леђ? они у злато. Свашта се млади састане и злата и пара и 

свега. После ови устају сватови, онда свадбари до
у
ђу и они сједу, посједу, једу, 

пију, и у томе се увати сијело. После сијели до уј
у
тру, игранка после почиње. Кад 

на свадбу одеш проведеш се фино. Мени је било нако. У мене је муж право да ти 

кажем бијо рођака је изгубио и оца па је бијо рушан  па нисмо ми тада одма то 

правли после док сам се стјела вјенчават сам оно нашега комшил
у
ка сазвали и 

његове те фамелије и било из руке што су давал млади. Бијо је и ручак и пиће. 

Вјенчаницу нисам ја имала. Вјенчаница сад како која се нареди с мужом. Она 

сама себи купи ту вјенчаницу ил кроји, има и то. А има и то оде тамо и купи ту 

вјенчаницу а после врати, узајми. 

На Васкрс се оно скупљају јаја цјелу год
и
ну. Кокоши су биле па носе јаја и 

остављају се та јаја и онда за Васкрс се обоји та јаја. Сад колко ко има, неко мање, 

неко више. И шарају се, воском се шарала јаја. Имаш шарана имаш она. И још 

шарају ко нема бо
у
је море и у луков

и
ни. Мање се јаја бо

у
јило или фарбало како 

оћеш, а сада народ шкољкама, по четри-пе
т
 шкољки ја прва обо

ј
им и сто

ј
и по 

неколко. Досат-о није куповано, него твоја јаја, колко наносе ти коке толко имаш. 

Дјелла се јаја. До
у
ђе ти из села неко и ти њему даш јае, двое. Ти одеш њему да 

сједиш тако он теби. То се дијелло по селу. Онда накупе тије шареније јаја па за 

овцама понесу, па се ко
у
ликају. Ко коме разбије о

у
днесе онај. Свашта се играло с 

јајма. Из
ј
утра на Васкрс се туцала јаја. Мол

и
тва у цркву је б

у
ивало, ишло се ал 

нама 
ј
е даље црква б

у
ила на селу ми смо далеко имали цркву от куће. Ал ишло се 

не
у
кад један сат ода до цркве Ишло се и у цркву, обилазла се и црква. Сад близу 

имамо манастир. Можемо сваке недеље отић у цркву. Има у цркви дијеле нам јаја 

за Васкрс. Дјеца се највше радују, мала дјеца. За Васкрс се пра
у
ви свечани ручак, 

па дођу нам пријатељи па сједимо, причамо о свему, фино будне. И онда ув
е
че 

игранке будну, идемо на игранку. Била сам једне прилке баш за Васкрс на 

игранки, баш лијепо б
у
ило. Била сам код својег уја

о
ка. Сијело б

у
ило за Васкрс, у 

шко
у
ли. Млади ашковали, а и стари до

у
ђу туј, посматрају.  

Ја сам се неколко пута са сво
ј
им мужом виђала, ал да ти кажем ми смо и од 

малих ногу кућни пријат
е
љи наши род

и
тељи б

у
или. Ја сам се у комшилук и удала 
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близу тако
у
 да ми није б

у
ило необично, и там и вам, то  

ј
е исто б

у
ило. И тако смо 

живли можда јено пешес годна док дјеца дорасла, после ошли у град ради 

школо
у
вања дјеце. Сат времена ми б

у
ило до шко

у
ле дјеци. И онда мен тако није 

одгвар
а
ло. Имал смо ми туј близу школу у селу, али више није б

у
ило тога малог 

нараштаја да се шко
у
ла затворла. А кад је мој муж и ђевер ишли у школу туј-е 

шко
у
ла б

у
ила пред вратима и продавн

и
ца и све а после се све то издругојач

и
ло. 

Моја дјеца кад требала у школу нема шко
у
ле близу. Тукле су се жене некад 

причал су нама стари никака пра
о
ва није жена имала. Жене су б

у
или робови. Није 

смјела ништа, није се смјела врат
и
ти кад се уда. Није смјела да не слуша било шта.  

И кад је по
у
стала она стара Југославја кад је Тито владо , Јосип Броз, он је жене 

унапреди
ј
о. До тада жена није смјела ништа зуцат. Она све мора како чоек рекне. 

И свекар јој наређиво и свекрва, то је туђа кућа, то је све туђе туј. И она кад до
у
ђе 

они сви пров
о
цирају, још која нема сиромашна па нема  оно руо да донесе о свог 

оца пост
е
љине, чарапе, све се то нос

и
ло у ру, пешкири, одјећа, обућа. И то је руо 

која има своје троши, а која нема мо
у
ра шта јој дају. Она мо

у
ра да слуша да је не 

туче, да буде како он оће. И њени јој толко род
и
тељи кажу ошла си и нама се не 

враћај. У гору, у воду, не враћај се. Ал има и жена опасније па мушкарца закорачи 

он не смије мрднут од ње. Она опаснија него он. И тога има, гора нег мушкарац. 

Свашта има у свјету. Мо
у
ра да се бо

у
ри кроз живот.  

Б
у
ило је и ово да ти причам. Б

у
или су дрвени подови па се рибало, па се 

прало, столови нису имали ови фарбани, ни столце, то 
ј
е све дрвено б

у
ило. 

Четкало се, рибало се, то кад о
у
рибаш жути се под, жуте се сто

у
лце, сталаже биле 

дрвене, није било овије рега
у
ла, није било ормана. Кревета б

у
ила на дрвена, па оне 

сламар
и
це. Посије ше жито, слама на о

у
стане, оврше се и онда сламар

и
це се ткале, 

пређне, од пређе. Ћетен се сијо па тај ћетен се одради и онда се ступа и тамо 

пушн
и
ца се направи запари се ћетен и он ка се запари  ступа б

у
ила па се оступа и 

направи се влакно. И онда кроз оно влакно се пошqе мае, б
у
ило да се ма

ј
е па се 

мајало оно влакно, онда се на пресл
и
це привијало и прело се. Опреде се и тако се 

сламар
и
це откају, убијели се она пређа, то се бијели ко памук. Сашије се 

сламар
и
ца и у ону сламар

и
цу се натрпа слама. И та слама ка(д) се натрпа, ирами  

б
у
или они вунени. То се све радло ручно. Ткали се ирами. И онда онај ирам стави 

се горе. Исто јастук стави од онога истог матерјала али га наложи исто сламом. И 
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ту се спавало, ћебад б
у
ила и јорган ко је имо то ј

е
 велко б

у
ило. Јоргани б

у
ило за 

штедње ка дође се тамо и мадраце и ово да спава неко ко дође, а за себицу б
у
ила 

вам сламар
и
це, за чељад. Здрави народ бијо. Никад никог ништа није бољ

е
ло. Сад 

те реума, те ово те оно те свашта нас мучи а спавамо на неким тросједима, на 

двосједима, на угловима. А те сламар
и
це су баш б

у
иле здраве. И после по

у
стали 

линолеуми па се простре по поду, па то б
у
ило велко ко има линолеум. Креденци 

постали исто (о)ни фини офарбани, оеклаш па то на креденац милина б
у
ило, 

уштирка се, намјести се. То 
ј
е све ишло тако, данма се народ просвећиво право да 

ти кажем. 

Постло се и мрсило се. Б
у
ила је планинка мрсна и посна. Само тада се 

друкчије постло, на води, како уље, како што. Купус, пура, направи се и кромпира 

се испече. И то се јело. Уља није б
у
ило. Људи су тако постили. Чорбу настави од 

пасуља. У њу нареже кромпира, и тако ко запржено, кромпир и пасуљ смијеша и 

тако једу. Осоли само.  

А мрсно је другачије б
у
ило. Посјеци, месо, чварци, кајмак, сир, млијеко на селу 

нарочито. А вамо кад се постило па ишли људи и у цркву, причешћивали се ко је 

постијо. Неко постијо цијеле посте, неко пости неколко дана. Како ко. Неко може 

да издржи, неко не може. Увијек се имало на селу. Имо си кокош да закољеш кад 

ти неко дође или вако за свечане дане. Закољеш за фришко коку, направиш ручак, 

имо си јаје-дво
ј
е да направиш рецимо колач питу. Досад су дјеца на селу имала 

одјећу што су сваки дан носала, а посебно су имали штедну кад некуд пођу што 

нису облачили. Да није прљаво, да је фино, чисто. Дјеца се окупају кад негди иду, 

чисто облаче на се. Плело се онда доста, џемпери се плели, плеле се чарапе, плеле 

се рукавице, и штрампице некад, пантолице и све је се некад дјеци плело са се то 

све готово купуе. 

  Онда далеко била и про
у
давнца. Одеш можда сат ода до продавн

и
це, па док 

се подмириш, док се вратиш. Школа тако нам далеко била, на пример сат времена 

идеш у школу. Па онда и шко
у
ле док се вратиш и тако, народ другачије живио. 

Сад имају комби ако је даље школа одвуче комби. Људи ишли у шуму, сјекачи 

носли не моторке на рамену, нос
и
ли сикире и тако у шуму ишли, сјекли. Сад имају 

комби, сједе и одвуче га на радно мјесто, ради та
o
ко. Ала се тај оставља и све, није 

то као некад. Све 
j
e то другачије било. А  фин је народ бијо, весео. Здрав народ 



 

352 

 

бијо. Више сад народа и обо
у
лло и што рекли нако психички отшо народ од овога 

рата од овога свега. Видиш и овај рат би
ј
о, баш је угрозио и градове и села, 

избјеглица ево ми имамо колко оћеш овдје на Романи
ј
и. Олово читаво овдје 

дошло,  ево га на Сокоцу живе избјеглице из Сарајва, из Олова, о свакле. 

Па ја, то су се уда
о
вале цуре, нису ишла у школу, нису ништа и онда чим 

мало стаса, петнес јој шеснес година она се уда, па тако момци исто, нис
у
 се велке 

школе завршавале, са су о скора факултети почели и то. Биле су средње школе, 

о
у
смогодишња. Ето учла се о

у
смогодишња била гимнази

ј
а некад. То 

ј
е каже осам 

разреда завршиш, гимнази
ј
а, а била учтељска двјетри још године продужиш од 

гимназије и то је већ била учтељска школа. То је све било. 

Другач
и
је 

ј
е се славло. Људи су б

у
или на селу, па онда дођу и буду даље, па 

пријатељи се преводе, па тамо па вамо, сад од посла нема нико кад. С колма дође, 

с колма оде и тако до сад, сад разније пића за славу се набави, пиве и ово и оно, до 

сад је б
у
ило раки

ј
а и шта ја знам, со

у
кови. Мање, са мање људи славли мислим на 

селу него сада што се слави. Сада се више купује, више се свега има,  све 
ј
е 

мислим другачије. 

А рађање дјеце, кућ се дјеца рађала и ја сам своју дјецу у болнци родла, ја 

не могу криво рећ
и
, овдје сам их родла у Сокоцу у болници  и било је фино јако. 

Баб
и
ца будне, дођеш кад требаш да родиш дјете и кад те пусте кућ идеш, после на 

контроле и тако. И долазе, овај доктори, баб
и
ца, посјета обилазе бебу. 

Нова годна се славла негдје, ђе су школе, ђе игранке б
у
ивале за нову 

годину. Китила се шко
у
ла и онда ставе тамо Деда Мраза и бина била. Припреме, 

ко но културноумјетничко друштво, ђаци припреме, на бину тамо изађу, вамо 

гледаоци сједе и приредба. Гледало се то тако и ети. А Божић, Божић је као и 

сада, што мислим оно све, обичаји се они знају,  бадњак се сијече и слама се 

унос
и
ла, е са сламе нема, па но дјеца мала бучу, ричу, свашта, бацају орахе тамо, 

бацају бомбо
у
не по ној слами, купе и тако зна(ш), дјеца. Весеља било, тако 

бивало, онда шта ја знам, изјутра имамо полазника, и он дође прије свега и обави 

и онда ми ручак поставимо. Тако се раније ручавало да се љетина раније срађује и 

тако, ко прије обави се тај ручак на Божић. 

Е па  то сам чула о стари, то не знам. Ето мени већ шесете годне и двјетри 

али причал
и
су нам стари да је то бивало. Па ето, састављали се ваљда хајдуци по 
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Романи
ј
и, по шумама, бјежали људи онај рат кад је би

ј
о прије овога. Тад нису 

бели смјели, у шуме онда одлазли и тамо се отурали, шта ја знам. Па има тога, 

има, а и нама су то стари још старији од нас пр
у
ичали, они ђедови, како у њиово 

врјеме још и друкчије б
у
ивало. От

и
мали цуре са теферича, са сјела, свашта оно 

з
наш, и крит

и
ковали како носимо кратке сукнице, како смо вако

у 
нако

у
, они се 

облачли другачије. За
у
вежу се у дуже сукње, чарапе вунене се носле, о

у
ни неки 

опанци пашњаци, све то било у њиово доба, кошуљци они завезани до под врат, а 

сад кад би видли и овај вакат, ма каки, с њима не би мого причат.  

А и ми смо носли, па мињаци б
у
или, па били онда оно, неко носо и супер 

мињак, неко испод ко
у
љена, пантало

у
не се исто носле. Па ја не критикуем, мени је 

то све нормално и фино, што, мислим тако
у
 је, мислим тај народ и нараштај, 

гледам тел
е
визију и све видим да је то у св

и
јету, што ако је млада дјевојка, фино се 

обуче, скромно, па и вак и нако с народом, све је с народом, ништа то није 

срамота, па ја. Другачје вријеме, боље сада него прије, то јест. Али народ је тада 

био, нису знали ништа да то постоји нешто боље, а сад је другачи
ј
и народ, 

друкчије се живи, све се има сад и  на селу народ другачје живи. Сад имају и 

трактори и машине, све да се обрађује, све, и трава, дрва се довлаче трактором, 

прије је запрега била, коњи били возли дрва или волови били исто. Држал се у 

шталама, краве се музле, све 
ј
е то било, и млијеко се није прода

у
вало, само се 

прави
ј
о кајмак, сир и то. А сада ето продају млијеко. Ношње биле на селу, како 

кад изађе, ко и сад мо
у
да има, носле се широке сукње и уске, панталоне мушкиње 

носле. Некад су стари носли оне пеленгаће, па носли опанке оне пашњаке, па горе 

оне капуте сукнене. Тако жене – није било као сад штрампице и ово, то 
ј
е било 

појам, чарапе биле штрупанге, тако се нос
и
ло.Сијено се воз

и
ло зими из ливада, 

љети се прикупи сијено и остави се на ливади и онда зими велки снијег удари, 

мора да то раскидаш, све да идеш по то сијено да га довлачиш. Сад људи привуку 

штали и стрпају сијено и у шталу убаце и зими не иду никуд, имају и сијено 

унутра, имају све близу штале. Воде сад дошле. Имају и воде близу, има струја. 

Прије се ручно рад
и
ло, није било струје, није воде. Ишло се на воду далеко, на 

извор ђе се извор има. Ишло се са бремама, дрвене бреме биле, носла се вода. 

Коме даље са коњима, на коња натовари двије бреме, самар био и на самар. Није 

било ко сат купатла, да ти имаш купатло, вањско било. Прало се ручно, угријеш 
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воде у лонац, поспало једно другом да се опере. На бањице се прало, на како оћеш 

– кор
и
та све је то било неудобно, неусловно и тако. Мушкиње се више поштовало 

него женскиње. У школу кад иде каже ај женско удаће се, ово-оно, туђа кућа нек 

иде, не мора школу завршити толко ко мушко, а мушкарце су да
о
вали даље у 

школе да заврше, да се запосле, да раде, а женскиње се удавало та
у
ко. Руо куп

и
ле 

себи женске, остави о(д) школе, остане, скупља себи руо, везе, плете, хекла, 

ћил
и
ми се ткали, серџаде и то се све ручно ко 

ј
е знао радит, ко није платиш 

некоме па ти одради. Биле су баш ове неке код нас мослиманке, па су оне радле те 

ћил
и
ме и онда плаћало се њима, опредеш, обојло се, биле бојаре па се обо

ј
и то 

плетиво, па онда носиш што рекли и ткаш. Разне мустре се ткале, радиле и везло 

се, прело. Мушкарци иду у школу, тамо-вамо они се више забаве, а женскиње 

остане и ради око стоке. Овце се јагњиле, јањад мала, мораш зими  по сву зиму  

око јањади и око оваца, плак им носит. Људи су рад
и
ли сезонски и онда ради љети 

до јесени и чим је јесен они се враћају кући, тако до јопе прољећа, на прољеће их 

примају јопе да раде. Није било но
у
вца да су људи мо

у
рали овај у Банат ишло се и 

тамо зараде кокуруза и онда доћерају по четри, по десет метара кокуруза зараде. 

Тамо раде по неколка мјесеца, по мјесец-два, и тамо зараде те кокурузе и вамо 

доћерају и вамо се комушало и онда носло се у млин, били млинови они, воденица 

била на ријечна. И на оне ријечне воденице носло се,  мљело се, правла се пура, 

проја и тако. И онда неки су и продав
а
ли, тај кокуруз продају и узму паре тако да 

би вамо купи друго, на пример бјело брашно, звало се шенично. И жита се сијала 

некад вако, посије се па покоси и изврше па однесеш, самељеш, јечам се сијо. 

Онда, сијала се зоб за стоку а јечам је за јело и онда пом
и
јеша се то са бјелијем и 

направиш хљеб, то је би
ј
о сладак љеб,  ма какви. Имало се и кајмака, сира, свега, 

баш је б
у
ило то тада у то врјеме добро. 

Новка Нинковић 1954. (Озерковићи) 

12. 

То су побли усташе и Нијемци. Ту је била једна велка офанзива. И ту је 

негде око, са(д) ти ја не знам тачно рећи број, има гор и споменик, око четрдесет и 

пет што жена што дјеце је поб
и
јено. То су пофатали усташе за

ј
ено са Нијемцима. 

И моја покојна баба, очева мајка је погинла кад је била та офанзива усташка за
ј
ено 

са Швабама. Покојни отац бијо у четницма. 
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– Што нисте бранли, болан, тата?  

– Па пет метара ја за танџару, болан Славко, немаш муниције. Партизани и 

то 
ј
е све орган

и
зовано на другу страну, а ми смо бранли своја села. Нас послије 

четерес пете проглас
и
ли да смо злоч

и
нци.  

Па покојни отац једва осто жив, он је требо бит убијен, бјежо с оним 

Веселиновић
и
ма. Ти Срби који су бранли села, они су се орган

и
зовали. Покојни 

Дер
и
коња Саво им је би

ј
о комадант. И моја баба је тада погинла. А та чељад коју 

су усташе по селма пофатале би
ј
о на

ј
иван народ. Као нећемо вам ништа, ми ћемо 

жене и дјецу, он то све покпе и у Малој Равни иг поби
ј
у. И туј ти је осто као беба, 

једино једно преживјело дјете, то ти је Петроније Лопат
и
ћ. И он има један ож

и
љак, 

тај метак, кажу да је то кад је овјеравано, јер нема живи са свједока, осим тог 

дјетета које је било у наручју мајке ка су их стријељали. Села су попалли та све, 

одоздо ишло, све паљено, и наше куће. 

– Па ђе с ти тата би
ј
о, кумим те Богом?  

– Па побјегли гор Романи
ј
и, нас је горе било са врло мало муниције да се 

супрост
а
вимо тим јад

и
ма. Шта ћемо, ја предлажем и покојни Блашко Веселиновић 

и Живко, ајмо доле кроз Рак
и
ћа поток, одоздо кро шуму и да им прођемо потоком 

иза леђа у гробље и да одоздо запцамо. А ми ако имамо по пет метака у 

пушеклијма. И ми четвер
и
ца одемо доле у гробље. И то кад је ноћ навече па се оно 

из`утра мало расвањава и ми оздо из оног гробља. Кад ми запцамо договоримо се 

да и ови озго. Е сат су они иза леђа усташама. Ја, жалосна ти мајка, каже, да смо 

имал муниције каке, кат смо ми запцали, ја кад је то синло одозго, па то нас, да 

нисмо били иза гробова и крстова, то б нас згазло. То б нас прегазло ногама.  

Она 
ј
е б

у
ила, Душанка. Она је стријељана. Браћа јој биле и рођаци четници, 

а и мој покојни отац, и он се са њима дружи
ј
о. Прогласла иг УДБА и ти парт

и
зани 

тада да су били злоч
и
нци, да су исто ко и Швабе били, тако су третирани, 

кажњавани. Мој је отац лежо на роби
ј
и. Зафаљујући покојном Митру Мин

и
ћу јер 

је веза, покојни аџо Саво ожењен неку родб
и
ну од Митра Мин

и
ћа. Он је би

ј
о 

генерал у Београду и тако је спашена глава мом оцу. Није се ни он стијо предати 

јер су они осуђени унапријед. А њу су уфат
и
ли у селу, велки народ скупли, сво 

село скупли да доведу и кажу она је херојски погин
у
ла: 
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– Живла моја браћа, живли четници,  живи
ј
о краљ Петар! – кат су је извели 

тамо пред строј да је стријељају. 

 

Славко Тробок, 1949. (Љубогошта) 

 

13. 

Ова је кућа шесете почета правит. После смо је проширли горе. Ја живим 

овде от педесе треће, педес треће дошла у новембру и ево данас данле. О Мратине 

ће бити шесет година, то 
ј
е наша слава Дечански Стеван, дватсет и четврти 

новембар. Ја сам и(з) Сумб
у
ловца родом. Одма ђе фабр

и
ка она па горе мало у 

странч
и
ци. Туј сам се ја родла у Сумб

у
ловцу. Мен је било можда шес година кат се 

оно заратло, кад је свјески рат. Мајка ми је онда погинла и двије сестре су ми 

погинле. Отац ми умро четрес пете, мало се сјећам га, мало ето. Наш, ја сам отшла 

у дом, као ратна сирочад отшла, он је осто са сестром и ту је ондар и умро, зато се 

слабо сјећам њега, а мајке никако. А мајке никако, уопште немам лика каква 
ј
е 

била, ко сад ђеца што памте.  

Ја сам се кот Стане вратла из дома, дошла у Сумб
у
ловац. Направла јој база 

кућу и она је туј живљела. И онда сам била са сестром туј, ај на јену пругу, ај на 

другу, девет мјесеци сам била на прузи. Оћу да замјеним сестру, оћу брата једног, 

другог, овај ми најстари
ј
и брат би

ј
о слаб, имо подреб

и
цу, Милош, и није смио ићи 

и ондар ја. А за Мила нијесмо ми ишли, Миле глувонијем, он није смио.  Ал сам 

за Стану ишла, да не останем ја кот куће сама. Не знам краву мусти, не знам 

ништа. И ондар ја на пругу. И не дају ми да прођем, на Илиџу дошла, не дају. 

Мораш се каје врат
и
ти као најмлађи бригадир. Бригада се простројла, видим јеан 

камен, ја се попнем на они камен и одма сам вако волко виша, и преброје ме. Јер 

нисам се видла ис строја. И ка сам дошла на Шамац – Сарајво там на пругу, ко је 

тебе пусто да ти прођеш? Реко пусто ме камен. Попела сам се на камен па сам 

прошла, сад ви мене не м
о
рете вратит. И доље нисам могла рад

и
ти да гоним 

циваре, само ме, дали ми теку, знала сам писати, теку и пишем тачке, циваре су се 

ондар звале тачке. И све пишем колко ко оћера. То ми је било занимање. Ако оћу 

кога да замијеним, ако ми је кога жао, које цуре, мало замијеним, а после све 

пишем. А три пута била ударник. Не знам зашта су ми дали.  
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Срел
и
 смо се овдје, ал смо били на прузи за

ј
едно у Црној Гори.  Једну вече 

се састали ја и Јован. Јован био тамо дежурни, а ја била вамо женскијем. По ноћи 

мени двије побјегле, нема и ниђе. Отшле неђе у швалерај. Шта ћу, како ћу сад, 

ваља и тражит. Не смијем јутра дочекати да не буду у креветима. Каже Јован – Ја 

сам ишо там донекле, нема иг, у мене фале тројца. Ми смо знали које су наше 

овдале. И посље ми, таман се ја врат
и
ла и сјела кад ето ти њија. Реко оћемо л вас 

писат, ђе сте биле? Каже немој нас писат Богат, ти си наша. Изведу пред бригаду 

читаву па мора пред бригадом признати ђе била, и ја, мени њиг жао. Бјежале су, 

Бога ми, неколко пута. Ондар сам била командир у бригади. Свашта су ме нешто, 

ондар је било слабо ко је знао писат, нароч
и
то, четрес седма. То 

ј
е била, то 

ј
е тек 

онда рат се мало смири
ј
о. 

Ја сам била у дому ратни сирочади па сам тамо науч
и
ла писат. За двије 

год
и
не завршла четри разреда, све по пола, тако је то да на брзине заврше. Онда су 

ме послали кући, јер ако имаш једног род
и
теља, не смијеш бит у дому. И онда сам 

ја, мене послали кући мало туј. Ја сам мислла да је мени отац жив, није ми стјела 

сестра рећи. Ка(д) сам дошла туј нема, само сестра и брат ми један, а овај други 

брат у војсци би
ј
о. И њега дигли рано. И ка(д) сам дошла оћу ја да се вратим. Не 

да сестра, каже ја оћу да се удам, не морш ти остав
и
ти. И мени не дадне да се 

више вратим. 

Прав
и
ли смо свадбе, ал није то било ко сад, свадбе велке, ондар ти је било 

вако. Кочја, коњска кола, у нас било шеснес сватова у мене. Двоја кола и три 

коњаника била ка сам ја овде дошла, а сестра моја, она је све с коњима. Скроз у 

Бјелогорце с коњима отишли. То 
ј
е тамо о Сумб

у
ловца па горе. Она се удала 

педесет прве у априлу. А ја се до годину и по удала. Нијесам имала још двадсет. 

Узела сам у августу двадесту, Велка Госпојина, а удала се у јесен. До два
ј
ес пете 

ја сам њија родла оба. А Јован рођен деветнестог августа, Преображење. Мој се 

датум најбоље зна, Госпоина Велка, то 
ј
е црвено слово.  

У Скоцу је досад био Тројчиндан, то 
ј
е велки тефер

и
џ. Ишла сам док сам 

била млађа. То 
ј
е црквени теферич, идеш ко(д) цркве, коло игра, пјевају. Скупе се 

младићи, цуре аш
и
кују сат с јеним, сат с другим. Коло игра, ко зна играт – игра, ко 

не зна ода само ајде нако. Слабо су они икад играли. Доса су биле цуре, није ко 

сад да се водају, узме марамцу, држи он марамцу, држиш ти и идеш и аш
и
ку

ј
еш, 
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не смије прићи. Па ето. Причаш и... неко носи ал нисам ја то сјетла. Некад идем 

мало с једнијем, чим се не свиди лиферјем, идем даље. Мало кренем, нађем 

другога. 

Имали смо ми тринестеро ка смо се, ка смо правли кућу. Било и волови, 

јунад, краве, онда било младо све па се могло и мусти, сад... Таман тринестеро ка 

смо кућу правли. Па Војо не м
о
ре да свеже, у јасле они уђу, па иду, вежу, не могу 

знаш да дофате. То 
ј
е била канта и све на оној канти, накачиш оне сисе. Јово ми 

набави
ј
о музил

и
цу. Ја нисам дала. Шта ја знам, па знаш што – некако прокрваве 

брзо. Треба и то знати, искачити раније. Сања једном пот краву па прикачила 

музил
и
цу, па наш, треба и то, јер се гица крава ил не гица. Ногом удари. 

Тарса Бојанић, 1936 (Рогоушићи) 

 

14. 

 То је било исто ко саде што су странке, то је било четничка стра
о
на. Мој 

брат кад је би
ј
о четник у двадестој години. И сад он је укључио се у ту војску. Оно 

ратовали, бра
о
нли партизани, други ови четници. И то је, сине, трајало, шта ја 

знам, то је неђе вамо већ кад је ослободило се. Четерес пете је се ја мислим 

ослобод
и
ло, а ондар је ко ће некад поставе амнестију па се не морамо ми водит, 

амнестију кат поставе да се предају који оће четници, ко и ови. Можда ти не знаш, 

вјеру
ј
ем да ти и не значи. Амнестија што је бивала ко саде на примјер ево Ратка 

Младића, ко саде да се предају Младић и ови. И мој је брат већ, то је завршено, ко 

бајаги рат, али још чисте по шуми те кривце, четнике. Ту струју. И мој је брат јену 

годину дана, четерес пете су га у децембру уватили, пошо је мислим у Рогат
и
цу да 

пређе. Док ја повежем како је то он, ка(д) су дошли он је бијо пушку већ остави
ј
о. 

И потље ка(д) су га уватили, одвео иг и каже им, предо је пушку. Била је пушка, 

није пуцато иж ње  и нијесу га ништа кажњава
о
ли, као тада није одавле пуцато. И 

узели ту пушку, сине. И одвели га као вако у село јеан комад ђе су уват
и
ли тројцу. 

Ту су били јено три, четри дана. Али то није само о њима ријеч, ја ћу описати за 

њега. Јер то је тако те године по ослобођењу, кат су њик ватали, све од двадест 

година момци, слабо који од двадест и једну годину, па ето што су могли онда 

слати на гранц
и
у да бране државу. Омладна. И ондар су они њега, сине, држал та 

три-чет
и
ри дана. Један тај комесар што је се заклео часном ријечју, партизан, да 
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му неће ни длака, мојој мајци се заклео, фалит са гла
о
ве. Да ће га предати даље, 

Рогат
и
ца па Сарајво, па шта ја знам да иде или га ослободити. Онда то је било 

једно четири дана. Јенога дана по ноћи одведу иг. Ту је Романија, па ко сад на 

примјер одавде одведу на вр Романије, ал то је још ближе овде него што су га 

одвели у Деветак што се зове, у Деветак планину. А то је тамо у тај крај, мој крај. 

Од Рогат
и
це зајми па горе до Деветака. А горе им је била ближе Деветака вамо та, 

како се звала, онда се звале ко мјесне зајенице па се звале  ђе су били ти који су, 

ко што су мога брата протурили кроз то. Оф
и
цири ти. Бијо Миленко неки од 

Кра
ј
ине вамо. Он је бијо двадесет седме дивизије комадант војске, двадес седма, 

јесте. И он тако кад је он њему, код домаћина је то у кући, они су на спрату а у 

средњем дијелу су кувари били и њима кували, а ја сам заноћ
и
ла ко(д) домаћ

и
на у 

подруму. Као да, ето, све некако да би га прифат
и
ли. И ондар, уран

и
ла сам, то 

треће би јутро ил је четврто не знам, уран
и
ла сам да видим и подлет

и
ла сам по(д) 

те степен
и
це горе ђе су они, а кувари су ми иза леђа рекли – Ђе ћеш ти то? Реко 

идем горе њима. Каже сестро, они су отјерани у чет
и
ри сата ноћи. То је било на 

Ваведеније четвртог децембра, Ваведеније. То је било то. А тада је сувомразица 

тешка, снијега нема него попрљло оно, ко мало неђе ал нема, мраз, земља. И Бога 

ти реко морете ли ми касти на коју су га страну окрен
у
ли? Вако је Рогатици, вако 

је горе томе Деветаку. Да је на Рогат
и
цу то је исто тако б ишло Сарајву, туда води 

џада.  

 И, губи се траг. От
и
шли смо у ту команду, ошла моја мајка и још јена жена 

у ту њиову команду доље при Деветаку, ал по даље је. То је исто та села. Они 

рекли, они су ошли преко Сокоца за Сарајво, тако нешто. А они су туј били то 

јутро. Туј, затворени. Шта ћеш? Дође мајка, тако и тако, она се спучи уј
у
тру на 

Соколац. На Сокоцу рекли вамо опште нису ни стизали нит иг је ко посло. Врати 

се јадна доље, данима трагај шта ћемо, тамо – вамо. Прољеће, трагај тамо – вамо и 

да идемо у Сарајво. Ја се дигнем са једнијем исто што му је брат оћеран, неким 

Вукашином и дигнем се у Сарајво да тражим ... И дошли смо. То је било, од 

Вијећнице вако прећи тамо мост, то је било јавни тужиоц, најјавнији то, тужиоц 

јесте, како се то зове. Та зграда који је дио најстари
ј
и на читаву Сарајву, најстар

и
ји 

тај, јавно тужилаштво. И туј су се сабирали папири и кроз то пролаз
и
ло. И дођемо 

туј. Ја, пардон, дођемо у двадес осму дивизију у Сарајву, а веза је о(д) те двадес 
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осме дивизије, ово је двадес седма тамо што је мог брата проћерала. И дођемо 

тамо, кажу нам фино сјед
и
те. Сједемо, шта треба? Тако и тако су нам оћерали, 

четвор
и
ца је њиг било. Каже, вамо нису дошли ни мртви ни живи. Прошли би кроз 

ове књиге ал вамо уопште нису дошли. Тај тужилац, јавно тужилаштво у Сарајву, 

а туј би вам можда могли казат шта је, да ли су дошли живи у Сарајво.  

 Ми смо дошли у то јавно тужилаштво, знам да је се преко моста прелазило 

тамо с ону страну Миљацке. И дођемо, изађе ова јена женска која је туј у том 

списку, води. – Шта треба? – Тако и тако, оћерал су нам тога и тога дана, рекли су 

да су и спровели. – Аха! – завика жена. И са(д) теби дође лијепо, као ту је. Ондар 

донесе књигу, тако сигурно толика је књига, вако можда мало краћа нег ово, али 

висока доста. Поче листати, листати, истом завика – А мор
е
те ли нам рећи ка су 

рекли да су и спровели вамо? – Па тада и тада је било. – Кад су нам дошли вамо? 

Ми завикасмо, ми не знамо ни да су дошли ни да су пошли, нег су нас упутли, та 

и та дивизија која иг је, да су упутли нас да су спроведени вамо. Ману она главом, 

каже – Не, у овој књиги би прошли и мртви и живи, кроз ову књигу. И да су живи 

дошли и да су мртви прошли би. Ондар траште тамо ђе су, шта су тражили они. 

Е ондар ти је јасно и завршено. И вратимо се кући. Ноћимо туј у Сарајву, 

ноћимо, с`утри дан кући. Немаш више шта вамо трашти, тражи по шуми. 

Прољеће сине, чобани чувају по шумама и сваки дан, све једног до другог момка 

нађу чобани, сине, убјеног, дво
ј
ицу, тро

ј
ицу у шуми. Тако убјени. И поруче да 

видимо јесу то наши или су неког другог? Дођеш виж њи! Неког Маловића Сава 

озго из Сколовића бијо исто тада увече мало касније довели сине, вако је било Бог 

те роди
ј
о сине, шта су рад

и
ли. Ко је то сине, ради

ј
о – вако! Паметни су, сине, и 

муслимани и Рвати од Срба наких, вако причам.  

 Они су ти фино ко сатнија иг предај тамо Титу, они њима само дају друго 

оружје и пошаљу иг да ове чисте вамо, а они су иг убијали исто као и тамо што су, 

ка су се бор
и
ли. То 

ј
е истина јер смо то нашли. Дођем ја и нађем неког Маловића и 

Србијанац бијо ш њим. Јер је пуно Србијанаца остало вам. Нису прешли Дрину. 

Силни су они изгинли сине, силни. Мили Боже, оно сунце, прољеће, опало је с 

крошња оно све опало и најеном чарапе бијеле се оне вунене. Пребјене руке, 

везани у странге и у жицу. И ја скинем чарапу јену да је пошаљем горе у 

Соколовиће сестри, мајци. Пошаљемо да ли би она познала, и oна брата тражи. 
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Ако позна чарапу или нешто, да зна да с
у
 то њезни. А све ко вако да иг уз 

Романију гоне и на пример неђе у по Романије убију. То није у нас црногорчна 

шума него је брдо, па уз брдо водили иг и ту иг побили. Пребјене нога или рука, 

свезани. Познато је, моји нијесу. Даље тражи, тражи, тражи.  

 Кажу да је туди кот касарне овди у Подроманији касарна та што се звала, 

што је сад псијатрија. Дођемо кажу има јама то 
ј
е пуно. Прољеће је то. Дођемо туј 

да видимо. Закречена! Закреч
и
ли јер се то већ почело чути. Вратимо се кући. 

Четири је сата вако са Сокоца доћи пјеше. Реко – Поручили су из Деветака 

чобани, чувају горе стоку, да су нашли неке и поручили да дођемо да видимо. Ако 

нијесу наши да они укопају то. А она јадна, сирота каже – Не мореш одати, то 
ј
е 

исто вако ко и ово.  – Добро, мама, не морам можда ни ићи, али пробуд ти мене у 

пет ујутру, па ћемо виђети. И ја се пробудим прије свакога, знам ко сад, с`едем на 

праг, оне кик
и
це пјевају. Ђурђевдан, како је б

у
ило некад оне кике пјевају. Кад та 

мајка од јенога нис то поље тамо иде. Пошла и зовну ме – Оћеш ли ићи? – Ето ме. 

И моја мајка скоч
и
ла, открије торбу заплетивачу ђе с чобани носли, стави нешта 

љеба, каже – Понесде! Узмем ја затар, понесем. Пошли смо ујутро у пола шес. И 

ајде, ајде. Оно пригри
ј
ало а мени зуби клепћу један о други. Те тачно предос`ећај 

да су они. Ја се смрзок, а изгоре. Стигосмо тијем кућама испо Деветака, ал далеко 

и од њиовије кућа проћерано у Деветак. Стигосмо. Они људи – Сјед само да 

попричамо. Има на међи, доље је до, дол
и
на, вртача, доље су дво

ј
ица у читаву 

одијелу нијесу доваћени јер су били дуго по снијегом па иг није животња нашла. 

А ови горе, што су на међи само имају аљине. И ја, што су ти нијесу начети, 

питам оног дјечака што то казу
ј
е – Је ли има тако и тако обувен један. Онда се 

мода носила нека ђесе што с
у
 се звале неке, па онда чарапе преврнуте преко 

ципела оније. Каже – Има у јеног. Ја сам ко да сам видла. – Ај ми покаште ђе су? 

Само да ја идем, ја не могу више живљети. Не, ја не могу каве. Сат пустите ме. 

Ајде, ајде кроз ону шуму. Наљегнемо. Дођем сине, ја наилазим на то одјело, што 

су само одијела што су на њима била. Нађок шалчић од мог брата. Мој брат и јеан 

комшија што су за
ј
ено свезани. И за

ј
ено њиг дво

ј
ица. Није иг ништа дирало. Пала 

је јена велика омора, сушика и они су тако испо те омаре, и мој је брат Гојко вако 

бијо, глава му на грану од оморе. Вако пао.  
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Али сине, не дају тада да ми то возимо кад гој оћемо, да укопамо. Да 

питамо смијемо ли укопати, моремо ли иг укопати. Шта ћеш. Туј срце т се 

окамени, не требају ти ништа више. А сад ваља мајци доћи кући па јој казати. 

Дођемо кући, па да одемо у ту њи
ј
ову команду да упитамо да дозволе да иг 

можемо довући. И онда су људи скочили и направли нам табуте. Од оније нема 

ништа него дјелови. Док ми довучемо њиг! Направли те сандуке, онда ископали 

гробницу, у јену све четворицу. Јеан до другог, како су и били. И тако су и 

саранли. 

Још што је најгоре, прошло је то неко врјеме, можда један мјесец дана, два. 

И ја сам била отшла некуд нисам била кући, у Рогат
и
ци, не знам ђе сам била. Ка 

сам дошла веле све су им гробове оборили. Ко иг је обори
ј
о? – Наши, Срби сине. 

Комшије. Нису отле из села него један што је бијо у Гучеву. И он нека ко бојаги 

комуниста. Дошо је и наредио, баш ко да су говеда букала, и оно све ти шћерали. 

Грану, то је тада гране кићене мјесто в
и
јенаца, цуре накитиле грану за њик 

четворицу, ону грану измакли под јену јабуку, све рашћерали. Шћели да запале и 

грану па јопе некоме… И тада ми је увијек жао, више мешчини нег ка сам га 

саран
и
ла што нијесам била. Или да он погине или ја! Мени је било свено да 

погинем. Ја цвилим и дан данле за њим.         

Анђа Орашанин 1928. (Вражићи) 

 15. 

Па промјенило се много штошта. Неке ствари се и побораве. Неке обичаје 

не м
е
реш ниђе наћ. Неке су прославе и укинуте. Знам у мене ћаћа славио 

Никољдан. Слао би мене по комшилику и родбини да зовем на пиво. Уочи славе 

искупљали би се и ја то нијесам много разабиро. Слабо у то улази
ј
о, нијесам 

разумио многе ствари. Остало ми је у с ећању да ми је кум долазио уочи славе и 

ишо тек други дан славе.  С ећам се да су долазили неки мајкини рођаци што су 

били комунисти. Прво је било против Бога и вјере, и они су долазили на пиво, а 

вјеруј Богу, то сам ко дјете запамти
ј
о.  Устајало се да се Богу помоли, сломије 

љеб, а они  с`еде, с`еде, ко да су у кафани а не на домаћинској слави. Што се тиче 

Божића највише  су ми остале у с`ећању три ствари. Одлазак ш ћаћом рано ујутро 

да се посијече бадњак. И ја сам касније покушо да на исти начин обављам то. 
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Привлачло ме то. Друго, уочи Божића мајка би донос
и
ла сламе и није имала шта 

слатко да баци, већ би бац
и
ла који љељак, неку шећерку. Онда би ми ђеца, Бого 

драги, оргали по ној слами, дигла се буктија. Није ти до љељка, ал да га нађеш. 

Кокодакало се, пијукало се, ма нема, док се кућа не задими од прашине. Остало 

ми је драго и то да будем полазник. Ала зора, зна се ђе се треба ићи, џарање по 

ватри. Драго ми је било што се полазнику пеко колач, унутар шупаљ и понеку 

аљинку би домаћица дала. И ето, те ствари су ми онако ко урезане. А за Васкрс, 

отприлике, чини ми се да се данас боље прославља. Не знам што, а ако ишта то тај 

стра од комуниста. Стра да се неко не наруга.  

А уочи првог маја, то се величало! Знадем да се увече по брдима палле ватре али 

је би
ј
о још један обичај, организовале се бакљаде. Знаш шта су бакљаде? Свако би 

од ђеце нађе неђе конзерву от киле, унутар набациш крпа стари, вунени чарапа и 

то набијеш у конзерву и прикуцаш на штап или притку, пармак, није важно. И 

онда се дође прет школу увече. Подворник сипо би нафту у то и онда би се 

запалло и онда би ишли по селу. Болан то је било опасно. Мањој се ђеци није дало 

да то носе. Она би гледала с прикрајка, остали би ишли у колони и то би се с`аило. 

По брдима гори ватра. Наопака прослава! 

 Често сам својој ђеци а Бога ми и унучадима причо неке ђаволије. Безбели 

нијесам им све причо ко што ћу теби, јер био сам ударљив а и лош ђак па сам се 

бојо да ми се ђеца не би смијала. Знаш како то? Одма би рекло шта ми ти говориш 

кад си ти био таки и таки. Па сам овако нешто уљепшо и прешути
ј
о па било им је 

занимљиво. Сад како старим често се ја овако, кад с`едим сам с бабом, вратим у 

тај период. А и не знам шта ме вуче и није било Бог зна шта пофалито. Расли смо, 

а и са Бог зна како. Једино кад би се одмакли од куће, а то у чобанији, били смо 

мало слободни и препуштали се ђечачким играма, клиса, бире. Нема тога више. 

Прав
и
ли смо сами играчке и играли се, ко ђеца богати. Данашња ђеца имају све, 

ал нијесам сигуран да су срећна. Ама чим се роди на бешику му мјесто нове 

аљине, јал пара, злата, бацају мобилне. Чим проода, натакаре га на компјутер и 

буље сатима, данима, из године у годину. Ђеца се слабо друже, постају себична, 

само своја. Не ваља, не ваља, а шташ, дошо таки вакат. 

 Ама тешко 
ј
е било потље оног рата. Ничег доста, а свега мало. Нарот се 

сналази
ј
о како је знао и умјео. Ћаћа ми је прво ради

ј
о у шумари

ј
и, а онда га је неко 
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утрпо н економију у Бутмиру. Долазио ефтично, па би мени и сестри донио нешто 

слатко. С`ећам се наких а ко прст дебелих боба. Данима смо лискали, ал крили 

једно о другог, ја и сестра. Ђеца воле слатко, шташ. Покојна баба Ђурђа, кад би 

дођи, вадила би из њедара уло
ј
ен рубац и нама ђеци давала по коцку шећера. Ја би 

уз ту коцку смлатио добар комад јечменог љеба. Пита, чорба без меса, задробљена 

вареника и пура били су често на синијама. Стари кајмак и друге згоде чувале с
у
 

се за страшна и стидна, за образ. Нама ђеци ужина би била кришка љеба. Звали 

смо је кора, премазана масти и попапр
и
чена. 

   Што се тиче ођеће, била је вунена, ђуда, свитер, шарвале, пртене гаће. 

Како су жуљале, да простиш, међу ногама. Па се то зацрвени. Имали смо опанке, 

фашњаци, тек касније дошли гумењаци. То је зими, а љети обични аљетак у 

једном комаду и најчешће гологуз. С`ећам се да сам имо око пет година кад ми је 

ћаћа донио ципеле, гвожђарице. Бог дао август, сунце уждило, ја натуко ципеле, 

па по цести гори – доли. Зној ме облива, а ја доли – гори. Драго и слушат звеку, 

богами да и они моји виде да сам се понови
ј
о. Ето, отприлике тако. Лоше се 

живјело. Нисмо се имали коме жалити. 

 Мушка ђеца слала су се у школу. Оно кажу да не буду слијепа код очи
ј
у. И 

сат кад се с`етим, не знам бил плако ил се смијо. Дадоше ме раније, није ми био 

вакат, нисам имо ни шес година. Вели ми мајка – Ош у школу? Јок ја. А ћаћа 

дочека ко испо чекића – Јашта ћеш нег ићи. Иди па тамо бјешњај. Стиснуће вас 

учитељ. Тамо шипка ради, батина је из раја изишла“. Ја не шћех, већ ме мати што 

милом, што наћера. Ја Бого мој ка(д) дођосмо у школу. Која гунгула, вриска, плач. 

Ја онако ситан, замотуљио се за сељачку, мајкину сукну, само ми очи вире. 

Смогнем храбрости и клис преко врата. Мајка ме није могла стић. Безбели кот 

куће дегенек. С`утра опет, иста мука, ал нијесам смијо да побјегнем. Мајка ћурила 

испред врата, тако читаву ефту. Најпошље ме некако учитељ Милош, чуо сам да 

је умро, некако ме привуче он и примирих. Почело ми се свиђати. Ђеце доста, 

друштво, ослободи
ј
о се и онда и ишо. Заволи

ј
о сам тог учитеља. Добар био, благ 

нако. Домало, мјесто учитеља Милоша дође нака Нада. Бого мој, који терс од 

жене. Нако помала, дебела, ситна, строгог гласа. Вјеруј дјете, одма нам је ућерала 

стра у кости. Стално је она са собом доносила пет-шест љесковаца. Са једним 

најдебљим је шетала по разреду, разумијеш, витлала. Једва је чекала да неко 
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мрдне да га оклапи. Додуше да ти речем, мало друкчије гледала ону о доктора 

ћерку. Нас остале ћерала ко Бог маглу. Није било књижица ко што су ове код моје 

унучади. Већ су били неки разнобојни папири, како би ти реко, ко смртовице на 

бандерама. Знало се, бјела – један, зелена – два, плава – трица, розе – четвртица, 

црвена – пет, комунистичка. Нијеси је сми
ј
о савити, већ је носиш за један крај да 

свак види како си прошо.  

Ђорђо Лиздек 1955. (Мокро) 

 

16. 

Ја сам рођена четрес друге. Петнестог јула. Закачио је ме рат. Било нас је 

дјеце тада петоро. Наша је кућа изгорела, морал смо побјећ код ујака на Вучју 

Луку. И горе смо б
у
или док се рат заврши

ј
о. Све нам је изгор

е
ло, нисмо се имал ђе 

вратит. И ондар је мој тата дошо под омару и направи
ј
о бајту и туј смо живли 

неко вријеме док је направио малу кућцу па смо се туј смјестли. Тако смо 

одрастали, почели рати у пољупривреди, нико није ради
ј
о у преузећима. Тата ми 

није ради
ј
о у преузећу, нит је имо пемзије. И радли смо, борли се за живот и 

нисмо гледал да нам ротељи нареде, ми смо знали шта треба рати. Да ли копати, 

да ли чувати стоку, било шта све смо радли. И направли смо онда већу кућу и 

почел се удавати, женти, било нас је послије седмеро дјеце. Прешли смо у ту 

велку кућу, и данас нам је та кућа велка, брат је направи
ј
о један другу кућу. Удала 

сам се, нијесам нашла неко богаство ни ту, троја су чељад била у кући. Радла сам 

с мужем, нисмо гледали однекле да с лаке стране добијемо, него све од нашег 

рада живили. И данас данле тако радимо. Добро, имамо пемзију неку, ал није то 

Бог зна шта. Углавном од рада живимо. Четри сестре и тро
ј
ица браће. Један је 

брат умро млад, један се брат није ожени
ј
о. Најмлађи се брат ожени

ј
о, он има 

петоро дјеце. Ја имам двије шћерке, једна ми шћерка има и она двије шћерке, муж 

јој погино у рату.  Друга ми шћерка има два сина.  

Ми смо били задовољни, народ је ваљда бијо изишо из рата. Оно што је 

преживло то је имало толко своје задовољство. Никад се нисмо свађали. Ни с 

браћом ни с комши
ј
ама ни с рођацма. Ка смо одрасли биле су игранке. Весло. 

Момци су нам долазили кући. Увијек смо с пјесмом, некуд смо ишли да радимо –  

с пјесмом одлазимо, с пјесмом долазимо.  
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О прелима да вам причам, како смо се проводили, како нам је задовољство. 

Ишли смо на прела, прели, плели, некад у нашој кући, некад у комшија. Имал смо 

јену тетку близу у комшилуку. Тетак је јако бијо фин, знао је двојн
и
це свирати, и 

ми одемо, предемо, плетемо, пјевамо. Тетак узме не двојн
и
це, све оно узмемо 

склонимо, почнемо играти коло. Нисмо имал Бог зна шта. Данас омладна ја 

вјерујем више има, али нису задовољни. Не знам, можда то тако вријеме. Ал ми 

смо били задовољни са сво
ј
ијем животом, са сво

ј
ијем радом. 

Било пошумљавање. Нисам имала ни четрнес година. Било пошумљавање, 

Романија. Ишо ми је брат у пошумљавање, то је по дневн
и
цу рађено. Ишла ми је и 

сестра старија од мене и брат стари
ј
и. Оћу и ја, тата и мама не дају. Ја оћу да идем, 

и ја сам ишла са њима, ја оћу да радим. И ми смо радли, радли и дошли су некаки 

тамо и шумарства и рекли су, нас је четри неке било, комш
и
нице моје и ја, нисмо 

имали четрнес година, нисмо могле радити, нисмо могле норму испунити. Он су 

рекли да ми не можемо рати. Тај је наш, онда се звао предрадник што је био, 

одво
ј
ио нас – ајте ви копајте и да видимо. Знало је се колко се мора ископат. Звало 

се онда крпе неке и  ми смо копале и испунле норму. И онда нас је остави
ј
о да 

радимо. Ми смо пресретне биле. Није ми било толко баш за невољу да радим, ал 

ја сам стјела. А било ми је за увар што сам зарадла. Дођемо кући, па мајка није 

могла ништа, док нам свима скува, док шта ја знам, ал јест, најчишћа је кућа била 

и данас данле се прича, у читавој околини наша је најчишћа кућа била. Дођемо, 

даном нисмо имал времена, нешто смо радли, или на њиви, или пошумљавање, 

или купљевна. Није било воде у кући. Нанесемо воде док је још иза вида, оперемо 

веш ноћи, орибамо, подови били, четке. И онда ми лијежемо. Сви легну. Ми 

останемо да радимо. Ја и моје сестре. И пошто то урадимо све, браћи, никад нису 

рекли да им је шта прљаво. Оће некуд да изиђу,  увијек им је било опрано, 

попеглано, ципле очшћене. Све је било задовољство. Нама то ништа није сметало 

што ми то радимо. Нама је мајка рекла браћа се морају поштовати, слушати, нек 

су они млађи. Тата је јако фин бијо. Мајка исто, али је била строга. Учла нас да 

радимо. Морал смо радти, тако смо и ми то прифатили и данас данле ја радим. Ја 

најволим о свог рада да живим. 

 

Љепосава Којић 1942. (Мокро)
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